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Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.07’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Κατάργηση και συγχώνευση
νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα – Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 20-12-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ.
Ιωάννης Μανιάτης ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Ντόλιο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Επαµεινώνδας Μαριάς ορίζει ειδική αγορήτρια την Βουλευτή
κ. Χρυσούλα – Μαρία Γιαταγάνα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Γεώργιο
Γερµενή.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Δηµήτριο Αναγνωστάκη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής ορίζει ειδικό αγορητή
τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Λαµπρούλη.
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις».
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Υπάρχουν τροποποιήσεις;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ήθελα να µιλήσω

για πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, κύριε Υπουργέ. Είθισται να παίρνετε το λόγο µετά τους έξι πρώτους οµιλητές. Αλλιώς, µπορεί να πάτε και πιο πίσω, αλλά πιο µπροστά δεν γίνεται.
Δηλαδή αφού τελειώσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές
από τα άλλα κόµµατα και οι έξι πρώτοι οµιλητές επί της αρχής,
µετά έχετε το λόγο. Εκτός αν θέλετε να κάνετε παρέµβαση για
να διορθώσετε κάτι από το σχέδιο νόµου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, µια και κάνω ποδαρικό στην Ολοµέλεια για το 2013, να ευχηθώ από καρδιάς καλή
χρονιά µε υγεία, αλληλεγγύη και προκοπή. Οι Έλληνες περιµένουν πολλά από τη σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να
σταθεί αντάξια στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η συζήτηση
για το σχέδιο νόµου για την κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
τη σύσταση γενικής γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου συνδέεται άρρηκτα µε τη σοβαρή µεταρρυθµιστική προσπάθεια που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση ευθύνης και
αφορά στη δοµή, τη διάρθρωση και το ανθρώπινο δυναµικό της
Δηµόσιας Διοίκησης της χώρας µας.
Η Δηµόσια Διοίκηση οφείλει να υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον
και παράλληλα, να σέβεται τα δικαιώµατα των πολιτών της
χώρας µας. Η στάση του κράτους και των λειτουργών του αποτελούν σηµείο αναφοράς και λειτουργούν παραδειγµατικά για
το σύνολο της κοινωνίας σε µία εποχή που η αλληλεξάρτηση µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι στενή, αλλά και πολυδιάστατη. Άλλωστε, η σπουδαιότητα του δηµοσίου τοµέα για την
κοινωνική και οικονοµική ζωή των ευρωπαϊκών χωρών αποτυπώνεται στο υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ που καταλαµβάνει για τη χρηστή διακυβέρνηση και την ανταγωνιστικότητα κάθε χώρας, ιδίως
στις παγκοσµιοποιηµένες αγορές, αλλά και τον κεντρικό ρόλο
του κράτους για την ευηµερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Αξιολογώντας το διοικητικό σύστηµα της χώρας µας, τους θεσµούς και τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, διαπιστώνουµε
ότι στην καρδιά του προβλήµατος του ελληνικού διοικητικού µηχανισµού, βρίσκεται η λειτουργία του κράτους, η δοµή και η λογική λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος που βασίζεται στην
κυριαρχία των πελατειακών σχέσεων στην οικονοµία, αλλά και
στην κοινωνία, σε πρακτικές νεποτισµού, στην έλλειψη αξιοκρατίας στη Δηµόσια Διοίκηση, στις απαρχαιωµένες δοµές, στη γραφειοκρατία, τη σπατάλη δηµοσίου χρήµατος, την αναποτελεσµατικότητα, το διογκωµένο κράτος, τις συγκεχυµένες αρµοδιότητες
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και την ανεπάρκεια συντονισµού. Διαπιστώνω, όπως και όλοι µας
άλλωστε, ότι η Δηµόσια Διοίκηση αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα
του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος της
χώρας µας, το µεγάλο ασθενή, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί
κατά το παρελθόν.
Αναµφισβήτητα όλες οι πολιτικές δυνάµεις των τελευταίων
τριάντα ετών έπαιξαν λίγο ως πολύ ρόλο και συνέβαλαν στη δηµιουργία ενός τεράστιου και συνάµα αναποτελεσµατικού κράτους που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τόπου µας
και για την ευηµερία της Ελλάδας. Στις µέρες µας η δηµόσια
γραφειοκρατία έχει γίνει το συνώνυµο της κακής οργάνωσης και
της χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών.
Επιτρέψτε µου να σας αναφέρω συνοπτικά τις βασικές παθογένειες που δηµιουργήθηκαν από τη διακυβέρνηση των τελευταίων είκοσι πέντε ετών µε άλλες φορές περισσότερη και άλλες
φορές λιγότερη ευθύνη των κυβερνήσεων που πέρασαν: Δηµιουργήθηκε ένα διογκωµένο κράτος. Γιγαντώθηκαν απαρχαιωµένες και πεισµατικά αµετακίνητες δοµές. «Άνθησαν» ο κοµµατισµός και οι πελατειακές σχέσεις στις διοικητικές λειτουργίες.
Ενισχύθηκε η συντεχνιακή λογική ορισµένων συνδικαλιστών. Κατακερµατίστηκαν υπηρεσίες µε λανθασµένες αποφάσεις και εµπρός στην αγωνία κάποιων Υπουργών να αφήσουν έργο. Δηµιουργήθηκαν αλληλοεπικαλύψεις αλλά και σύγχυση των αρµοδιοτήτων µεταξύ των Υπουργείων ή των υπηρεσιών. Τροφοδοτήθηκε η απουσία σύγχρονου πνεύµατος και µεθόδων διοίκησης
και management. Ενισχύθηκαν η αδιαφάνεια και η διαφθορά.
Επαναπαύθηκαν όλοι από τα καθεστώτα µονιµότητας.
Η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση δεν µπορεί πλέον να αναφέρεται
ως παράδειγµα αναποτελεσµατικότητας και αναξιοπιστίας. Η Κυβέρνηση ευθύνης έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αναθεωρήσει και να ανασχεδιάσει το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών και κάθε όψη της λειτουργίας των θεσµών. Η αρχή αυτής
της προσπάθειας είναι το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι να προωθηθούν οι στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας και είναι µονόδροµος η ικανοποίηση
της απαίτησης των πολιτών για µία σύγχρονη, αποτελεσµατική
αλλά και φιλική Δηµόσια Διοίκηση χωρίς καµµία δικαιολογία καθυστέρησης ή αποτυχίας. Η χώρα µας βρίσκεται σε µία δύσκολη
περίοδο κατά την οποία ολόκληρη η κοινωνία αναζητά προσανατολισµό. Σε τέτοιες κρίσιµες φάσεις τίθενται µε επιτακτικό τρόπο
ορισµένα θεµελιώδη ζητήµατα όπως εκείνα που αφορούν τη δεοντολογία, τη διαφθορά, την αξιοκρατία, την αποτελεσµατικότητα, την οργάνωση. Η ελαφρότητα µε την οποία αντιµετωπίστηκαν αυτά τα ζητήµατα επί πολλά έτη αποτέλεσε έναν από τους
βασικούς παράγοντες που προκάλεσαν τη σηµερινή εθνική
κρίση.
Πράγµατι, την ώρα που η χώρα µας διέθετε περισσότερα µέσα
και ποιοτικό ανθρώπινο δυναµικό απ’ όσα σε οποιαδήποτε άλλη
περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, φθάσαµε σ’ ένα σηµείο
πρωτοφανούς αδυναµίας αλλά και απαξίωσης. Είναι πλέον κοινός τόπος, κοινή βούληση ότι τα πράγµατα πρέπει να αλλάξουν,
ότι το κράτος πρέπει να αναδιαρθρωθεί, να γίνει λιγότερο δαπανηρό και ταυτόχρονα πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό, γιατί οι
διαρθρωτικές αδυναµίες της διοίκησης επιδεικνύουν µεγάλη ικανότητα συντήρησης στο χρόνο, αλλά και αποστασιοποιούνται
ολοένα και περισσότερο από τους σύγχρονους ρυθµούς και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας και των καιρών. Έτσι σταδιακά διαµορφώνεται µία αναντιστοιχία της διοίκησης µε την οικονοµία και την
κοινωνία, ιδιαίτερα µε τα πιο νέα και δυναµικά στοιχεία της.
Για να επιτευχθεί αποτελεσµατικό management της Δηµόσιας
Διοίκησης, είναι αναγκαία µία σειρά από µεταρρυθµίσεις σε επτά
θεµελιώδεις άξονες. Πρώτον, θεµελίωση αξιοκρατικών διαδικασιών στη στελέχωση των υπηρεσιών και την εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων όπως και στις συναλλαγές της διοίκησης µε
τους πολίτες. Δεύτερον, καταπολέµηση της διαφθοράς. Τρίτον,
απαλοιφή πολιτικών και κοµµατικών παρεµβάσεων. Τέταρτον,
εξορθολογισµός της επιλογής και διαχείρισης του προσωπικού.
Πέµπτον, παρακολούθηση δεικτών οικονοµικής βιωσιµότητας και
αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Έκτον, σωστή διαχείριση αξιολόγησης και εξορθολογισµός. Έβδοµον, µείωση γραφειοκρατίας
αλλά και αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων. Οι έννοιες αυτές βρίσκον-
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ται στον πυρήνα του προβληµατισµού και αφορούν στον τρόπο
µε τον οποίο η Δηµόσια Διοίκηση καλείται να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες απαιτήσεις διακυβέρνησης, ιδιαίτερα µάλιστα στις
προσπάθειες που καταβάλλονται για την υπέρβαση της κρίσης.
Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να γίνουν και νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε για την αναγκαιότητά τους, ωστόσο πολλοί στηρίζουν
τις µεταρρυθµίσεις για όλους τους άλλους, αρκεί να µην αναφέρονται στους ίδιους.
Οι µεταρρυθµίσεις λοιπόν, δεν πρέπει να γίνουν µόνο στη διοίκηση αλλά και στις νοοτροπίες, στις λογικές, αλλά και τον
τρόπο δουλειάς όλων µας. Αυτό κάνουµε ως Κυβέρνηση και
αυτό επιδιώκουµε µε το σηµερινό σχέδιο νόµου που συζητάµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κεφάλαιο Α’ αφορά στην κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του δηµοσίου και
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις
υλοποιείται η συγχώνευση και η κατάργηση µιας σειράς οργανισµών και φορέων. Υλοποιείται η κατάργηση είτε παρωχηµένων
φορέων είτε φορέων των οποίων η αποστολή δεν ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, αλλά αντιθέτως σε πολλές
περιπτώσεις επιβαρύνει δίχως όφελος τον Έλληνα φορο- λογούµενο. Συνιστά ένα σηµαντικό δείγµα γραφής για τον εξορθολογισµό του δηµοσίου, ένα πρώτο δείγµα γραφής, τη δηµιουργία
µιας αποτελεσµατικής διοίκησης και φυσικά την εξοικονόµηση
πόρων.
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου καταργούνται οκτώ φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος µπορεί να ασκηθεί από
κάποια υφιστάµενη δοµή συνεκτικότερα, ενώ ταυτόχρονα συγχωνεύονται εκατόν ενενήντα επτά νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα.
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση της θητείας του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου και του προσωπικού αζηµίως για το δηµόσιο και ρυθµίζονται
τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ή υπό λύση και εκκαθάριση φορέων.
Στο παρόν σχέδιο νόµου καταργούνται και συγχωνεύονται µια
σειρά από νοµικά πρόσωπα. Δεν σηµαίνει, όµως, ότι διακόπτεται
απαραίτητα και η εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους οι οποίες µεταβιβάζονται σε υπηρεσίες των υπουργείων στα οποία ανήκουν.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται καµµία απόλυση για το προσωπικό των υπό συγχώνευση ή
κατάργηση ή υπό λύση και εκκαθάριση φορέων και νοµικών προσώπων του δηµοσίου που συζητούµε σήµερα.
Πιο συγκεκριµένα, καταργούνται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου Ελληνική Θαλάσσια Ένωση, ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών, το Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισµού- Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς- Εθνική Χαρτοθήκη.
Ιδρύεται το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Σύστηµα
Υποδοµών Ποιότητας στο οποίο εντάσσονται το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και µια σειρά άλλων φορέων. Το Κέντρο
Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας εντάσσεται
στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Επίσης, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καταργείται.
Έχουµε και µια σειρά άλλων συγχωνεύσεων και καταργήσεων
για τα οποία όµως θα συζητήσουµε αναλυτικότερα στην αυριανή
επί των άρθρων συζήτηση.
Οι αρµοδιότητες των συγχωνευόµενων µονάδων κοινωνικής
φροντίδας να σηµειώσω –αν και θα τα πούµε αύριο αναλυτικότερα – ότι θα εκπληρώνονται στο εξής από τα δώδεκα νέα συνιστώµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα παραρτήµατά
τους.
Τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου συγχωνεύονται από τριάντα οκτώ
σε δώδεκα. Τα υπό συγχώνευση κέντρα είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι συνεχίζουν να λειτουργούν πλέον ως παραρτήµατα.
Τέλος, για το Κεφάλαιο Α’ αξίζει να σηµειωθεί ότι οι χίλιοι πεντακόσιοι τέσσερις φορείς και νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου και
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του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα πρέπει να αξιολογηθούν και να
υπάρξει ξεχωριστή µέριµνα από την Κυβέρνηση. Θα γίνει σωστά
και άµεσα. Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις των φορέων και νοµικών προσώπων που συζητούµε είναι η αρχή µιας σειράς στοχευµένων µεταρρυθµίσεων. Είναι στην πραγµατικότητα η
γέφυρα για το µέλλον της αυτοδιαχείρισης των φορέων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς το Κεφάλαιο Β’, δηλαδή τη σύσταση γενικής γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου, το γαλλικό διοικητικό σύστηµα µε την ορθολογική διάρθρωση, αλλά και την τεχνοκρατική και διαχειριστική
επάρκεια που το χαρακτηρίζει, έχει επηρεάσει και έχει συµβάλει
στη διαµόρφωση του διοικητικού συστήµατος της χώρας. Σήµερα στην προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης για µια ακόµα
φορά αποτελεί σηµείο αναφοράς σε πολλές συζητήσεις. Σε µια
εποχή που παγκοσµίως προτάσσονται αποκλειστικά τα ιδιωτικά
οικονοµικά κριτήρια της µείωσης του κόστους και της αποδοτικότητας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν η διασφάλιση του κοινωνικού οφέλους, το γαλλικό µοντέλο που προτάσσει στο
επίκεντρό του την έννοια του service public και του δηµοσίου
συµφέροντος, αποτελεί µια αντίρροπη προσέγγιση σε αυτό το
κυρίαρχο πρόταγµα.
Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει εδώ και δεκαετίες το συγκεντρωτικό
χαρακτήρα οργάνωσης της γαλλικής δηµόσιας διοίκησης, αλλά
δεν έχει ακολουθήσει την οργανωτικότητα, την αποτελεσµατικότητα, ούτε τον τρόπο διαχείρισης των υπαλλήλων.
Στη Γαλλία οι υπάλληλοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τους
κρατικούς υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των τοπικών και περιφερειακών αρχών και τους υπαλλήλους δηµοσίων νοσοκοµείων.
Παράλληλα, υπάρχει διαχωρισµός των υπαλλήλων σε τρεις επιµέρους κλάδους βάσει εκπαιδευτικού επιπέδου, για τους οποίους προβλέπονται ξεχωριστά αυστηρά πλαίσια αξιολόγησης µε
σαφή και προκαθορισµένα κριτήρια για την αποδοτικότητα και
συγκεκριµένη στοχοθεσία.
Περιλαµβάνει επίσης ένα σύστηµα αµοιβών και ποινών ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, ενώ η οργάνωση
του κυβερνητικού έργου, ο συντονισµός των δηµοσίων πολιτικών, η παρακολούθηση της εφαρµογής τους, η ύπαρξη χρόνιων
ενδογενών αδυναµιών, όπως για παράδειγµα πληθώρα συναρµοδιοτήτων, απουσία οριζόντιας συνεργασίας, αποσπασµατικές
µεταρρυθµίσεις και απουσία ενός ισχυρού συντονιστικού κέντρου διοίκησης αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
αποτελεσµατικότητα του κυβερνητικού προγράµµατος αλλά και
τη διαχείριση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσής τους.
Ένα ακόµα χαρακτηριστικό που επιβαρύνει τις δηµόσιες λειτουργίες και που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε στην Ελλάδα
είναι η πολυνοµία και η ασάφεια. Χαρακτηριστικό είναι –και κρατήστε το- ότι από το 1975 µέχρι και σήµερα έχουν ψηφιστεί τρεις
χιλιάδες τετρακόσιοι τριάντα νόµοι, δεκαπεντέµισι χιλιάδες ρυθµίσεις, είκοσι χιλιάδες πεντακόσια προεδρικά διατάγµατα, περίπου εκατόν είκοσι χιλιάδες υπουργικές αποφάσεις και µερικές
άλλες χιλιάδες εγκύκλιοι.
Για τους ανωτέρω λόγους καθίσταται αναγκαία η σύσταση της
Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου µε
τους εξής στόχους και υποχρεώσεις:
Κατ’ αρχάς το συντονισµό για τον προγραµµατισµό και την
αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών αποφάσεων από όλα
τα εµπλεκόµενα µέρη, την παρακολούθηση του κυβερνητικού
έργου µε βάση τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού και τις αποφάσεις των συλλογικών διυπουργικών οργάνων, τη συνεχή επιδίωξη για αποφυγή των αντιφατικών αποφάσεων, την εποπτεία
της καλής εκτέλεσης των κυβερνητικών αποφάσεων, την ενηµέρωση του Πρωθυπουργού για την πορεία εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου. Είναι αναγκαία η θεσµοθέτηση ενός πάγιου
µηχανισµού που θα αποτελεί το δυναµικό βραχίονα για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του ίδιου του Πρωθυπουργού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
Η τεκµηρίωση της αναγκαιότητας του µηχανισµού αυτού θεµελιώνεται και στις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Η Γενική Γραµµατεία
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Συντονισµού θα λειτουργεί ως το ανώτατο επιτελικό όργανο από
το οποίο εκπορεύονται οι πολιτικές, τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για την εκτέλεσή τους. Η αναγκαιότητα της σύστασης της Γενικής Γραµµατείας για το Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου αποδεικνύεται από την έλλειψη καθοδηγητικού µοχλού σε επιχειρησιακό πάντα επίπεδο. Έτσι στο πολιτικό επίπεδο
θα λειτουργεί η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης ενώ στο επιχειρησιακό επίπεδο η Γενική Γραµµατεία για το Συντονισµό του
Κυβερνητικού Έργου.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνω τη διαφορά ανάµεσα στις υποστηρικτικές δοµές του κέντρου διακυβέρνησης ή Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού. Πιο συγκεκριµένα, η Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού συντονίζει τα στελέχη των Υπουργείων ως προς την
προετοιµασία αλλά και την ορθή εφαρµογή των αποφάσεων και
η Γενική Γραµµατεία της Κυβερνήσεως συντονίζει το νοµοθετικό
έργο των Υπουργών και φυσικά του Υπουργικού Συµβουλίου.
Έτσι δηµιουργείται µία σταθερή δοµή για τον καλύτερο συντονισµό και αποτέλεσµα του διυπουργικού έργου.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω
ότι η ριζική µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης δεν είναι µία
απλή υπόθεση, αλλά απαιτεί ρήξεις µε τον κοµµατισµό, µε τις
πελατειακές σχέσεις, την προχειρότητα και την αναποτελεσµατικότητα αλλά και την ίδια την αντίληψη του τρόπου ανάπτυξης
της χώρας και της λειτουργίας του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση.
Το παρόν νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση κι αυτό
διότι προωθεί αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και οι µεταρρυθµίσεις
αυτές πρέπει να γίνουν όχι µόνο στη διοίκηση αλλά και στις νοοτροπίες και στις λογικές και στον τρόπο δουλειάς όλων µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλω να σας ενηµερώσω ότι µέχρι στιγµής έχουν εγγραφεί τριάντα οµιλητές, γι’
αυτό θα παρακαλέσω να είµαστε απόλυτα ακριβείς στην τήρηση
του χρόνου.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αλέξιος Μητρόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως τονίσαµε και στη συζήτηση
ενώπιον της επιτροπής, το σχέδιο νόµου που συζητάµε ακρωτηριάζει τις δηµόσιες δοµές και καταστρέφει ό,τι απέµεινε από το
ανολοκλήρωτο ελληνικό κοινωνικό κράτος. Με τις διατάξεις του
στοχεύει να αφανίσει κυριολεκτικά ό,τι η δράση της πολιτικής
κοινωνίας δηµιούργησε στους τοµείς της πρόνοιας, της κοινωνικής φροντίδας, της αλληλεγγύης, της έρευνας και της οργάνωσης του δηµοκρατικού λαού µας. Είναι προφανές ότι η τριαρχία
των δανειστών και η εσωτερική µνηµονιακή τριαρχία έχουν χάσει
κάθε αίσθηση κοινωνικού και ιστορικού χρόνου. Σε καµµία άλλη
χώρα όπου τρέχει σήµερα πρόγραµµα διακυβέρνησης από δανειστές δεν έχει επιδειχθεί τόσο µεγάλη ετερονοµία και ετεροπροσδιορισµός για τη συγκρότηση των εσωτερικών θεσµικών
δηµιουργηµάτων ενός λαού. Κυρίως εκπλήσσει η επιθετική ορµή
εναντίον των καθιδρυµάτων και των θεσµών που έχουν θεσπιστεί
για την προστασία και υποβοήθηση της διεξαγωγής της ζωής
των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού.
Το κράτος µεταµορφώνεται από κυρίαρχος θεσµός της πολιτικής κοινωνίας, της οποίας αποτέλεσε -υπό δηµοκρατική πάντα
µορφή- τη µεγαλύτερη επινόηση του ελληνικού, αλλά και του ανθρώπινου πολιτισµού, σε ταπεινή θεραπαινίδα της κυρίαρχης οικονοµικής λειτουργίας. Όλες οι µνηµονιακές αλλαγές, όλες οι
επιχειρηµατικές παρεµβάσεις της παρωχηµένης και αντικοινωνικής όσο και αντεθνικής νεοφιλελεύθερης αίρεσης στοχεύουν
στη δηµιουργία ενός δευτερεύοντος θεσµικού µορφώµατος που
θα τεθεί στην υπηρεσία των αγορών και των ιδιωτικών συµφερόντων. Αυτό είναι και κατά τους σπουδαιότερους σήµερα φιλοσόφους και κοινωνιολόγους της Ευρώπης ο µεγαλύτερος
κίνδυνος για το δηµοκρατικό πολίτευµα. Το κράτος ως εγγυητής
των στοιχειωδών αρχών της δηµοκρατικής λειτουργίας µιας κοι-
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νωνίας ατοµικής ιδιοκτησίας χάνει και τα τελευταία ίχνη της ταξικής ανοχής και εξισορρόπησης και εισέρχεται πλησίστιο στην
εργαλειοθήκη του γενικευµένου καπιταλισµού που θα το χρησιµοποιεί πια προς εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών και
των συµφερόντων του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτός ο απώτερος σκοπός συντελείται στην πατρίδα µας ερήµην της κοινωνίας και δυστυχώς
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Δυστυχώς, η καταιγιστική
σωτηριολογική, µνηµονιακή δηµοσιολογία των ΜΜΕ έχει αποκρύψει από τους Έλληνες πολίτες τις κυριότερες δεσµεύσεις
που ανέλαβε η Κυβέρνηση απέναντι στους δανειστές, ότι δηλαδή
µε το ν. 4046 αναλήφθηκε η υποχρέωση για τον άµεσο εντοπισµό
δεκαπέντε χιλιάδων δήθεν υπεραρίθµων δηµοσίων υπαλλήλων
που θα απολυθούν µέσω του εξευτελιστικού θεσµού της εφεδρείας, αλλά και της κατάργησης ή –επιεικέστερα- συγχώνευσης
των αντιστοίχων διοικητικών µονάδων. Μόνο που τώρα η υλοποίηση αυτού του αντικοινωνικού στόχου µετατέθηκε κατά ένα
χρόνο, το 2016.
Δεύτερον, η σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
της Κυβέρνησης υπακούει στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό του
ιδιωτικού τοµέα και στοχεύει στην αποµάκρυνση από το συντονισµό της κυβερνητικής δράσης των πρόσφατων αποφάσεων της
λαϊκής ετυµηγορίας. Η αντίληψη είναι ότι οι προτιµήσεις του
λαού και τα προγράµµατα των κοµµάτων δεν µπορούν να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης των δανειστών. Είναι το πρώτο στάδιο για µία µεταδηµοκρατική περίοδο,
όπου δεν θα τηρούνται πλέον ούτε τα τυπικά προσχήµατα και τα
εξωτερικά γνωρίσµατα της αστικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Δυστυχώς, Έλληνες επιστήµονες και Βουλευτές, απόγονοι
των επινοητών της άµεσης δηµοκρατίας προγόνων, δέχονται να
συζητήσουν και να ψηφίσουν επιχειρησιακό πανοπτικό όργανο
πενταετούς θητείας, όπως είναι ο Γραµµατέας Συντονισµού, που
θα καταργεί στην πράξη την ποιοτική και προγραµµατική έκφραση των εκλογών.
Ποιό είναι το επόµενο βήµα, κύριοι Βουλευτές; Εάν η χώρα
ακολουθήσει αυτόν τον ολισθηρό δρόµο, τότε, προϊόντος του
χρόνου, το δηµοκρατικό πολίτευµα θα καταστεί ένα πουκάµισο
αδειανό, ένα κέλυφος χωρίς κανένα περιεχόµενο και εποµένως
εν τέλει περιττό. Η µακρά, όπως προβλέπεται από τα σχετικά
µνηµόνια, επικυριαρχία των δανειστών µε τη δεκτικότητα και τη
δουλικότητα µέρους του πολιτικού προσωπικού δεν αποκλείει
στο µέλλον να αξιώσει και να επιβάλλει τον απευθείας διορισµό
των οργάνων της αφυδατωµένης κοινοβουλευτικής µας δηµοκρατίας.
Με αυτόν τον τρόπο οι αλλαγές στις αξιώσεις και το φρόνηµα
του λαού, που είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατικής λειτουργίας
δεν θα επηρεάσουν καθόλου το πρόγραµµα κυβερνητικής δράσης, τον έλεγχο των Υπουργείων, τις κύριες κατευθύνσεις της
εσωτερικής και εθνικής µας πολιτικής.
Είναι ένα µεταδηµοκρατικό µοντέλο της ύστερης νεωτερικής
περιόδου σύµφωνα µε το οποίο η αυταρχική νεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή τεχνοδοµή, που συν τοις άλλοις δηλώνει απερίφραστα
ότι απεχθάνεται τα λαϊκά δηµοψηφίσµατα, επιβάλλει τις κύριες
επιλογές της ανεξάρτητα των προτιµήσεων του δηµοκρατικού
λαού µας.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι ενστάσεις µας επί
του νοµοσχεδίου είναι και τυπικές και ουσιαστικές, µε την αντίληψη αυτή που εκφράζει το παρόν νοµοσχέδιο.
Ειδικότερα: Πρώτον, παραβιάζει την ουσία του πολιτεύµατος
µας. Δεύτερον, καταργεί την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Τρίτον, προσβάλλονται τα άρθρα 81 και 82 και επόµενα
του Συντάγµατος, αφού η καινοφανής Γραµµατεία Συντονισµού
έχει αποφασιστικές αρµοδιότητες υπεράνω των οργάνων της
λαϊκής κυριαρχίας.
Εάν το µείζον εσωτερικό πρόβληµα της πατρίδας µας είναι η
λειτουργία του κράτους µε διαφάνεια, αµεσότητα ευελιξία και
κοινωνική αποδοτικότητα, εάν το διαχρονικό αίτηµα του λαού µας
είναι η ανεξάρτητη λειτουργία του από τις παράπλευρες συγκυβερνήσεις της ιεραρχίας του κόµµατος-εστία, για να θυµηθούµε
τον Νίκο Πουλαντζά, τότε κυρίες και κύριοι Βουλευτές το µνηµόνιο και το παρόν νοµοσχέδιο κάνουν ακριβώς το αντίθετο.
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Το τιµαριωτικό και ιδιωτικό κράτος των µεγάλων συµφερόντων
µεταβάλλεται σε όργανο επιχειρησιακή δράσης των δανειστών
και των µερίδων του κεφαλαίου που εκπροσωπεί. Η ευρωπαϊκή
και κυρίως η γερµανική επιχειρηµατική πυραµίδα καταλαµβάνουν ζωτικό χώρο δηµοκρατίας µας σύµφωνα µε την ελιτίστικη
λειτουργική, τεχνοκρατική αντίληψη του νεοφιλελεύθερου τρόπου διακυβέρνησης.
Αξίζει τον κόπο όλοι να διαβάσουν στα παιδιά τους το κείµενο
του νοµοσχεδίου και να διδαχτούν αυτό το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για να καταλάβουν ότι κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν εξαιρείται από κατάσχεση ή εκτέλεση λόγω εθνικής κυριαρχίας που λέει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αριθµός 240/12-12-2012. Όπου, επίσης
στην ίδια πράξη δηλώνεται ότι η επιλογή του Αγγλικού Δικαίου
και των δικαστηρίων του Λουξεµβούργου για όλες τις ελληνικές
υποθέσεις ήταν έγκυρη, αµετάκλητη επιλογή της δικής µας, της
ελληνική πλευράς. Αυτό έχετε δηλώσει και παριστάµενοι Υπουργοί.
Παραδώσατε συνεπώς την ελληνική κυριαρχία και υπαχθήκατε
αυτοβούλως σε ξένο δίκαιο και σε ξένα δικαστήρια και πανηγυρίζετε για το κατόρθωµα της µεγάλης δόσης.
Κύριοι συνάδελφοι –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- µεταξύ των
άλλων µε το παρόν σχέδιο νόµου: Πρώτον καταργούνται, συρρικνώνονται, ενοποιούνται νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου που σχετίζονται µε την παραγωγή στελεχών µας στις
υπηρεσίες του τουρισµού και υφαρπάζεται η περιουσία τους.
Δεύτερον, καταργούνται οι περισσότερες µονάδες κοινωνικής
φροντίδας, άρθρο 10. Μετονοµάζονται σε κέντρα κοινωνικής
πρόνοιας περιφερείας και περιορίζονται σε µία ανά περιφέρεια
και έτσι ακολουθούν την τύχη του παραπαίοντος Εθνικού Συστήµατος Υγείας ώστε αποδυναµωµένες να µην µπορούν να ανταποκριθούν στα αυξηµένα καθήκοντα τους εν µέσω µεγάλης
ανθρωπιστικής κρίσης. Όταν η ιδιαιτερότητα, η πολυπλοκότητα,
η εξατοµικευµένη φύση των ανθρώπινων και κοινωνικών παθών
και ατυχιών απαιτούν εντοπιότητα ευελιξία, άµεση ανταπόκριση
και προσαρµοστικότητα το ελληνικό κράτος έρχεται σήµερα κατ’
επιταγή των δανειστών και πράττει ακριβώς το αντίθετο.
Τρίτον, καταργούνται οι νοµαρχιακές εταιρείες προστασίας
ανηλίκων µας και παραµένουν µόνο οι εφετειακές µε κίνδυνο να
µην υπάρξει η προστασία στη νέα γενιά µέσα στις δύσκολες συνθήκες της κοινωνικής επιδείνωσης, της αστρονοµικών διαστάσεων νεανικής ανεργίας, της αποξένωσης, της απογοήτευσης
και της απελπισίας των νέων.
Τέταρτον, γίνονται και άλλες παρεµβάσεις, δηλωτικές της επιλογής της µνηµονιακής κυβέρνησης για να µην στηριχτεί η
έρευνα. Η εχθρότητα που αποπνέει το νοµοσχέδιο έναντι των Ελλήνων των ερευνητών είναι αντίστοιχη αυτής που επέδειξε µε την
ουσιαστική αποδυνάµωση του διεθνούς αναγνώρισης ΙΓΜΕ.
Πέµπτον, µε το άρθρο 9 συγχωνεύονται και καταργούνται οι
περισσότεροι τοµείς διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών,
όπως δάση, δρυµοί, λίµνες, λιµνοθάλασσες και λοιπά οικοσυστήµατα.
Ό,τι στήριζε µέχρι σήµερα την τοπική κοινωνία, ό,τι ζωντανό
υπήρχε στις επιχώριες συλλογικότητες αφαιρείται και περιέρχεται στο µνηµονιακό κράτος µε προφανή στόχο να δοθεί στους
δανειστές ή στους ιδιώτες.
Το ελληνικό περιβάλλον, η προνοµιακή αυτή περιοχή της εύκρατης ζώνης, που έκανε το ελληνικό κύτταρο να ανθίσει και να
δηµιουργήσει έναν πρωτόγνωρο πολιτισµό, αποκόπτεται από τη
διαδικασία αναπαραγωγής του κοινωνικού και εθνικού µας κορµού. Δηλαδή, ο κύριος παράγοντας διαµόρφωσης της ψυχολογίας και της συνείδησης των ανοιχτών οριζόντων των Ελλήνων,
αυτό που, τέλος πάντων, δηµιουργεί τη φιλοπατρία και την αυτοθυσία χάριν των κοινών υλικών και πνευµατικών αγαθών αλλοτριώνεται σήµερα.
Και να σκεφτεί κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το
βραβείο Νόµπελ οικονοµίας του 2009 δόθηκε στην Έλινορ
Όστροµ για το έργο της επί της διακυβέρνησης της πηγής κοινών πόρων, όπως βοσκότοποι, δάση, αλιεία, δηµόσια αγαθά, κοινόχρηστοι χώροι. Αναφέρεται στον τίτλο του Νόµπελ. Υποστήριξε, όπως άλλωστε και ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Μαρξ, ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Θ’- 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Σµιθ, ο Κέυνς -όλοι οι σοβαροί διανοητές και οικονοµολόγοι της
ιστορίας, αλλά και οι σύγχρονοι, Χάµπερµας, Τόινµπι- ότι η αυτοδιακυβέρνηση, η ιδιοκτησία και η µέριµνα των πολλών λειτουργεί πολύ καλύτερα από µία ελλιπή και ιδιοτελή εταιρική ευθύνη
ή άλλη εξουσία και αποφέρει πολλαπλασιαστικά οικονοµικά και
κοινωνικά αποτελέσµατα.
Τελειώνω, λέγοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι αυτό
που προτείνεται µε το σχέδιο νόµου δεν είναι αναδιάρθρωση του
ελληνικού δηµοσίου, αλλά είναι τυφλός του «ακρωτηριασµός»,
είναι ασυλλόγιστη κατάργηση και συγχώνευση χωρίς σχέδιο
κατά τα πρότυπα της παραµόρφωσης του δηµοσίου στο Μεξικό
και του κ. Γκουρία, ο οποίος υπέδειξε τη µελέτη που εισηγείται
ο κύριος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Δεν χρειάζεται
να περιγράψω τη σηµερινή κατάσταση στη φίλια αυτή και ιστορική χώρα, όπως κατάντησε επί Υπουργίας του κ. Γκουρία. Οι
ακρωτηριασµοί αυτοί γίνονται µόνο για τις περικοπές που περιγράφονται στο ν. 4046, όπου το δηµόσιο θα έχει εφεξής µισθολογικό κόστος λειτουργίας το 1/2 ή και το 1/3 σε σχέση µε τις
προηγµένες χώρες της Ευρώπης.
Η κατάργηση του κοινωνικού κράτους είναι η ιδεολογία του
µνηµονίου. Αυτό είναι το σχέδιο των δανειστών. Το είχαµε προβλέψει και µε τα γραπτά µας. Η τελευταία παρέµβαση - ακρωτηριασµός, σε συνδυασµό µε τη Γραµµατεία Συντονισµού, που
υπερβαίνει την κοινοβουλευτική µας τάξη, αποκαλύπτει, δυστυχώς, τη χρεοκοπία µέρους του πολιτικού προσωπικού.
Οι Έλληνες χρησιµοποιούµαστε προσδεδεµένοι στην κλίνη
της «εντατικής» του νεοφιλελευθερισµού ως πειραµατόζωα της
νέας µορφής εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ευφηµισµοί ιδανικοποιούν τις αποτρόπαιες αυτές επιλογές, καταργώντας τις κοινωνικές υποδοµές, τις τοπικές υπηρεσίες. Οι επικυρίαρχοι εξαθλιώνουν τα πιο φτωχά στρώµατα του πληθυσµού και βάζουν το
φραγµό στην αναπαραγωγή του γένους. Αυτή η νοοτροπία είναι
βαθιά αντικοινωνική και πρέπει να σταµατήσει µε ενότητα, µε κοινωνική πολιτική δράση.
Ποτέ άλλοτε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ταξική πολιτική
δεν είχε διαταχθεί τόσο σκληρά και τόσο απροκάλυπτα εναντίον
του λαού και του έθνους. Γι’ αυτό η άµεση κατάργηση των µνηµονίων είναι καθήκον όλων µας.
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Ευχαριστώ πολύ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα µπορούσα να έχω
το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να κάνω κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ναι, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Ντόλιο, θα σας δώσω το λόγο αµέσως µετά τον κύριο
Υπουργό, ο οποίος θέλει να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μετά τα πέντε λεπτά µπορεί να
πάρει το λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν θα πάρει το λόγο ο
κύριος Υπουργός. Έχει να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και κάποιες παρατηρήσεις επί των νοµοτεχνικών βελτιώσεων. Εξηγήσαµε ότι δεν θα είναι οµιλία, η οµιλία του θα γίνει
τουλάχιστον µετά τον έκτο αγορητή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ανέβω τότε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Καλώς, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Ντόλιο, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ναι, υπάρχουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, καταθέστε τες για να διανεµηθούν
κι όταν πάρετε το λόγο να δώσετε διευκρινήσεις.
Θέλετε να γίνει έτσι;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιος Μανιτάκης καταθέτει
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μετά θα τις διαβάσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα τις διαβάσει µετά.
Πρότεινα να τις καταθέσει τώρα για να κερδίσουµε χρόνο. Αυτό
θα γίνει για τη διευκόλυνσή σας, γιατί είναι αρκετές. Τις είδα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μήπως δεν είναι µόνο βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Ντόλιο, έχετε το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από µια εκτεταµένη κι
εξαντλητική –θα έλεγα- συζήτηση στην επιτροπή του σχεδίου
νόµου, το οποίο ήρθε σήµερα στην Ολοµέλεια και µετά από µια
εξαντλητική ακρόαση πάρα πολλών φορέων για το συγκεκριµένο
θέµα, είχα τη γνώµη ότι θα είχε δηµιουργηθεί µια στοιχειώδης
συναντίληψη, όσον αφορά το θέµα, το οποίο συζητάµε.
Είχα τη γνώµη ότι θα δηµιουργείτο µια διάθεση συµβολής στη
συζήτηση για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει πολλές λογικές –θα
έλεγα- προσεγγίσεις. Υπάρχουν κάποιες διαπιστώσεις, οι οποίες
–νοµίζω- ότι είναι κοινές.
Στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλο δηµόσιο σε σχέση µε το έργο
που παράγει. Νοµίζω ότι σε αυτό µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Υπάρχει µια ανισοµερή κατανοµή του προσωπικού. Επίσης, αυτό
είναι ένα ζήτηµα, στο οποίο µπορούµε να συµφωνήσουµε. Υπάρχουν αχρείαστες υπηρεσίες και δοµές, γιατί δηµιουργήθηκαν σε
άλλη χρονική περίοδο και για άλλες ανάγκες. Υπάρχει ακατάλληλο προσωπικό µε βάση τις δυνατότητες και τις δεξιότητες του
σε οργανικές θέσεις. Εάν όλα αυτά είναι κοινές διαπιστώσεις,
τότε θα πρέπει από κοινού να κάνουµε µια προσπάθεια να τις αντιµετωπίσουµε.
Έτσι, λοιπόν, ένα από τα µεγάλα διακυβεύµατα αυτής της περιόδου είναι η µεγάλη διοικητική µεταρρύθµιση που επιχειρούµε
στη χώρα. Είναι τόσο µεγάλο το διακύβευµα αυτό, όσο είναι και
η µεγάλη µεταρρύθµιση που επιχειρείται στη λειτουργία της οικονοµίας στη χώρα.
Απαιτείται να φτιάξουµε ένα κράτος, ένα δηµόσιο, που να λειτουργεί αποτελεσµατικά, που τα Υπουργεία θα έχουν επιτελικές
αρµοδιότητες, ενώ οι εκτελεστικές αρµοδιότητες να µεταφερθούν όλες στις περιφερειακές υπηρεσίες. Δεν εννοώ στις γεωγραφικά περιφερειακές υπηρεσίες, εννοώ, όχι στις κεντρικές
υπηρεσίες των Υπουργείων.
Η διοικητική µεταρρύθµιση είναι µια προσπάθεια, η οποία θα
εξελιχθεί πλήρως µέσα στο 2013 και θα περιλαµβάνει την αξιολόγηση των δοµών και των φορέων, την αξιολόγηση των υπαλλήλων, το πρόγραµµα κινητικότητας και µια σειρά άλλων πραγµάτων για τα οποία έχει µιλήσει ο αρµόδιος Υπουργός κι έχουµε
συζητήσει µε άλλες ευκαιρίες στη Βουλή.
Με το σηµερινό σχέδιο νόµου, τι επιχειρείται; Θα έλεγα ότι
είναι ένα πιλοτικό σχέδιο νόµου. Οκτώ φορείς και εκατόν ενενήντα επτά νοµικά πρόσωπα καταργούνται ή συγχωνεύονται.
Υπάρχουν µερικοί κανόνες και αρχές που διέπουν τη λογική
του νοµοσχεδίου. Όσον αφορά το προσωπικό, επειδή έγινε µεγάλη συζήτηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν απολύεται
κανείς. Θα το ξανατονίσω: Δεν προκύπτει απόλυση υπαλλήλου
εξαιτίας των καταργήσεων ή των συγχωνεύσεων. Το προσωπικό
µεταφέρεται στα νέα νοµικά πρόσωπα που δηµιουργούνται από
συγχωνεύσεις ή στο δηµόσιο σε υπηρεσίες των Υπουργείων, τα
οποία µέχρι τώρα είχαν την εποπτεία των καταργούµενων φορέων.
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες, όσες από αυτές εξακολουθούν
να είναι χρήσιµες µεταφέρονται ή στα νέα νοµικά πρόσωπα που
δηµιουργούνται από συγχωνευόµενους φορείς ή στο δηµόσιο
και µάλιστα, στις υπηρεσίες των Υπουργείων, τα οποία είχαν την
εποπτεία των καταργούµενων φορέων.
Τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ρυθµίζονται, έτσι ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα µέσω των νέων
υπηρεσιακών συµβουλών κ.λπ..
Αντιµετωπίζονται τα θέµατα των περιουσιακών στοιχείων.
Ακόµη κι εκεί όπου οι συγχωνευόµενοι φορείς έχουν αποθέµατα,
τα οποία δηµιουργήθηκαν από τους ίδιους τους εργαζόµενους
λαµβάνεται πρόνοια, έτσι ώστε τα αποθέµατα αυτά να τα διαχειρίζονται οι νέοι φορείς µε χωριστό –θα έλεγα- τρόπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για το προσωπικό οι σχέσεις εργασίας διατηρούνται ίδιες,
εκτός µίας περίπτωσης. Για τους µόνιµους υπαλλήλους -όσους
εκ των υπαλλήλων είναι µόνιµοι- του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, επειδή είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και
συγχωνεύεται µε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η σχέση εργασίας τους, όπως προβλέπει η υπάρχουσα νοµοθεσία, µετατρέπεται σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Θέλω να κάνω µια σηµείωση: Οι προτάσεις για τους καταργούµενους και συγχωνευόµενους φορείς έχουν γίνει από τα αρµόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
όπου είναι το Υπουργείο το οποίο καταθέτει το σχέδιο νόµου στη
Βουλή. Όπως επίσης, και για το δεύτερο κεφάλαιο θα έλεγα ότι
η πρόταση προέρχεται από τον Υπουργό Επικρατείας και αφορά,
όπως είναι γνωστό, τη σύσταση γενικής γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου. Ουσιαστικά πρόκειται για µια
παλιά πρόταση µιας µελέτης την οποία είχε κάνει ο ΟΟΣΑ. Πρόκειται για µια δηµόσια υπηρεσία, η οποία έχει στόχο να υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό στην εκτέλεση του συντονιστικού του
ρόλου παρέχοντάς του όλες τις επεξεργασµένες πληροφορίες
που απαιτούνται.
Νοµίζω ότι όλοι γνωρίζουµε ότι απαιτείται καλύτερος συντονισµός του κυβερνητικού έργου στην Ελλάδα και όλοι το έχουµε
διαπιστώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού φροντίζει να αποτρέπει την προώθηση αλληλοαναιρούµενων ενεργειών και αποφάσεων που προκαλούν καθυστερήσεις
και τριβές και προκύπτουν από συναρµοδιότητες και από πρωτοβουλίες άκαιρες ή αντιφατικές πολλές φορές από µια σειρά
Υπουργείων. Έχει σαν στόχο να ενδυναµώνει πολιτικά και τεχνοκρατικά την επίτευξη δύσκολων µεταρρυθµίσεων στις οποίες εµπλέκεται µεγάλος αριθµός Υπουργείων.
Ανέκυψε ένα ζήτηµα κατά τη συζήτηση στην επιτροπή ως προς
το κατά πόσο προκύπτει ζήτηµα υποταγής κορυφαίων οργάνων
του κράτους, όπως το Υπουργικό Συµβούλιο, οι διυπουργικές
επιτροπές, οι Υπουργοί, στον έλεγχο µιας δηµόσιας υπηρεσίας.
Η άποψή µας είναι ότι οι διατυπώσεις είναι τέτοιες έτσι ώστε να
µην προκύπτει σε καµµιά περίπτωση δυνατότητα του Γενικού
Γραµµατέα Συντονισµού να υποκαταστήσει αρµοδιότητες
Υπουργών και των συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης.
Θέλω να σηµειώσω στο δεύτερο κεφάλαιο ότι ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού έχει πενταετή θητεία. Αυτό σηµαίνει ότι ο
Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού θα υπάρχει και κατά τη διάρκεια της αλλαγής και µετά τις αλλαγές των πρωθυπουργών.
Έχουµε διαπιστώσει την τελευταία περίοδο που αλλάζουν συχνά
οι Υπουργοί ότι στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει και ένα πλήρες αρχείο το οποίο να παραδίδεται στον επόµενο Πρωθυπουργό.
Δεν είναι µόνο ο γενικός γραµµατέας που έχει πενταετή θητεία, αλλά η στελέχωση της υπηρεσίας γίνεται από δηµοσίους
υπαλλήλους, έτσι ώστε κατά το δυνατόν να υπάρχουν µόνιµες
δοµές. Είναι πολύ σηµαντική επιλογή και δείχνει ποιος είναι ο
στόχος της Κυβέρνησης. Οι µετακλητοί υπάλληλοι, αν έχω µετρήσει καλά, θα είναι το πολύ τρεις. Έχουµε, λοιπόν, µια δηµόσια
υπηρεσία µε ένα γενικό γραµµατέα, ο οποίος θα έχει πενταετή
θητεία, η οποία θα στελεχώνεται από ανώτερους δηµοσίους
υπαλλήλους, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στη λειτουργία του
κράτους και του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
Μια βασική αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού αποτελεί η κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος εκτέλεσης
του κυβερνητικού έργου. Το πρόγραµµα καταρτίζεται σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, καθένα από τα οποία θα εκπονεί το δικό
του επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρµογή των πολιτικών που
το αφορούν, συµπεριλαµβανοµένων πάντα των δράσεων απλούστευσης των διαδικασιών και µείωσης των διοικητικών βαρών.
Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων θα συναρθρώνουν τελικά το
ενιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, το οποίο
ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθεί µέσω της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού.
Θέλω να σηµειώσω ότι µετά –επαναλαµβάνω- από µια πολύ
εκτεταµένη συζήτηση που κάναµε, δεν θα µου προέκυπτε από
πουθενά το ότι ο ορθολογισµός ταυτίζεται µε τον νεοφιλελευθερισµό, το ότι η λογική στην Ελλάδα είναι ύποπτη. Και θα ήθελα
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να κάνω µια έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση γιατί αυτό το σχέδιο νόµου κατά το
πρώτο κεφάλαιό του, το οποίο ψηφίζουµε σήµερα, αποτελεί ένα
πιλοτικό σχέδιο νόµου το οποίο θα µας βοηθήσει στην κατάργηση και συγχώνευση εκατοντάδων φορέων του δηµοσίου, οι
οποίοι µεγαλώνουν το δηµόσιο και οι οποίοι λειτουργούν θα
έλεγα µε έναν τρόπο καθαρά γραφειοκρατικό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο
αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει
ρυθµίσεις, καταργήσεις ή συγχωνεύσεις φορέων του δηµοσίου
τοµέα. Η Κυβέρνηση µε αυτές τις ρυθµίσεις ευαγγελίζεται ότι
στοχεύει στην αναδιάρθρωση του δηµοσίου τοµέα προκειµένου
να εξασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον, την καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη και το δηµοσιονοµικό όφελος.
Στην πραγµατικότητα, το συζητούµενο νοµοσχέδιο µε την κατάργηση ή συγχώνευση αυτών των φορέων που περιλαµβάνει
αποτελεί µία πιλοτική προσπάθεια, όπως βεβαιώθηκε άλλωστε
από τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, που είναι τα
πρώτα βήµατα που θα ακολουθήσουν για την ολοκληρωτική αποδόµηση και απορρύθµιση του δηµοσίου τοµέα, για να υλοποιήσετε τις δεσµεύσεις που έχετε αναλάβει µε τα µνηµόνια.
Το ζητούµενο από την τρικοµµατική Κυβέρνηση είναι να εντοπιστούν δεκαπέντε χιλιάδες δήθεν υπεράριθµοι υπάλληλοι και
ακολούθως και άλλοι, είκοσι ή είκοσι πέντε χιλιάδες -δεν το γνωρίζουµε µε αυτά που θα επακολουθήσουν- που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα ή θα απολυθούν. Αυτός είναι σαφέστατα ο σκοπός
και ο στόχος των συγχωνεύσεων που επιχειρούνται και όχι η εξασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, η καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη και το δηµοσιονοµικό όφελος. Γι’ αυτό, κύριε
Υπουργέ, και δεν σας απασχόλησαν µελέτες αναγκαιότητας,
σκοπιµότητας, καταλληλότητας και βιωσιµότητας. Γι’ αυτό και
δεν ασχοληθήκατε µε το κρίσιµο ζήτηµα της εξειδικευµένης διοικητικής γνώσης που είναι βέβαιο ότι θα χαθεί αφού µετακινείτε
και µετατάσσετε τους υπαλλήλους των οργανισµών χωρίς να
έχετε λάβει µέριµνα ή έστω µία στοιχειώδη πρόβλεψη για την
αξιολόγησή τους ή τη µετεκπαίδευσή τους όπου χρειάζεται,
ώστε να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντά τους.
Όλα αυτά όµως τα γνωρίζετε πολύ καλά, είναι προαπαιτούµενα για τις αποτελεσµατικές και ορθολογικές συγχωνεύσεις.
Είναι κοινή παραδοχή ότι πρέπει να καταργηθούν κάποιοι οργανισµοί που είναι γνωστό ότι δηµιουργήθηκαν απλά και µόνο µέσα
στα πλαίσια πελατειακών σχέσεων των προηγούµενων κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Όχι µόνο δεν προσφέρουν
τίποτα στους Έλληνες φορολογούµενους, αλλά αντίθετα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό πολλές φορές µε υπαλλήλους «φαντάσµατα».
Το πρόβληµα όµως εντοπίζεται στην απουσία αξιολόγησης
των φορέων. Μολονότι ορισµένες καταργήσεις ή συγχωνεύσεις
θα µπορούσαν να γίνουν άµεσα καθώς αφορούν ακραίες περιπτώσεις δυσλειτουργικών ή άχρηστων δηµοσίων οργανισµών,
δυστυχώς για κοµµατικούς και µόνο λόγους δεν καταργούνται.
Συχνά µάλιστα συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Παραδείγµατος
χάριν η ΕΛΚΕΔΕ, που διοργανώνει τις περίφηµες ελληνικές εβδοµάδες µόδας, που πρόσφατα µάλιστα ενισχύθηκε κιόλας. Έτσι,
ένα ουσιαστικά άχρηστο κέντρο µόδας όχι µόνο διατηρήθηκε
αλλά και γιγαντώνεται µέσα από µεταφορά πόρων και αρµοδιοτήτων άλλων τεσσάρων καταργουµένων οργανισµών.
Πώς άραγε ο σχεδιασµός αξεσουάρ ένδυσης και η πρόβλεψη
των τάσεων της διεθνούς µόδας που ανήκουν στις αρµοδιότητες
του µη καταργούµενου ΕΛΚΕΔΕ, µπορούν να επηρεάσουν έστω
και ελάχιστα θετικά την καθηµερινότητα του πολίτη; Αυτό το παράδειγµα από µόνο του καταδεικνύει το χαρακτήρα παρωδίας
που έχει πάρει η δήθεν µεταρρύθµιση µέσω καταργήσεων και
συγχωνεύσεων.
Σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που ενώ
έχει ανυπολόγιστα δυσµενείς συνέπειες για τα πλέον ευπαθή
τµήµατα του πληθυσµού της χώρας, για τον ερευνητικό επιστη-
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µονικό ιστό της, για χιλιάδες εργαζόµενους στους υπό συγχώνευση ή κατάργηση φορείς και για την περιουσία αυτών των φορέων, η οποία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων γιατί την έχουν
πληρώσει, εν εντούτοις αυτό το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη αξιολόγησης, έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και ανυπαρξία οποιασδήποτε οικονοµοτεχνικής µελέτης.
Πλέον συγκεκριµένα, καταργείτε το κοινωνικό κράτος εντελώς
µε τα άρθρα 10 και 12.
Ειδικότερα µε το άρθρο 10 συγχωνεύετε τους ελάχιστους κοινωνικούς φορείς που έχουν αποµείνει πλέον στην εξυπηρέτηση
των πλέον ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, δηλαδή των ανάπηρων συµπολιτών µας, των βαρέως πασχόντων συµπολιτών
µας, αφού τους υποχρεώνετε να µετακινούνται σε µεγάλη απόσταση και αυτοί, αλλά και οι υπηρετούντες σε αυτούς τους φορείς. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείτε νέους «Καιάδες», ενώ
ήδη έχουν καταργηθεί οι «Καιάδες» προ πολλών ετών, προ χιλιάδων ετών.
Καταργείτε τις σχολές τουριστικών επαγγελµάτων µε την κατάργηση του ΟΤΕΚ, όταν ο τουρισµός είναι η βαριά βιοµηχανία
αυτού του τόπου. Δήθεν τις µεταφέρετε στο Υπουργείο Τουρισµού, αλλά ουσιαστικά τις καταργείτε και εκποιείτε µια µεγάλη
περιουσία, «φιλέτα», τα οποία θα δοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία έναντι πινακίου φακής. Επ’ αυτών θα µιλήσουµε και στη
συζήτηση επί των άρθρων.
Συγχωνεύετε φορείς των προστατευόµενων περιοχών στο
πλαίσιο του «Natura 2000» οι οποίοι επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιβαρύνουν σε τίποτα το κράτος. Όµως,
τους συγχωνεύετε, προκειµένου να καταργήσετε µε αυτόν τον
τρόπο τη χρηµατοδότηση και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Αυτά αναπτύχθηκαν, κύριε Υπουργέ, αναλυτικά και από τους
εκπροσώπους των φορέων που ήρθαν, αλλά και ενώπιον της επιτροπής από πολλούς Βουλευτές και της συγκυβέρνησης, οι
οποίοι έφεραν αντιρρήσεις. Όµως, δυστυχώς, δεν φέρατε καµµία βελτίωση πάνω σε αυτά τα άρθρα.
Από τη διατύπωση της παραγράφου 8α του άρθρου 14 καθίσταται σαφές ότι όλες οι αναγκαίες µελέτες για την αναδιοργάνωση των φορέων που καταργείτε ή φτιάχνετε τώρα, δηµιουργείτε, θα –το τονίζω- εκπονηθούν εκ των υστέρων µε τη σύνταξη
εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας οργανισµών κ.λπ. που θα
εκδοθούν, βεβαίως, χωρίς τον έλεγχο της Βουλής µε προεδρικά
διατάγµατα ή υπουργικές αποφάσεις.
Γι’ αυτόν το λόγο, εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε επί της αρχής το Κεφάλαιο Α’ του συζητούµενου νοµοσχεδίου.
Σχετικά µε το Κεφάλαιο Β’ του νοµοσχεδίου που αφορά τη σύσταση Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού του Κυβερνητικού
Έργου, παρατηρούµε ότι δεν τεκµηριώνεται η ανάγκη σύστασης
αυτής της γραµµατείας. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του
π.δ. 63 του 2005, όπως ισχύει, ορίζει: «Η Γενική Γραµµατεία της
Κυβέρνησης είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση εφαρµογής των αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων».
Ανακύπτει, λοιπόν, το εύλογο ερώτηµα: αφού ήδη υφίσταται
µια γενική γραµµατεία µε τις ίδιες εκτελεστικές αρµοδιότητες
που ορίζονται στο παρόν νοµοσχέδιο για τη νέα γενική γραµµατεία, γιατί η συγκυβέρνηση δεν ενδυναµώνει την ήδη υφιστάµενη
και λειτουργούσα, προκειµένου να ανταποκριθεί στο έργο της;
Γιατί επιλέγει να δηµιουργήσει διοικητικό πληθωρισµό και πρόσθετες δηµόσιες δαπάνες, ιδρύοντας µια νέα γραµµατεία, την
ίδια στιγµή µάλιστα που συγχωνεύει και καταργεί φορείς δήθεν
για να εξασφαλίσει δηµοσιονοµικό όφελος;
Βέβαια, η ίδρυση της νέας γενικής γραµµατείας δεν είναι καθόλου ανέξοδη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύστασή της θα επιβαρύνει
τον Έλληνα φορολογούµενο µε 724.750 ευρώ το χρόνο. Τον
πρώτο µάλιστα χρόνο θα τον επιβαρύνει µε 884.750 ευρώ, καθώς
προβλέπεται και εφάπαξ δαπάνη 160.000 ευρώ για την προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού της. Κανένας δεν µπορεί να διαβεβαιώσει τον ελληνικό λαό ότι οι πραγµατικές δαπάνες της
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τελικά δεν θα υπερβούν αυτά τα προϋπολογιζόµενα ποσά.
Κύριε Υπουργέ, σας κάλεσα στην επιτροπή να δώσετε εξηγήσεις γιατί απαιτείται το υπέρογκο ποσό των 160.000 ευρώ για τον
εξοπλισµό αυτής της νέας γενικής γραµµατείας -το οποίο είστε
προθυµότατοι να καταβάλλετε- ενώ την ίδια στιγµή στους οικονοµικούς εισαγγελείς δεν παρέχετε ούτε ένα φορητό υπολογιστή.
Την ίδια στιγµή, για να εξοικονοµήσει η συγκυβέρνησή σας τις
δαπάνες αυτής της νέας γενικής γραµµατείας, περικόπτει τα επιδόµατα πολυτέκνων και τριτέκνων, κατήργησε ήδη τη σύνταξη
της πολύτεκνης µητέρας -µιλάµε για 100 ευρώ το µήνα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι- µετατρέπει τα παιδιά σε τεκµήρια διαβίωσης.
Επιπρόσθετα, οι αρµοδιότητες αυτής της γενικής γραµµατείας
ξεφεύγουν από τις αρµοδιότητες που δύναται να έχει ένας γενικός γραµµατέας και προσκρούουν στα άρθρα 81 και 82 του Συντάγµατος, καθώς ανατίθενται αρµοδιότητες διυπουργικού χαρακτήρα σε ένα όργανο που δεν υπόκειται σε κοινοβουλευτικό
έλεγχο και αλλοιώνεται η συλλογική άσκηση της εκτελεστικής
εξουσίας που ανήκει στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Ξέρετε ότι πολλοί µέσα στην Κυβέρνηση -ειδικά και οι δύο γενικοί γραµµατείς- βρίσκονται στα κάγκελα, όπως γράφουν διάφορες εφηµερίδες. Δεν είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε γενικός
γραµµατέας, ο οποίος µάλιστα δεν έχει εκλεγεί, να ασκεί εποπτικά και παρεµβατικά καθήκοντα επί του συνόλου µάλιστα των
Υπουργών. Το πλέον παράδοξο είναι ότι η θητεία του ξεπερνά
την ανώτατη δυνατή θητεία της κάθε κυβέρνησης και έτσι επιβάλλεται επί του Υπουργικού Συµβουλίου και της επόµενης κυβέρνησης.
Τίθενται, λοιπόν, τα εξής εύλογα ερωτήµατα: Εάν στις επόµενες εκλογές ο ελληνικός λαός εκλέξει άλλο ή άλλα κόµµατα µε
εντελώς διαφορετική πολιτική από τη δική σας, παραδείγµατος
χάριν, αντιµνηµονιακή πολιτική, είναι δυνατόν η κυβέρνηση αυτή
που θα προκύψει να διατηρήσει στη θέση του το δικό σας Γενικό
Γραµµατέα Συντονισµού; Τι θα συµβεί σε αυτή την περίπτωση;
Εάν επιχειρήσει να τον απολύσει, τι αποζηµιώσεις θα ζητήσει;
Μη γελάτε, κύριοι. Εγώ θα ήθελα απαντήσεις. Αντί να γελάτε,
δώστε µου απαντήσεις στα ερωτήµατα που σας έχω θέσει και
σας θέτω και τώρα.
Εάν, λοιπόν, επιχειρήσει να τον απολύσει, τι αποζηµιώσεις θα
ζητήσει ο γενικός γραµµατέας σας, που εσείς θέλετε να προσλάβετε µε πενταετή θητεία; Με ποια λογική αυτή η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρήσει στη θέση του ένα Γενικό
Γραµµατέα Συντονισµού, ο οποίος θα αποσυντονίσει το έργο
της, αφού ο ίδιος είναι εκφραστής αντίθετων απόψεων;
Το ίδιο θα συµβεί και µε τους εξήντα τρεις υπαλλήλους που
µέχρι στιγµής προβλέπεται ότι θα επανδρώσουν τη γενική γραµµατεία. Εµείς προβλέπουµε ότι ο αριθµός αυτός σύντοµα θα αυξηθεί.
Ο προηγούµενος Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, είχε δηµιουργήσει µια αυλή περί αυτόν που περιελάµβανε εκατόν είκοσι
συµβούλους, την καλούµενη «αυλή των κηπουρών». Αυτή, βέβαια, επιβάρυνε το ελληνικό δηµόσιο υπέρµετρα, την ίδια στιγµή
µάλιστα που ο κ. Παπανδρέου επέβαλε σκληρή λιτότητα στον ελληνικό λαό.
Ο κ. Σαµαράς έχει προχωρήσει σε πολύ σκληρότερη λιτότητα,
που, δυστυχώς, την ψήφισαν αποκλειστικά οι Βουλευτές της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. Ενώ, λοιπόν, ο ελληνικός λαός βιώνει
την πιο σκληρή λιτότητα των τελευταίων εξήντα ετών, που τον
οδήγησε σε πλήρη εξαθλίωση, ο σηµερινός Πρωθυπουργός προβλέπει µε το Κεφάλαιο Β’ του νοµοσχεδίου τη σύσταση καγκελαρίας πέριξ αυτού, την οποία θα χρυσοπληρώνει ο ελληνικός
λαός που έχει παγώσει από το κρύο, που πεινάει και που αυτοκτονεί.
Γι’ αυτούς τους λόγους εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, καταψηφίζουµε και επί της αρχής και επί των άρθρων το Κεφάλαιο
Β’.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εµείς ευχαριστούµε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γεώργιος Γερµενής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Έχει λεχθεί επανειληµµένα και από
πολλούς καλοθελητές ότι η παρουσία και συµπεριφορά της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο απαξιώνει τη δηµοκρατία και υποβαθµίζει το κύρος και την αξιοπιστία της Βουλής.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι η Χρυσή Αυγή έχει να επιδείξει
πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο, ενώ συµβάλλει µε τις εποικοδοµητικές προτάσεις και τις πρωτοποριακές της θέσεις στη βελτίωση της λειτουργίας των θεσµών.
Αντιθέτως, διαπιστώνουµε ότι η Κυβέρνηση πάσχει από έλλειψη πρωτότυπων ιδεών και υποπίπτει στα ίδια λάθη µε εκείνα
των προηγούµενων κυβερνήσεων. Επιπλέον, µε τις πράξεις και
τις παραλείψεις της υποβαθµίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου. Στην
ουσία, υποβαθµίζει το ρόλο και τις συνταγµατικές εξουσίες του
ίδιου του ελληνικού λαού.
Με λίγα λόγια, η Κυβέρνηση είναι απολύτως προβλέψιµη, διότι
το νοµοθετικό της έργο χωρίζεται σε τρεις πολύ συγκεκριµένες
κατηγορίες: πρώτον, στα σηµαντικά νοµοσχέδια που εκδίδονται
κατ’ ευθείαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε τη µορφή πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου –χωρίς δηλαδή να περνούν προηγουµένως από τη Βουλή- δεύτερον, στα ασήµαντα νοµοσχέδια που
ρυθµίζουν δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ζητήµατα –αυτά είναι και
τα µοναδικά που συζητούνται µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες
στο Κοινοβούλιο- τρίτον, στα νοµοσχέδια που έχουν συνταχθεί
καθ’ υπαγόρευση της τρόικας ή κατά παραγγελία αυτής.
Αυτά τα νοµοσχέδια, όσο εκτεταµένα ή σηµαντικά και αν είναι,
κατατίθενται εσπευσµένα στη Βουλή και εισάγονται άµεσα για
συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, µε αποτέλεσµα οι Βουλευτές
όλων των κοµµάτων να επιδίδονται σε αγώνα δρόµου, για να
προλάβουν να κάνουν έστω και µία ανάγνωση. Ο στόχος είναι
προφανής, δηλαδή να µην προλάβει κανείς από τους Βουλευτές
να µελετήσει σε βάθος τα νοµοσχέδια και να µην προλάβει να
σχηµατίσει ολοκληρωµένη άποψη για το περιεχόµενό τους.
Αυτά τα νοµοσχέδια είναι γραµµένα στο πόδι, κάτω από πίεση
και σας έχουν αναδείξει ως Κυβέρνηση της τσαπατσουλιάς και
του «ράβε-ξήλωνε», καθώς από την επόµενη ηµέρα της ψήφισης
κάθε νοµοσχεδίου ξεκινά η τροποποίησή του και η συνεχής προσπάθεια για τη διόρθωση των αντινοµιών που περιέχει.
Σ’ αυτήν την τελευταία κατηγορία εντάσσεται και το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Κατατέθηκε µόλις δύο ηµέρες πριν
να εισαχθεί για συζήτηση στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή. Πραγµατικά, είναι ελάχιστοι πια οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι πιστεύουν ότι η Κυβέρνηση διαθέτει ελευθερία δράσης σε ό,τι
αφορά το νοµοθετικό της έργο και ότι νοµοθετεί µε γνώµονα το
εθνικό συµφέρον. Η νοµοθετική πρωτοβουλία έχει εκχωρηθεί και
βρίσκεται σε αποκλειστικό σχεδόν βαθµό στα χέρια των δανειστών µας. Εκείνοι δίνουν την έγκριση, εκείνοι χαράσσουν το
πλαίσιο ενεργειών.
Παίρνοντας το παρόν νοµοσχέδιο στα χέρια µου και διαβάζοντας τον τίτλο του ο οποίος µιλά για µείωση του αριθµού των νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, θεώρησα ότι επιτέλους θα ασχοληθούµε µε ένα πολύ σηµαντικό θέµα, διότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Δηµόσια Διοίκηση στη χώρα µας πάσχει από τον υπερβολικό αριθµό
οργανισµών –µε παρόµοιες, µάλιστα, αρµοδιότητες- από πληθώρα υπαλλήλων σε λάθος θέσεις, από δυσλειτουργία, αναποτελεσµατικότητα και υπερβολική γραφειοκρατία.
Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια ακολουθήθηκε µία κίβδηλη
πολιτική αποκέντρωσης και σπάταλης πολυδιάσπασης αρµοδιοτήτων, µε παράλληλη αύξηση του αριθµού των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Γι’ αυτά τα θέµατα θα πρέπει κάποια στιγµή να
γίνει µία πολύ σοβαρή και αναλυτική συζήτηση µε τη συµµετοχή
όλων των πολιτικών κοµµάτων και των εµπλεκόµενων κοινωνικών
φορέων.
Κάνουµε ξεκάθαρο ότι η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει την αναγκαιότητα για µεταρρυθµίσεις και για προσαρµογή του κράτους
στα σύγχρονα δεδοµένα. Όµως, το περιεχόµενο του παρόντος
νοµοσχεδίου δεν δικαιώνει το βαρύ τίτλο του. Ειδικότερα, η δηµοσιονοµική ωφέλεια από τις περιεχόµενες στο πρώτο κεφάλαιο
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ρυθµίσεις είναι ελάχιστη. Υπολογίζεται περίπου σε µόλις 3 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του που συνοδεύει το
νοµοσχέδιο, επισηµαίνει ότι από την ανώτερη κατάργηση και
συγχώνευση φορέων δεν µεταβάλλεται ουσιωδώς η συνολική εικόνα της δηµοσιονοµικής κατάστασης της γενικής κυβέρνησης.
Εκτός αυτού, οι µέθοδοι τις οποίες ακολουθεί το νοµοσχέδιο
είναι ανούσιες και παράγουν µηδαµινά αποτελέσµατα. Η µεταρρύθµιση που επιχειρείται, περιορίζεται στη µεταφορά αυτούσιων
των αρµοδιοτήτων και του προσωπικού, από τους καταργούµενους και τους συγχωνευόµενους φορείς, σε δηµόσιες υπηρεσίες
ή σε άλλους φορείς. Δεν γίνεται αναδιοργάνωση κανενός φορέα,
δεν µειώνεται η γραφειοκρατία ούτε ενισχύεται κάποιος φορέας
µε πόρους ή προσωπικό ή υλικοτεχνική υποδοµή, ώστε να µπορεί να επιτελέσει καλύτερα το έργο του. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, όπως είναι αυτή των µονάδων κοινωνικής
φροντίδας του άρθρου 10, η µεταρρύθµιση περιορίζεται ουσιαστικά σε απλή µετονοµασία του δηµόσιου φορέα. Το µόνο σίγουρο είναι ότι από τη διαδικασία µεταφοράς αρµοδιοτήτων,
προσωπικού, υλικών, αρχείων, πόρων, περιουσίας και δικαιωµάτων, θα προκληθεί µεγάλη αναστάτωση και καθυστέρηση στη
διεκπεραίωση του έργου των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων.
Επιπλέον, η µεταφορά καινούργιων –και, µάλιστα, ως επί το
πλείστον εξειδικευµένων- αρµοδιοτήτων σε δηµόσιες υπηρεσίες
καθίσταται ιδιαίτερα προβληµατική στην παρούσα χρονική περίοδο.
Και τούτο, διότι πολλές δηµόσιες υπηρεσίες είναι υποστελεχωµένες, ενώ οι προσλήψεις νέων υπαλλήλων έχουν παγώσει
λόγω των δεσµεύσεων που απορρέουν από το µνηµόνιο.
Ιδιαίτερη µνεία επιθυµώ να κάνω για τη µέθοδο που ακολουθείται στο άρθρο 9, το οποίο προβλέπει τη συγχώνευση ή κατάργηση φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. Αυτοί οι
φορείς δηµιουργήθηκαν µε επίκεντρο συγκεκριµένες περιοχές
που δεν είχαν πολύ µεγάλη έκταση και αποτελούσαν ενιαία ή παρεµφερή και γειτονικά οικοσυστήµατα. Τώρα, όµως, µε την προτεινόµενη ρύθµιση δηµιουργούνται φορείς µε αρµοδιότητες που
εκτείνονται σε ευρύτερες περιοχές, κάθε µία εκ των οποίων έχει
διαφορετικά προβλήµατα και ανάγκες. Συνεπώς, θα είναι αρκετά
δύσκολο να ανταποκριθούν οι φορείς στις νέες αρµοδιότητές
τους.
Προβληµατική θεωρώ και την κατάργηση των φορέων διαχείρισης της λίµνης Καστοριάς και της λίµνης Ιωαννίνων, οι αρµοδιότητες των οποίων µεταφέρονται στην Αποκεντρωµένη
Διοίκηση Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας. Είναι απορίας άξιον το
κατά πόσον η εν λόγω αποκεντρωµένη διοίκηση έχει επαρκές και
κατάλληλο προσωπικό για τη διαχείριση των συγκεκριµένων οικοσυστηµάτων τα οποία βρίσκονται µέσα σε αστικά κέντρα και
αντιµετωπίζουν πολυδιάστατα προβλήµατα.
Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι οι συγχωνευόµενοι ή οι καταργούµενοι φορείς υλοποιούν έργα που έχουν επιδοτηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε πολλά εκατοµµύρια ευρώ. Τα έργα αυτά
έχουν ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Εποµένως, αν λόγω της καθυστέρησης και της σύγχυσης που θα επικρατήσει κατά τη διαδικασία µεταφοράς των αρµοδιοτήτων ορισµένα έργα βγουν
εκτός χρονοδιαγράµµατος, τότε η χώρα µας θα πρέπει για µια
ακόµα φορά να επιστρέψει τα σχετικά κονδύλια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Εντονότατους προβληµατισµούς προκαλεί η µέθοδος που
ακολουθείται στο άρθρο 6 µε τη συγχώνευση των τριών ελληνικών οργανισµών ποιότητας σε ένα νέο νοµικό πρόσωπο. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί οργανισµοί, στους οποίους συµµετέχουν οι
ελληνικοί φορείς, έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για το γεγονός αυτό και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόµενο να χρειαστεί νέα
διαδικασία ένταξης του καινούργιου νοµικού προσώπου στους
ανωτέρω ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Όµως, αυτή η διαδικασία
της νέας αδειοδότησης θα κρατήσει αρκετά χρόνια και στο µεσοδιάστηµα το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας θα υποστεί
µεγάλη οικονοµική ζηµιά, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις θα υποστούν µεγάλη ταλαιπωρία.
Σε κάθε περίπτωση το σηµαντικότερο τµήµα του νοµοσχεδίου
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δεν είναι οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις δηµοσίων φορέων,
αλλά το Κεφάλαιο Β’ αυτού στο οποίο προβλέπεται η σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού έργου µε
διευρυµένες εξουσίες.
Είναι αλήθεια ότι εδώ και πολλές δεκαετίες από τη διακυβέρνηση της χώρας µας απουσιάζουν οι µακρόπνοοι σχεδιασµοί.
Λείπει η ορθολογική και διορατική ιεράρχηση αναγκών. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι η Ελλάς χρειάζεται επιτέλους να αποκτήσει
ισχυρό κεντρικό κράτος. Αυτό το ισχυρό κράτος πρέπει να διοικείται κυριαρχικά από τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους
Υπουργούς και από αυτούς πρέπει να γίνεται ο προγραµµατισµός του έργου της κυβέρνησης.
Προανέφερα ότι η Κυβέρνηση έχει παρακάµψει τη Βουλή
µέσω των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Τώρα µε τη ρύθµιση των άρθρων 15-26 του σχεδίου νόµου θεσπίζεται ένα παρακυβερνητικό κέντρο το οποίο παρακάµπτει το ρόλο των
Υπουργών και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, το κέντρο
αυτό, δηλαδή η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, θα λειτουργεί
µε αδιαφανή τρόπο, από τη στιγµή που το πρόγραµµα εφαρµογής του κυβερνητικού έργου, το οποίο και θα καταρτίζει ετησίως,
δεν προβλέπεται να δηµοσιεύεται πουθενά.
Επιπλέον, η διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού θα είναι πενταετής, δηλαδή δεν θα συµπίπτει µε τη θητεία της κυβερνήσεως η οποία είναι τετραετής και πολλές φορές
λήγει πρόωρα. Δηλαδή, θα παρατηρείται το εξής φαινόµενο. Η
κατάρτιση του προγράµµατος εφαρµογής του εκάστοτε κυβερνητικού έργου θα γίνεται από άνθρωπο που έχει επιλέξει η προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτό εγείρει εύλογα ερωτήµατα για το
ρόλο του γενικού γραµµατέα, ο οποίος ουσιαστικά δεν θα καταρτίζει το πρόγραµµα της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης,
αλλά το πρόγραµµα εφαρµογής των αποφάσεων από την τρόικα.
Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού θα είναι ο άνθρωπος των
δανειστών, ο εκλεκτός θα έλεγα των δανειστών µέσα στην κυβέρνηση.
Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 16 παρέχεται ακόµα και
η δυνατότητα να αποφασίζει για την επίλυση διαφωνιών ή άλλων
προβληµάτων, όπως ευσχήµως αναφέρεται, µεταξύ των Υπουργείων και ερήµην των Υπουργών.
Με τις παραγράφους δ’ και ε’ του άρθρου 16 αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει και κρίσιµα οικονοµικά ζητήµατα που αφορούν
πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες από κονδύλια τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής πράξεις, ακόµη και να επιλέγει
µόνος του συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιούνται από τα Υπουργεία υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα.
Το µόνο που αποµένει δηλαδή µετά απ’ αυτό για την πλήρη
εκχώρηση κυβερνητικής ευθύνης και διαχείρισης είναι οι αρµοδιότητες αυτές να ανατεθούν από κάποια µνηµονιακή συγκυβέρνηση και επισήµως σε ξένο επίτροπο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Λαϊκός Σύνδεσµος –
Χρυσή Αυγή καταψηφίζει επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της ΔΗΜΑΡ κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, να ευχηθώ και εγώ εκ µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γόνιµο και εποικοδοµητικό έργο να έχει αυτή η Βουλή.
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι η συζήτηση που έγινε στην
επιτροπή ήταν όντως εξαντλητική –θα έλεγα- σε βαθµό που όλα
τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν αντιµετωπίστηκαν από τις
πλευρές που είχαν επιλέξει να στηρίξουν ή όχι αυτό το νοµοσχέδιο.
Για να γίνει κατανοητό τόσο σε όλους τους συναδέλφους που
δεν συµµετείχαν στην επιτροπή, αλλά ίσως και σε εκείνους τους
συµπολίτες που παρακολουθούν από τους δέκτες της τηλεόρασης να κάνουµε ξεκάθαρο ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει δύο ενότητες. Η µία ενότητα αφορά συγχωνεύσεις ή καταργήσεις
νοµικών προσώπων ή οργανισµών και η δεύτερη ενότητα είναι η
σύσταση µίας γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού
έργου.
Στην ουσία υπάρχουν δύο µπλοκ. Το ένα, το οποίο ισχυρίζεται
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πως µε αυτό το νοµοσχέδιο ακρωτηριάζεται η Δηµόσια Διοίκηση,
συρρικνώνεται η κοινωνική φροντίδα, υπάρχει επιβολή ενός γενικευµένου καπιταλισµού, υπάρχουν απολύσεις µε βάση το ν.
4046/2012. Γενικά δηλαδή αυτό το νοµοσχέδιο στην ουσία όχι
µόνο δεν προσθέτει, αλλά αποδοµεί και αφαιρεί από την ελληνική
Δηµόσια Διοίκηση, από την ελληνική κοινωνία.
Από την άλλη υπάρχει ένα άλλο µπλοκ, που µε επιχειρηµατολογία λέει ότι –και αυτό το στηρίζουµε και εµείς- υπάρχει µία διοικητική προσπάθεια, υπάρχει µία διοικητική µεταρρύθµιση που
ξεκινάει. Δεν ισχυριζόµαστε ότι αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο, που θα φέρει την ποθούµενη διοικητική µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη τόσο η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση
όσο και η ελληνική κοινωνία. Όµως, είναι ένα πρώτο βήµα. Αυτό,
λοιπόν, το πρώτο βήµα το χαιρετίζουµε, γιατί είναι στη θετική κατεύθυνση.
Ακούστηκε από προηγούµενους συναδέλφους –το επαναφέρω
στη µνήµη σας- ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στην πρώτη ενότητα στοχεύει στον εξορθολογισµό λειτουργίας διακοσίων δεκαπέντε νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Οκτώ από αυτά
καταργούνται και τα υπόλοιπα συγχωνεύονται. Γιατί συγχωνεύονται; Μα, γιατί πολλά από αυτά έχουν κλείσει τον κύκλο προσφοράς στην ελληνική πολιτεία, στην ελληνική κοινωνία.
Και τι γίνεται µε το προσωπικό; Απολύεται; Χάνονται θέσεις εργασίας; Όχι. Κατηγορηµατικά «όχι». Το είπαµε στην Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης. Επιτρέψτε µου να πω την άποψή µου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μην το υπογράφετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Το υπογράφω. Γιατί το υπογράφω; Γιατί υπάρχει η ρητή διαβεβαίωση τόσο στο νόµο όσο
και προσωπικά των δύο Υπουργών που εισηγούνται το νοµοσχέδιο και µάλιστα ως επισπεύδον, αφού έχει κάνει ένα κύκλο επαφών µε όλα τα Υπουργεία τα οποία προτείνουν συγκεκριµένες
αλλαγές.
Άρα, συνυπογράφω ότι δεν πρόκειται να γίνει καµµία απόλυση.
Συνυπογράφω ότι δεν χάνεται καµµία θέση εργασίας και βάζω
µία ένσταση, αυτή που βάλαµε στην επιτροπή.
Αναφέροµαι στο άρθρο 8, όπου οι εργαζόµενοι στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, αντί να µεταφερθούν -όπως όφειλε
κατά τη γνώµη µας να πράξει µε όλα τα προηγούµενα όπως είχαν
γίνει, δηλαδή να µεταφερθούν σε θέσεις που να µην χάνουν την
ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου- δυστυχώς µε βάση την επιταγή του νόµου και του Συντάγµατος αυτοί οι άνθρωποι πλέον
αποκτούν εργασιακή θέση ΙΔΑΧ, δηλαδή Ιδιωτικοί Αορίστου Χρόνου και βέβαια, δεν χάνουν τα υπόλοιπα που ακολουθούν αυτήν
τη δηµοσιοϋπαλληλική σχέση εργασίας, όµως είναι µια δυσµενείς εργασιακή µεταβολή. Γι’ αυτό και εµείς καταθέτουµε τροπολογία -είναι σε γνώση σας- και θα επιµείνουµε µέχρι τέλους
να γίνει αυτό δεκτό.
Σε ότι έχει να κάνει, λοιπόν, µε τα πρόσωπα τα οποία συγχωνεύονται ή καταργούνται θεωρούµε ότι αποτελεί µια προσπάθεια
να εξορθολογιστεί η Δηµόσια Διοίκηση, να εξοικονοµηθούν
πόροι και βέβαια, εδώ να τονίσουµε ότι οι αρµοδιότητες µεταφέρονται στα νέα πρόσωπα τα οποία συστήνονται, χωρίς να χάνουν
το δικαίωµα να ολοκληρώσουν το όποιο έργο είχαν ξεκινήσει µε
την προηγούµενη σύσταση και δοµή υπήρχε.
Τώρα, ακούστηκε επίσης ότι υπάρχει παραβίαση του πολιτεύµατος και ότι αυτό ήταν µια µνηµονική επιταγή. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Είχα πει σε
προηγούµενη τοποθέτησή µου για άλλο θέµα ότι είναι πάρα
πολύ έξυπνο, για όποια πολιτεία να δανείζεται, να παίρνει δάνεια
καλής πρακτικής, όταν αυτά έχουν προσφέρει αντίστοιχα στις
χώρες που έχουν υλοποιηθεί.
Και αναφέροµαι στο γεγονός του ότι η σύσταση της γραµµατείας παρακολούθηση κυβερνητικού έργου δεν είναι κάτι το
οποίο ανακαλύψαµε εµείς. Δεν ανακαλύψαµε ξαφνικά την πυρίτιδα. Από το 1949 εφαρµόζεται στη Γαλλία και σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουµε
είναι να το πάρουµε ως παράδειγµα καλής πρακτικής και να προσπαθήσουµε να το αξιοποιήσουµε, έτσι ώστε να έχουµε το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα.
Ο ΟΟΣΑ από το 1966 σε εκθέσεις αναφέρεται σε δύο βασικά
προβλήµατα της ελληνικής παθογένειας:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το πρώτο που έχουµε ως Δηµόσια Διοίκηση: Υπήρχε πολλές
φορές σύγκρουση αρµοδιοτήτων και επιπλέον, υπήρχε έλλειψη
συντονισµού. Αυτά τα δύο διορθώνονται. Και προσέξτε, δεν γίνεται υπέρ-Υπουργείο η γενική γραµµατεία παρακολούθησης κυβερνητικού έργου, αλλά συντονίζει και παρακολουθεί. Και
µάλιστα, οι όποιες αντιθέσεις, οι όποιες δυσλειτουργίες αντιµετωπίζονται στο επίπεδο του Γενικού Γραµµατέα. Και όταν δεν
υπάρξει βεβαίως και εκεί αντιµετώπιση ουσιαστική, παρεµβαίνει
ο Πρωθυπουργός και δίνει τη λύση.
Τι είναι όµως αυτό που για πρώτη φορά µπορεί να µας γεννήσει µια προσδοκία ότι θα κυλήσει πιο σίγουρα και θα έχουµε ένα
πιο στέρεο αποτέλεσµα; Για πρώτη φορά -το τονίζω- µπαίνει επιχειρησιακός σχεδιασµός. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ετήσιος
προγραµµατισµός και ανά Υπουργείο, αλλά και στο επίπεδο της
κεντρικής κυβέρνησης. Έτσι, λοιπόν, θα υπάρχει η δυνατότητα
σε όλους µας στο τέλος κάθε χρόνου να υπάρχει αξιολόγηση και
να δούµε ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν, ποιους στόχους δεν µπορέσαµε να τους πετύχουµε; Άρα, ποιος Υπουργός, µε ονοµατεπώνυµο πλέον, έχει την ευθύνη µη υλοποίησης αυτού του
επιχειρησιακού σχεδίου; Και πλέον, οι πολιτικές ευθύνες δεν θα
είναι γενικές και αόριστες, αλλά θα υπάρχει προσωποποίηση της
πολιτικής ευθύνης. Και νοµίζω ότι αυτό είναι το αισιόδοξο µήνυµα που φέρνει αυτή η προσπάθεια για τη σύσταση της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου.
Θα ήθελα να σταθώ για πολύ λίγο σε δύο πολύ βασικά ζητήµατα. Για εµάς, όπως ειπώθηκε στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, είναι απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας να αξιοποιηθούν και
οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Μάλιστα, αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το στελεχιακό δυναµικό το
οποίο σπούδασε µε χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου θα
πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο στην άσκηση της όποιας πολιτικής στο επίπεδο της Δηµόσιας Διοίκησης.
Υπό αυτήν την έννοια -το βάλαµε και στην Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης- θεωρώ ότι σε ένα επόµενο βήµα θα πρέπει να γίνει
αυτό και να υπάρξει η αξιοποίηση των συγκεκριµένων αποφοίτων, όταν µάλιστα θέλω να τονίσω ότι στο νοµοσχέδιο απουσιάζει σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό αυτό που θα λέγαµε ο τοµέας των
πολιτικών οριζόντιου χαρακτήρα. Σαφώς και είναι στοχευµένο σε
έναν εξορθολογισµό, σε έναν έλεγχο, σε µία παρακολούθηση,
σε µία αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Βεβαίως, θα µπορούσε αυτό να είχε ίσως ακόµα µεγαλύτερη και πιο στέρεη βάση,
αξιοποιώντας όλα τα προηγούµενα που ειπώθηκαν αλλά και όσα
κατατέθηκαν στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιες επιµέρους ενστάσεις
και γι’ αυτό έχουµε καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Θα περιµένω την αυριανή µέρα που και οι δύο Υπουργοί θα πάρουν θέση
και επί των τροπολογιών. Και βέβαια στην αυριανή διαδικασία,
στη συνεδρίαση που είναι επί των άρθρων, θα έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε µία πιο εκτενή αναφορά στα άρθρα στα οποία
εµείς θα θέλαµε βελτιώσεις. Υπάρχουν και µία-δύο ακόµα προτάσεις τις οποίες έχουµε κάνει γραπτώς στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και είµαι απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνουν
αποδεκτές.
Κλείνοντας θα έλεγα ότι η όποια απόπειρα να κυρωθεί αυτή η
πρώτη µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης εθνικής
ευθύνης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης δεν
µας βρίσκει απλά σύµφωνους, αλλά είµαστε αρωγοί και συµµέτοχοι στην προσπάθεια. Θα είµαστε ακόµα πιο ικανοποιηµένοι,
κύριοι Υπουργοί, όταν µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα φέρετε εκείνες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στη Βουλή σε επίπεδο νοµοσχεδίου που πραγµατικά θα αλλάζει το πεδίο και τον
τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης προς όφελος της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας, που έχει κουραστεί πια να
βλέπει να παίρνονται πρωτοβουλίες αλλά τις περισσότερες
φορές αυτές να είναι µη υλοποιήσιµες.
Εµείς δηλώνουµε ως Δηµοκρατική Αριστερά, ως µία δύναµη
που είµαστε υπέρ των µεταρρυθµίσεων ότι θα στηρίξουµε την
όποια µεταρρυθµιστική προσπάθεια που θα αναλάβει αυτή η Κυβέρνηση, γιατί δεν το επιβάλλει το µνηµόνιο, το επιβάλλει η ίδια
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η κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η πατρίδα, το επιβάλλει η
συγκυρία και η περίοδος που διανύουµε και βέβαια πάνω απ’
όλα, το επιβάλλει το καθήκον µας απέναντι στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος
Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το προτεινόµενο σχέδιο
νόµου που κατέθεσε η τρικοµµατική Κυβέρνηση για τη συγχώνευση και κατάργηση νοµικών προσώπων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και αποτελεί τµήµα των συνολικότερων
αναδιαρθρώσεων, στοχεύει στη διαµόρφωση µιας κρατικής διοίκησης πιο συγκεντρωτικής, πιο επιτελικής, πιο στενά δεµένης
στις επιταγές και µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο επιθετικής απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνηµα, πιο αντιδραστικής
και αυταρχικής.
Με πρόσχηµα τη σπατάλη, τα διάφορα σκάνδαλα, τις κακές
υπηρεσίες, προβλήµατα υπαρκτά στον ένα ή στον άλλο βαθµό,
οι προωθούµενες αναδιαρθρώσεις υπηρετούν τους στόχους της
άρχουσας τάξης για εκσυγχρονισµό της κρατικής διοίκησης,
ώστε µε καλύτερο τρόπο να υπηρετηθούν οι γενικές ανάγκες του
κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα τώρα σε
συνθήκες οικονοµικής κρίσης και οξύτατου καπιταλιστικού ανταγωνισµού.
Πρόκειται για αλλαγές που δεν έχουν καµµία σχέση µε τις
πραγµατικές ανάγκες του λαού, παρά υπηρετούν στρατηγικής
σηµασίας κατεύθυνσης της Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κεφαλαίου που σηµειωτέον ξεκίνησαν να υλοποιούνται εδώ
και αρκετά χρόνια, πάνω από δέκα, στη χώρα µας, σε ό,τι αφορά
τη Δηµόσια Διοίκηση, ενώ επιταχύνονται τώρα µε αφορµή την
καπιταλιστική οικονοµική κρίση.
Αυτήν τη στρατηγική κατεύθυνση έρχεται να υπηρετήσει και
το παρόν σχέδιο νόµου, δηλαδή τις πιο γρήγορες κρατικής υποστήριξης, τις δραστηριότητες του κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους της παραγωγής και υπηρεσιών της οικονοµίας, στη
διευκόλυνση της κίνησης κεφαλαίων, στην εξυπηρέτηση της απελευθέρωσης αγορών κ.α.. Σ’ αυτήν τη στρατηγική κατεύθυνση
προσαρµόζεται ο διοικητικός µηχανισµός, η λειτουργία των
Υπουργείων µε τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις ή ιδιωτικοποιήσεις τοµέων ειδικά όσων συνδέονται µε τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Ξεπερνιέται έντεχνα και διά της πλαγίου οδού το ιδεολογικό,
κρίσιµο και βασικό ζήτηµα της ταξικής διάστασης του κράτους
ως όργανο υποταγής των καταπιεζόµενων στους καταπιεστές
και βεβαίως, δεν αµφισβητείται η ανάγκη ύπαρξής του.
Το επιχείρηµα για λιγότερο κράτος, σε καµµία περίπτωση δεν
σηµαίνει αµφισβήτηση του κράτους, στην προοπτική της κατάργησής του αλλά και της απονέκρωσής του. Υποστηρίζεται συγκεκριµένα ότι το µεγάλο κράτος αποτελεί την πηγή της
κακοδαιµονίας των σύγχρονων κοινωνιών µε την επέκτασή του
σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας και των κρατικών δαπανών και των κοινωνικών παροχών. Το µεγάλο κράτος, χαρακτηρίζεται επίσης ως αντιπαραγωγικό, σπάταλο, γραφειοκρατικό,
εστία διαφθοράς και πηγή παραγωγής ελλειµµάτων, ενώ µε τις
οικονοµικές λειτουργίες που αναπτύσσει, πνίγει την υγιή επιχειρηµατική δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, ο
οποίος φυτοζωεί στη σκιά του πρώτου και ας µη γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις χωρίς τις δηµόσιες.
Η λύση εποµένως που προτείνεται και από την Κυβέρνηση,
είναι ο απεγκλωβισµός του κράτους από οικονοµικές δραστηριότητες, ο περιορισµός του µεγέθους του κράτους απ’ αυτήν τη
σκοπιά, ώστε να δηµιουργηθεί ζωτικός χώρος προκειµένου να
αναπτυχθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις µε µείωση της φορολογίας του κεφαλαίου, ώστε να κατευθυνθούν τα κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις. Και από τη στιγµή που θα µειωθούν οι
φόροι αναγκαστικά θα πρέπει να µειωθούν και οι κρατικές δαπάνες. Αν σε αυτά προσθέσουµε και την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, τα οποία κινούνται κατά µήκος και πλάτος της
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υφηλίου, έχουµε µπροστά µας την πιο επιθετική και ακραία αντιδραστική ιδεολογία που εκφράζει τα συµφέροντα του πολυεθνικού, µονοπωλιακού κεφαλαίου.
Οι εργαζόµενοι σήµερα γνωρίζουν από την πείρα τους και από
τις εφαρµοζόµενες πολιτικές που δοκιµάστηκαν στο πετσί τους,
ότι πίσω από τη φράση «το κράτος απέτυχε» ή «το κράτος απέτυχε ως επιχειρηµατίας» υποκρύπτεται η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης των πάντων από τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις δηµόσιες
υποδοµές, έως την ακίνητη περιουσία, τις παραλίες, τους ορεινούς όγκους και την πολιτιστική κληρονοµιά. Ότι πίσω από το
σύνθηµα «λιγότεροι φόροι» υποκρύπτεται η πολιτική της µείωσης
της φορολογίας του κεφαλαίου. Ότι µε λάβαρο «το λιγότερο
κράτος» επιτίθενται στη δηµόσια παιδεία, τη δηµόσια υγεία, την
κοινωνική ασφάλιση, εξαθλιώνοντας και διαλύοντας τις ζωές των
εργαζοµένων.
Στην πραγµατικότητα, η διάκριση και ο διαχωρισµός µεταξύ
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας στις συνθήκες του σύγχρονου καπιταλισµού, είναι ψευδεπίγραφος και
παραπλανητικός. Περισσότερο από έναν αιώνα τώρα, δηµόσιος
και ιδιωτικός τοµέας για συγκεκριµένους λόγους έχουν έλθει εις
σάρκαν µια. Έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους και λειτουργούν
πλέον ως ενιαίος µηχανισµός, αυτό που στην οικονοµική ιστορία
αναφέρεται και καταγράφεται ως κρατικοµονοπωλιακός καπιταλισµός.
Η σχέση του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στον µονοπωλιακό καπιταλισµό, µοιάζει µε το γαϊδούρι που φορτώνεται όλο
και περισσότερα βάρη, ο δηµόσιος τοµέας δηλαδή και τον αναβάτη, ο ιδιωτικός τοµέας δηλαδή, ο οποίος µεταβιβάζει τα δικά
του βάρη στο υποζύγιο για να παραµείνει ο ίδιος ελαφρύς και
άνετος.
Έτσι πορευόταν ο ελληνικός και παγκόσµιος καπιταλισµός τα
τελευταία είκοσι χρόνια, ώσπου ξέσπασε η οικονοµική κρίση το
2007 στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε στη συνέχεια. Γι’ αυτό και η επιχειρούµενη ανασύνταξη της καπιταλιστικής οικονοµίας έχει αυτό
το διττό στόχο, και την ανασυγκρότηση του κράτους και επανεργοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, µε το µοναδικό τρόπο που γνωρίζουν οι κεφαλαιοκράτες, αυτόν της εξασφάλισης ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους.
Στην περίπτωση της Ελλάδας ισχύουν και τα δύο. Τα αιµατηρά
προγράµµατα λιτότητας που εφαρµόζονται από το Μάιο του
2010 υπό τη µορφή µνηµονίου, αφ’ ενός έχουν στόχο τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και αφ’ ετέρου την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Η δηµοσιονοµική εξυγίανση απαιτεί και την καταστροφή κεφαλαίων, το γνωστό κούρεµα, αλλά και την ανηλεή επίθεση σε
βάρος των λαϊκών στρωµάτων µε απανωτά φορολογικά µέτρα
και περικοπές δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα. Ορισµένα από
αυτά τα µέτρα εξυπηρετούν και τους δύο αυτούς στόχους. Οι
περικοπές µισθών και συντάξεων στο δηµόσιο τοµέα αλλά και οι
ασφαλιστικές συνταξιοδοτικές περικοπές κ.λπ., εξυπηρετούν και
τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Η άγρια περικοπή των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα,
στόχο έχει την αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης µέσω ενός λεόντειου επανακαθορισµού της σχέσης
πληρωµένης και απλήρωτης εργασίας υπέρ της δεύτερης.
Έτσι οι αλλαγές που συντελούνται, κινούνται αφ’ ενός στον
επαναπροσδιορισµό των ορίων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που σηµαίνει ότι το κράτος θα απαλλαγεί από µη αναγκαίες λειτουργίες στη λογική του περιορισµού των κρατικών δαπανών και
τη µεταφορά του στους ιδιώτες- αφ’ ετέρου στην κατεδάφιση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε την περαιτέρω ανατροπή
και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την κινητικότητα
των εργαζοµένων, τη διαθεσιµότητα, τις µειώσεις των αποδοχών
και τελικά και τις απολύσεις, έτσι ώστε να διαµορφωθεί ένας
νέου τύπου υπάλληλος αφοσιωµένος στο να εκτελεί τις άνωθεν
εντολές.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα είναι γενικό το όφελος από τις
αλλαγές που προωθεί µε στόχο τον περιορισµό του σπάταλου
κράτους, την εξοικονόµηση πόρων, το νοικοκύρεµα της Δηµόσιας Διοίκησης, τη βελτίωση της λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρε-
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σιών. Έτσι για παράδειγµα, µέσω του εξορθολογισµού και της
αντιµετώπισης των περιττών δαπανών που επικαλείται η Κυβέρνηση, στοχεύει στην περαιτέρω συρρίκνωση των ελάχιστων προνοιακών ιδρυµάτων, στη δραστική περικοπή της κρατικής χρηµατοδότησής τους, γεγονός που οδηγεί στην πληρωµή άµεσα ή
έµµεσα από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Από το παραπάνω παράδειγµα –γιατί θα γίνει συζήτηση και επί
των άρθρων- αλλά και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα στο σύνολο
των άρθρων του σχεδίου νόµου, αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ο ταξικός χαρακτήρας του αστικού κράτους. Γκρεµίζονται οι όποιες
ψευδαισθήσεις και αυταπάτες ότι το κράτος είναι πάνω από τις
τάξεις και συµφιλιώνει τις αντιθέσεις τους. Είναι απύθµενη υποκρισία όταν ισχυρίζεται η Κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι της ότι
οι αναδιαρθρώσεις αυτές πρέπει επειγόντως να προχωρήσουν,
ώστε να µη γίνουν άλλες µειώσεις για παράδειγµα στους µισθούς, ενώ κρύβουν ότι οι αναδιαρθρώσεις αυτές, είναι στενά
δεµένες µε τις µειώσεις στους µισθούς, φέρνουν ανατροπή στις
εργασιακές σχέσεις και τα κοινωνικά δικαιώµατα έως και τις απολύσεις. Αρκεί να δει κανείς –ενδεικτικά το αναφέρω- τα άρθρα 7
και 8 που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.
Απόδειξη για το πώς υπηρετείται η πιο συγκεντρωτική, επιτελική και ποιο στενά δεµένη µε τους µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα η πιο επιθετική, αντιδραστική και
αυταρχική απέναντι στους εργαζόµενους Δηµόσια Διοίκηση,
είναι η δηµιουργία της νέας γενικής γραµµατείας συντονισµού
του κυβερνητικού έργου, που σηµειωτέον, αποτέλεσε και απαίτηση της task force. Στην ουσία, µιλάµε για παρέµβαση στην
εκτελεστική εξουσία µε εκτεταµένες αρµοδιότητες και µεγάλο
εύρος έργου, από την κατάθεση του κυβερνητικού έργου ως την
υποβοήθηση της νοµοθετικής παραγωγής. Και όλα αυτά στο
όνοµα της αποτελεσµατικότητας του κράτους.
Το βασικό κατά τη γνώµη µας είναι σε ποια πλαίσια θα κινείται,
τι πολιτική κατεύθυνση πρόκειται να υπηρετήσει αυτό το όργανο.
Και βεβαίως, δεν έχουµε καµµία αυταπάτη ότι στόχος του θα
είναι η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη, απαρέγκλιτη εφαρµογή της
πολιτικής των αναδιαρθρώσεων, που σαφέστατα υποτάσσεται
στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου.
Συνεπώς, το µείζον ζήτηµα είναι τι πολιτική θα εφαρµόσει και
σε όφελος ποιου και όχι το οργανωτικό. Είναι ξεκάθαρο ότι θα
λειτουργήσει µε κριτήριο την ικανοποίηση των συµφερόντων της
οικονοµικής ολιγαρχίας, ενάντια στα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Η καθολική απόρριψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καταψήφιση των αναδιαρθρώσεων που προωθούνται και µέσω του
σχεδίου νόµου που συζητούµε, επ’ ουδενί δεν σηµαίνει ότι υπάρχει από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος αποδοχή ή
και ανοχή της σηµερινής κατάστασης που επικρατεί στο δηµόσιο. Ο δηµόσιος κρατικός φορέας που διαµόρφωσε όλα τα προηγούµενα χρόνια η άρχουσα τάξη, ήταν κοµµένος και ραµµένος
στα µέτρα τους.
Υπηρέτησε την κερδοφορία του κεφαλαίου, στήριξε την οικονοµική και πολιτική του εξουσία. Αξιοποιήθηκε για τις πελατειακές σχέσεις των κοµµάτων που διαχειρίστηκαν την εξουσία του.
Στη βάση αυτή, χρησιµοποιήθηκε ως «εργαλείο» για την εξαγορά
ενός τµήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων, για τη δηµιουργία
ενός κοινωνικού στρώµατος εργατικής αριστοκρατίας. Υπήρξε
ανοχή και καλλιέργεια διαφθοράς από τα πάνω ώστε να χειραγωγηθεί το κίνηµα, να υπάρξει συνενοχή. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία εναλλάξ, διαµόρφωσαν και διαχειρίστηκαν τον κρατικό
δηµόσιο τοµέα. Έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα χάλια της
σηµερινής Δηµόσιας Διοίκησης, δηλαδή για το γεγονός ότι αυτή
όχι µόνο δεν υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων αλλά βρίσκεται και σε αντίθεση µ’ αυτές. Ακριβώς αυτές
τις ευθύνες προσπαθούν να κρύψουν η τρικοµµατική συγκυβέρνηση και όσοι καθυβρίζουν και συκοφαντούν συλλήβδην όλους
τους δηµόσιους υπαλλήλους, ως τους υπεύθυνους για την κατάσταση στο σηµερινό δηµόσιο. Κρύβονται πίσω από υπαρκτά
προβλήµατα της Δηµόσιας Διοίκησης, που έχει γεννήσει το σύστηµα και η πολιτική τους.
Η ουσία του προβλήµατος στο δηµόσιο τοµέα έχει να κάνει µε
τον προσανατολισµό που αυτός έχει, δηλαδή στο γεγονός ότι
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αυτός υπηρετεί τις στρατηγικές στοχεύσεις της άρχουσας τάξης
και όχι τη φιλολαϊκή ανάπτυξη και τα κοινωνικά λαϊκά δικαιώµατα.
Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και όλα τα λαϊκά
στρώµατα, έχουν συµφέρον και ανάγκη από µία κρατική Δηµόσια
Διοίκηση, που βασική της αποστολή θα είναι να υπηρετήσει µία
ανάπτυξη σε όφελος του λαού και κατ’ επέκταση τα σύγχρονα
λαϊκά δικαιώµατα. Προϋπόθεση γι’ αυτό, είναι να αλλάξει χέρια
και τάξη η εξουσία. Προϋπόθεση, είναι η εργατική λαϊκή εξουσία.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους στη Δηµόσια Διοίκηση να
βγάλουν ουσιαστικά συµπεράσµατα από την ίδια τους την πείρα,
να καταδικάσουν τα κόµµατα της πλουτοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, της αξιολόγησης
και των απολύσεων, να αντιπαλέψουν τις βάρβαρες εκσυγχρονιστικές εργασιακές σχέσεις, την ένταση της εκµετάλλευσης. Τους
καλούµε, να συµπορευθούν µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας που χρόνια τώρα τους προειδοποιούσε και που σήµερα δείχνει ξανά το δρόµο της αντίστασης και της ανατροπής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώθηκε ο κύκλος
των οµιλιών των ειδικών αγορητών.
Εισερχόµαστε στους αγορητές. Το λόγο έχει η συνάδελφος
Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία. Πρώτη
είναι η κ. Ασηµακοπούλου, µετά ο κ. Στρατούλης, ο κ. Ρήγας, η κ.
Χρυσοβελώνη, ο κ. Ηλιόπουλος και η κ. Μάρκου και µετά το λόγο
θα έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µην ξεχνάτε τον κ.
Κατσώτη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Με το παρόν σχέδιο νόµου, καταργούνται οκτώ φορείς του δηµοσίου των οποίων οι αρµοδιότητες µπορούν να ασκηθούν από
υφιστάµενες δοµές του και συγχωνεύονται εκατόν ενενήντα επτά
νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Ο αρµόδιος Υφυπουργός κ. Βολουδάκης χαρακτήρισε το νοµοσχέδιο «πιλοτικό». Ξεκινά, λοιπόν, η υλοποίηση της συγχώνευσης
και της κατάργησης µιας σειράς οργανισµών και φορέων µε πολλαπλά οικονοµικά οφέλη. Αυτά αποτυπώνονται στην Έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επιπλέον οικονοµικά οφέλη,
όπως ανέφερε ο κ. Βολουδάκης, προκύπτουν από οικονοµίες κλίµακας, παραδείγµατος χάριν από κοινές προµήθειες.
Εγώ θα προσθέσω, κύριε Υπουργέ, ένα ακόµα µη υπολογίσιµο
λογιστικά -από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- κέρδος, το
opportunity cost της αξιοποίησης των δηµοσίων υπαλλήλων. Για
να το πω απλά, δηµόσιοι υπάλληλοι που σήµερα υποαπασχολούνται, θα αξιοποιηθούν πληρέστερα για το κοινό καλό χωρίς
επιπλέον κόστος.
Ακούσαµε ότι σήµερα στη χώρα µας λειτουργούν χίλιοι πεντακόσιοι τέσσερις φορείς γενικής κυβέρνησης. Αυτό το νούµερο
που ουσιαστικά µετράει το µέγεθος του κράτους, κατά τη δική
µου άποψη, από µόνο του καταδεικνύει την ανάγκη για «νοικοκύρεµα» του δηµοσίου. Το θέµα του µεγέθους του κράτους και
των επιπτώσεων που έχει αυτό στην οικονοµική πολιτική αλλά και
στην κοινωνική δικαιοσύνη, είναι ένα θέµα το οποίο έχει απασχολήσει πολιτικούς και επιστήµονες για δεκαετίες τώρα.
Υπάρχει, βεβαίως, η απόλυτα φιλελεύθερη αντίληψη ότι το
κράτος πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Νόµος και τάξη, κανόνες οικονοµικής δραστηριότητας και υποδοµές. Επίσης, βλέπουµε από την άλλη πλευρά ότι χώρες της Βόρειας Ευρώπης και
ιδίως οι σκανδιναβικές, έχουν µεγάλο δηµόσιο τοµέα, όµως εξακολουθούν να είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές και καινοτόµες
στον πλανήτη. Ασχέτως µε το αν τάσσεται κανείς υπέρ ή κατά
ενός µεγάλου δηµόσιου τοµέα, σε τελική ανάλυση το θέµα δεν
είναι το µέγεθός του. Το θέµα είναι, αν ένας µεγάλος δηµόσιος
τοµέας επιδρά αρνητικά στην οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία.
Μετράµε δε το µέγεθος µε διάφορους τρόπους και ένας
συχνά χρησιµοποιούµενος δείκτης, είναι το ποσοστό των δαπανών της γενικής κυβέρνησης επί του ΑΕΠ. Αυτόν επικαλέστηκε
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και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι στην περίπτωση της
Ελλάδας είναι χαµηλός, κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Θα αντιπαραθέσω ότι ο δείκτης αυτός, συλλαµβάνει µια µόνο
διάσταση του µεγέθους του κράτους. Η βιβλιογραφία και οι σχετικές µελέτες καταλήγουν ότι µεγαλύτερη σηµασία φαίνεται να
έχει η διάρθρωση των δηµοσίων δαπανών, η διάρθρωση των δηµοσίων εσόδων και η ύπαρξη των κατάλληλων θεσµών και µηχανισµών που εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότερη διαχείριση
των πόρων του δηµοσίου. Μετράει, λοιπόν, η αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα του κράτους. Συγκεκριµένα, από τα τελευταία στοιχεία του έτους 2011 της Παγκόσµιας Τράπεζας για το
δείκτη government effectiveness τα οποία ενσωµατώνονται στο
σχετικό report quality of public administration της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προκύπτει ότι ο αστάθµητος µέσος όρος αποτελεσµατικότητας της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το
2011 βρίσκεται στο 82%. Χώρες όπως η Φινλανδία και η Δανία,
όπως είναι αναµενόµενο, πλησιάζουν το 100%. Το Βέλγιο, είναι
πάνω από 95%. Η Ελλάδα, έχει 70% και µοιράζεται τις τελευταίες
τρεις θέσεις της κατάταξης µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.
Το νοικοκύρεµα, λοιπόν, του κράτους και η αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του είναι το ζητούµενο. Γι’ αυτό ακριβώς, η
συγχώνευση και η κατάργηση των φορέων του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αποτελεί και κυβερνητική προτεραιότητα αλλά και στρατηγικό στόχο για τη διοικητική µεταρρύθµιση. Εντάσσεται στην πολιτική της αναδιάρθρωσης του
δηµόσιου τοµέα µε γνώµονα πρώτον, το δηµόσιο συµφέρον, δεύτερον, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τρίτον,
τα δηµοσιονοµικά οφέλη.
Φυσικά πρέπει να συνεχιστεί η η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισµός. Ακούσαµε από τους αρµόδιους υπουργούς ότι οι υπόλοιποι χίλιοι τριακόσιοι φορείς βρίσκονται υπό αξιολόγηση.
Συνεννόηση γίνεται µε τα εποπτεύοντα υπουργεία. Εγώ θα ευχηθώ το συντοµότερο δυνατόν, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να έχουµε και τα αναµενόµενα οφέλη, οικονοµικά και µη.
Περνώ στο Κεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόµου, που προβλέπει τη
σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού. Εδώ θα αναφέρω ότι σύµφωνα µε την Έκθεση του ΟΟΣΑ «Ελλάδα, επιθεώρηση της κεντρικής διοίκησης» κατά την περίοδο 1996-2011 για
το σύνολο της γενικής κυβέρνησης, έχουν οριστεί ή τροποποιηθεί δύο χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα αλλαγές αρµοδιοτήτων
µε νόµο, έντεκα χιλιάδες µε προεδρικά διατάγµατα και τρεις χιλιάδες µε υπουργικές αποφάσεις. Ένας απίστευτος ετήσιος
µέσος όρος χίλιες εκατόν σαράντα τροποποιήσεων αρµοδιοτήτων κατ’ έτος. Επίσης, ο µέσος όρος οργανικών µονάδων σε
κάθε υπουργείο είναι τετρακόσιες τριάντα εννέα. Είναι σαφές ότι
η διοίκηση λειτουργεί υπό τη µορφή σιλό όπως λέει η έκθεση,
αποσπασµατικά και αποκοµµένα.
Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού είναι απαραίτητη και
απαντά στον κίνδυνο να µην προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις οι
οποίες απαιτούν όχι µόνο πολιτική βούληση, αλλά και προγραµµατισµένη και συντονισµένη συλλογική δράση.
Δεν εφευρίσκουµε τον τροχό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Αυτή η γραµµατεία, ακολουθεί δοκιµασµένα ευρωπαϊκά πρότυπα
τα οποία έχουν λειτουργήσει επιτυχώς σε άλλες χώρες. Γι’ αυτό,
για παράδειγµα, στο Βέλγιο, όταν δεν υπάρχει καν Κυβέρνηση,
λειτουργεί το κράτος και η καθηµερινότητα των πολιτών είναι η
ίδια. Η προτεινόµενη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού βασίζεται,
όπως διαβάσατε, στο γαλλικό πρότυπο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η τεκµηρίωση µε
αριθµούς, είναι η καλύτερη απάντηση στους ακραίους και υπερβολικούς χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιήθηκαν στην κριτική
του νοµοσχεδίου ιδίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Είναι
µια κριτική, που χαρακτηρίζει εκτρωµατικό το παρόν νοµοσχέδιο,
το οποίο προσπαθεί να νοικοκυρέψει και να συντονίσει. Αποκαλεί
κοινωνικό ακρωτηριασµό το νοικοκύρεµα κοινωνικών δοµών, που
προσπαθεί να τις σώσει στην περίοδο κρίσης και θεωρεί παρωχηµένο φιλελεύθερο µόρφωµα τη δηµιουργία µιας συντονιστικής
γραµµατείας µε βάση πανευρωπαϊκά πρότυπα, που λογοδοτεί
στο δηµοκρατικά εκλεγµένο Πρωθυπουργό.

5861

Η κριτική αυτή ερµηνεία του νοµοσχεδίου, περιλαµβάνει και
τον ισχυρισµό του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ ότι το νοµοσχέδιο ακολουθεί τα πρότυπα της παραµόρφωσης του δηµόσιου τοµέα στο
Μεξικό επί υπουργίας του Άνχελ Γκουρία, του τότε Υπουργού Οικονοµικών του Μεξικού που προΐσταται σήµερα του ΟΟΣΑ.
Παρατηρώ µία εµµονή του ΣΥΡΙΖΑ στο να συγκρίνει την Ελλάδα µε ισπανόφωνες χώρες του πλανήτη είτε είναι αυτές στις
οποίες περιοδεύει ο κ. Τσίπρας είτε είναι το Μεξικό, το οποίο
ακούσαµε σήµερα από τον εισηγητή. Θα χρησιµοποιήσω κι εγώ
µία γνωστή ισπανική φράση, για να ευχηθώ να πούµε σύντοµα
και σ’ αυτόν τον παρωχηµένο αντιπολιτευτικό λόγο αλλά και στις
χρόνιες παθογένειες του δηµόσιου τοµέα «hasta la vista».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Μόλις κοπάσουν τα χειροκροτήµατα, θα ήθελα µε τη σειρά
µου να ευχηθώ στις κυρίες και κυρίους συναδέλφους καλή χρονιά, µε υγεία, δύναµη, σύνεση και αλληλεγγύη για µία δυνατή Ελλάδα, που τη χρειαζόµαστε και τη µπορούµε. Σας εύχοµαι,
λοιπόν, καλό κουράγιο και φώτιση Θεού.
Οι Βουλευτές κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος και κ. Έλενα Κουντουρά, ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα κάνω ορισµένες παρατηρήσεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις που προωθούνται από το νοµοσχέδιο που συζητάµε, δεν
υπηρετούν κατά τη δική µας γνώµη, την ανάγκη για εκσυγχρονισµό και αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία του δηµοσίου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ ησυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, οι συνεννοήσεις εκτός της Αίθουσας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν υπηρετούν λοιπόν την
ανάγκη για εκσυγχρονισµό και αποτελεσµατικότερη λειτουργία
του δηµοσίου, που τόσο το έχει ανάγκη ο λαός και η χώρα µας,
ούτε την ανάγκη βεβαίως για ποιοτικότερες και επαρκέστερες
υπηρεσίες του δηµοσίου στο λαό, αλλά υπηρετούν, κατά τη
γνώµη µας, ακριβώς τις απαιτήσεις της Τρόικας και πιο συγκεκριµένα τρεις απαιτήσεις της Τρόικας.
Πρώτον, την απαίτησή της για περιορισµό άνευ όρων του
δηµόσιου τοµέα και των δηµόσιων δαπανών, που όµως και ο
δηµόσιος τοµέας και οι δηµόσιες δαπάνες στη χώρα µας ως
ποσοστό του ΑΕΠ δεν υπερτερούν αλλά υστερούν από το µέσο
ευρωπαϊκό όρο και αυτό το έχουν επιβεβαιώσει και διεθνείς
οργανισµοί αλλά ακόµα και πρόσφατες απογραφές, τις οποίες
έκαναν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, αφού πρώτα έφυγε η στάχτη που τα φιλικά τους media ήθελαν να ρίξουν στα µάτια και
στις συνειδήσεις των πολιτών.
Η δεύτερη απαίτηση της τρόικας που εξυπηρετείται, είναι για
περιορισµό της απασχόλησης στο δηµόσιο που και αυτό, η
απασχόληση δηλαδή στο δηµόσιο, ως ποσοστό στη συνολική
απασχόληση της χώρας δεν υπερτερεί αλλά τελικά απ’ ό,τι
φάνηκε κι από τις επίσηµες µελέτες οι οποίες έγιναν, υστερεί
από το µέσο ευρωπαϊκό όρο.
Η τρίτη απαίτηση της τρόικας που εξυπηρετεί, κατά τη γνώµη
µας, είναι να τηρούνται µε τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο και
µέθοδο και να επιβλέπονται οι µνηµονιακές πολιτικές από τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας κάθε ώρα, κάθε στιγµή µέσω
της προτεινόµενης Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού
έργου. Αυτό που ισχυριζόµαστε, αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις, γίνονται στη βάση
ισοπεδωτικών και οριζόντιων, ακατανόητων πολλές φορές και
παράλογων κριτηρίων. Λέµε ακατανόητων και παράλογων, διότι
βλέπουµε πολλές φορές και στο παρόν νοµοσχέδιο, ότι ενοποι-
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ούνται φορείς µε βάση αν µοιάζει η ονοµασία τους, όχι αν µοιάζει
το έργο τους ή αν είναι κοντά γεωγραφικά. Παρατηρούµε και
ακραία φαινόµενα, φορέας που απέχει τη µισή Ελλάδα από τον
άλλο ενοποιείται µε κάποιον άλλο, µε όλα τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται για την εύρυθµη λειτουργία του.
Γίνονται, λοιπόν, αυτές οι συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις,
χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες µελέτες τεκµηρίωσης
ή αξιολόγησης. Και να µη µας επικαλείται η Κυβέρνηση την
αξιολόγηση που επέβαλε το άρθρο 35 του µνηµονιακού ν. 4024/
2011 για τις υπηρεσίες του δηµοσίου.
Και να µη µας το επικαλείται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί
αυτή η αξιολόγηση δεν τελείωσε ακόµα. Τώρα, τον Ιανουάριο οι
εταιρείες που την ανέλαβαν θα παραδώσουν έργο. Αλλά ακόµη
και να είχε τελειώσει αυτή η αξιολόγηση για τους φορείς που
προτείνεται η συγχώνευση ή η κατάργησή τους, αυτή η αξιολόγηση αφορά δουλειά η οποία έγινε µέσα σε ένα πολύ γκρίζο περιβάλλον αδιαφάνειας, µυστικότητας, από αγνώστου ταυτότητας
ξένες ιδιωτικές εταιρείες, µε άγνωστο επίσης τίµηµα για τη δουλειά τους και µε αµφιβόλου αξιοπιστίας επιστηµονικές µεθόδους,
µε αποκλεισµό και των συνδικάτων των εργαζοµένων αυτών των
φορέων αλλά και των ίδιων των διοικήσεων αυτών των φορέων
από τη συζήτηση για την αξιολόγησή τους και µε µεθόδους και
πρακτικές που αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης δεν θα
τολµούσαν καν να εφαρµόσουν στις χώρες που εδρεύουν και
δραστηριοποιούνται. Δεν θα τολµούσαν καν να κάνουν τέτοιες
προτάσεις για το δηµόσιο τοµέα αυτών των χωρών.
Δεύτερη παρατήρηση. Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις
που γίνονται µε βασικό κριτήριο τη µείωση των δηµόσιων δαπανών και προτείνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο, εντείνουν τα προβλήµατα που υπάρχουν στην εξυπηρέτηση του λαού και
ιδιαίτερα στον τοµέα κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, που µε
αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται δραµατικά αλλά και της έρευνας, η οποία δέχεται βαρύτατο πλήγµα και µαζί της και η δυνατότητα ανάπτυξης της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι µας έχουν
στείλει επιστολές, σε όλους τους Βουλευτές, όχι µόνο τα σωµατεία, οι σύλλογοι των εργαζοµένων στα ερευνητικά κέντρα της
χώρας αλλά µας έχουν στείλει και οι ίδιες οι διοικήσεις αυτών
των ερευνητικών φορέων και µας επισηµαίνουν τις βαρύτατες
συνέπειες που θα έχει όχι µόνο για την έρευνα αλλά και για την
ίδια την πιθανότητα, κάποια στιγµή η χώρα µας να κάνει αυτό
που της αξίζει, δηλαδή να πάει σε µία οικονοµική, κοινωνική και
παραγωγική ανασυγκρότηση.
Παρατήρηση τρίτη. Δίνεται νέο χτύπηµα στη δηµοκρατία, στην
ήδη κουτσουρεµένη κοινοβουλευτική δηµοκρατία στη χώρα µας,
αφού µε την προτεινόµενη Γραµµατεία Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου, ενισχύονται πάρα πολύ οι πρωθυπουργικές λειτουργίες και εξουσίες σε βάρος άλλων θεσµικών οργάνων και το
καθεστώς εξουσίας γίνεται περισσότερο πρωθυπουργοκεντρικό,
γίνεται περισσότερο συγκεντρωτικό, γίνεται περισσότερο αυταρχικό, εάν µάλιστα πάρουµε υπ’ όψιν µας και την προωθούµενη
κατάρτιση νόµων όχι µέσα από τις διαδικασίες της Βουλής αλλά
µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και εάν πάρουµε υπ’ όψιν
µας και την καταστολή, η οποία έχει ενταθεί.
Τέταρτη παρατήρηση. Δηµιουργούνται νέα σοβαρά προβλήµατα στους εργαζόµενους αυτών των φορέων, µε δυσµενείς αλλαγές του εργασιακού και ασφαλιστικού καθεστώτος που τους
διέπει και κυρίως σε αυτούς που µετακινούνται από φορέα σε
φορέα, µε µειώσεις µισθών, µε µετακινήσεις µακριά από τις οικογένειές τους, που κυριολεκτικά τις διαλύουν.
Πέµπτη παρατήρηση. Οι διατάξεις για τις διαθεσιµότητες ή
απολύσεις, θα επεκταθούν στους εργαζόµενους αυτών των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων φορέων ως υπεράριθµους
πλέον, αφού συγχωνεύονται ή καταργούνται. Και εδώ θέλω να
επισηµάνω και ακραία φαινόµενα, κύριε Υπουργέ. Είδαµε µε τις
διαθεσιµότητες, να προωθείται αυτή η διαδικασία ακόµα και στο
ΣΕΠΕ, το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, και να αφαιρείται και
από εκεί προσωπικό σαράντα επτά εργαζοµένων που µπήκαν σε
διαθεσιµότητα, όταν όλοι αναγνωρίζουν -όλοι µα όλοι και όλες
οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις του τόπου- ότι θέλει ενίσχυση για να ελέγχει το αν εφαρµόζεται ή όχι η εργατική νοµοθεσία µέσα στις επιχειρήσεις, που έχουν γίνει εργασιακά κάτερ-
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γα και όχι χώροι εργασίας. Ή είδαµε να µετακινούνται από τον
ΟΣΕ, να µετατάσσονται από τον ΟΣΕ χιλιάδες εργαζόµενοι και
µετά την µετάταξή τους σε άλλους φορείς να µπαίνουν σε διαθεσιµότητα, την ίδια ώρα που ο ΟΣΕ ζητάει ενίσχυση µε προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, έχουµε την τροπολογία για τους διαγωνισµούς 8Κ και
9Κ του ΙΚΑ που θα την παρουσιάσουµε αύριο.
Τέλος, θέλω να πω ότι αυτά που λέµε, δεν τα λέµε γιατί υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο που οικοδόµησαν οι δικοµµατικές και
µνηµονιακές κυβερνήσεις, µε τους πελατειακούς µηχανισµούς,
τη γραφειοκρατία, την αναποτελεσµατικότητα και που χρησιµοποιούνταν είτε ως λάφυρο, όταν κέρδιζαν τις εκλογές είτε για
την εξυπηρέτηση οικονοµικών συµφερόντων. Πιστεύουµε ότι µε
τους αγώνες και την ψήφο του λαού η µνηµονιακή Κυβέρνηση
θα φύγει και θα φύγει γρήγορα, πριν ολοκληρώσει και την καταστροφή του δηµόσιου τοµέα, του κοινωνικού τοµέα και θα ανοίξει επιτέλους ο δρόµος για µία αριστερή κυβέρνηση, που θα
εκσυγχρονίσει και θα εκδηµοκρατίσει το δηµόσιο µε κριτήριο τη
συµβολή του στην ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας, την ποιοτική και επαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών,
τη δηµοκρατική λειτουργία και τον κοινωνικό έλεγχο του δηµόσιου τοµέα και τις αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις και µισθούς
των εργαζοµένων σ’ αυτόν.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Στρατούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινή παραδοχή ότι το ελληνικό κράτος έχει φτάσει στα όριά του, έχει ουσιαστική συµβολή στην κατάσταση της γενικευµένης χρεοκοπίας που βιώνει
η χώρα και ότι χρειάζεται κατεπειγόντως -χθες, αν ήταν δυνατόνσηµαντικότατες δραστικές αλλαγές. Σε αυτό κανένας δεν φέρνει
αντίρρηση, κανένας δεν αµφιβάλλει.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να απαντήσεις σ’ αυτό το πρόβληµα και να δώσεις λύση. Ο ένας είναι ο συνήθης τρόπος. Να
περιγράφεις το πρόβληµα, να επισηµαίνεις τις καχεξίες του συστήµατος, να µιλάς γενικώς για διαβούλευση, για την ανάγκη
εξορθολογισµού, να µην προτείνεις σχέδιο, να ανοίγεις έναν
ατέρµονα διάλογο που να µην τελειώνει ποτέ και στο τέλος όταν
φτάνουµε στο διά ταύτα, να υπερασπίζεσαι αφηρηµένες έννοιες,
να υπερασπίζεσαι κατεστηµένες νοοτροπίες και λογικές και να
µη γίνεται τίποτα.
Αυτή ήταν η συνήθης πρακτική των ανολοκλήρωτων θεσµικών
αλλαγών που κυριάρχησαν στο δηµόσιο βίο της χώρας και σε
όσες παρεµβάσεις έγιναν µέχρι σήµερα στο ελληνικό κράτος.
Ένα κράτος, το οποίο ήταν πριν από τη Μεταπολίτευση αυταρχικό, ήταν ένα κράτος υπέρµετρα συγκεντρωτικό, ένα κράτος
ακραία συντηρητικό, µετεξελίχθηκε βεβαίως σ’ ένα κράτος, το
οποίο σιγά-σιγά ενώ και εκσυγχρονίστηκε και αναδιαρθρώθηκε
και διευρύνθηκε ο παρεµβατικός και ρυθµιστικός του ρόλος, δυστυχώς εκφυλιστικά φαινόµενα οδήγησαν ώστε να γίνει ένα κράτος αναποτελεσµατικό, όχι να συντελεί στην ανάπτυξη αλλά να
ποδηγετεί την ανάπτυξη, ένα κράτος, το οποίο δεν αξιοποιούσε
και δεν αξιοποιεί σωστά τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους, ένα κράτος, που δεν είναι στην υπηρεσία του πολίτη, ένα
κράτος, αυτονοµηµένη οντότητα που ως Φρανκενστάιν λειτουργούσε κατά τέτοιο τρόπο ώστε κανένας δεν µπορούσε να το
ελέγξει. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη να υπάρξουν σηµαντικές βαθιές
αλλαγές σε όλους τους τοµείς του δηµοσίου.
Γίνεται, λοιπόν, µια απόπειρα για την οποία κανένας –πιστεύωακόµα και από εµάς που στηρίζουµε αυτή την προσπάθεια δεν
µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν θα υπάρχουν κενά, παραλείψεις, ότι
δεν θα απαιτηθούν διορθώσεις στην πορεία, ότι δεν θα πρέπει
να ξανακοιτάξουµε και να ξανακοιτάξουµε αυτήν την προσπάθεια
που γίνεται. Κάνουµε, όµως, ένα πρώτο βήµα. Τολµάµε!
Προς τι αυτή η επίκληση προηγουµένως του Μαξ Βέµπερ, του
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Μαρξ και διαφόρων φιλοσόφων; Δεν χρειάζεται να επικαλούµαστε τέτοια πράγµατα. Την απλή λογική να επικαλεστούµε και το
µέσο Έλληνα πολίτη, του οποίου πρέπει να ακούσουµε τη φωνή
και την κραυγή αγωνίας. Μην τροφοδοτείτε και µη συντηρείτε
άλλο αυτό το σπάταλο και αναποτελεσµατικό κράτος!
Και τι πρέπει να υιοθετήσουµε για να µπορέσουµε να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα; Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε την
Αµερική. Υπάρχουν σήµερα σύγχρονα µοντέλα διοίκησης και λειτουργίας του κράτους τα οποία οφείλουµε να τα δούµε, να τα
αναλύσουµε και να τα προσαρµόσουµε στην ελληνική πραγµατικότητα.
Αυτό πιστεύω ότι γίνεται απόπειρα να γίνει σήµερα µε τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις ορισµένων οργανισµών. Είναι αυτό
πανάκεια; Θα λύσει το πρόβληµα; Όχι. Πιστεύω, όµως, ότι γίνεται
ένα πρώτο συµµάζεµα, ένα πρώτο διόρθωµα, ένας εξορθολογισµός. Απαντάει στα προβλήµατα που έχει σήµερα το ελληνικό
δηµόσιο; Προφανώς όχι. Θα χρειαστούν και πολλές άλλες τοµές
και µεταρρυθµίσεις.
Απαντάει, όµως, σε κάποια λογικά πράγµατα. Ας πάρουµε τον
τοµέα των σχολών τουρισµού. Εκεί θα δει κάποιος ότι έχουµε
έναν οργανισµό ο οποίος έχει ανά την Ελλάδα δηµιουργήσει µια
σειρά από εκπαιδευτικές µονάδες, οι οποίες και υποβαθµισµένες
είναι και το κόστος όπως έχει αξιολογηθεί για κάθε µαθητή σε
αυτές τις σχολές είναι 21.000 ευρώ το χρόνο, όταν στην πιο κορυφαία ανώτερη σχολή τουρισµού στην Ευρώπη, δεν ξεπερνάει
τις 18.000 ευρώ ανά µαθητή.
Είναι δυνατόν να συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε τέτοιες λογικές; Ας µην αναφερθούµε και σε άλλους τοµείς.
Θα πρέπει, λοιπόν, να κατανοήσουµε ότι δεν είναι δυνατόν από
ιδεοληψίες ή από δογµατισµούς ή για λόγους άλλους, που δεν
ξέρω τι σκοπιµότητες εξυπηρετούν, να «ρίχνουµε δάκρυα» και
να κάνουµε θεωρητικές αναλύσεις περισπούδαστες για να προσεγγίσουµε ένα πράγµα, το οποίο µε την απλή λογική πρέπει και
µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε.
Όµως, από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι
µέσα στη βιασύνη µας, δεν πρέπει και εµείς να υιοθετήσουµε µε
δογµατικό τρόπο αλλαγές οριζόντιες.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι στον τοµέα των προνοιακών δοµών, θα
πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Εκεί έχουµε να κάνουµε µε
τη «διαχείριση» ανθρώπινων προβληµάτων πολύ ευαίσθητων.
Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει να δούµε όσον αφορά τις συγχωνεύσεις
δοµών διαφορετικού χαρακτήρα, που διαχειρίζονται εντελώς διαφορετικά ζητήµατα κοινωνικού χαρακτήρα, µήπως είναι εντελώς
τεχνητός ο τρόπος που κάνουµε τις συγχωνεύσεις και µήπως το
αποτέλεσµα δεν είναι αυτό που περιµέναµε.
Στον τοµέα των ιδρυµάτων, κατά την άποψή µου, η συνένωση,
η συγχώνευση πρέπει να γίνει. Πρέπει, όµως, να προχωρήσει και
να πάµε στο µοντέλο το γαλλικό µε το CNRS, όπου θα υπάρχει
µία «οµπρέλα» και από κάτω θα υπάρχουν όλα τα ερευνητικά
ιδρύµατα. Δεν θα µείνει κανένας απ’ έξω, για να µην έχει κανένας
τη δικαιολογία -ας το προαναγγείλουµε, ας το πούµε- να λέει ότι,
εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους κάνετε «ρουσφέτι» και τους
αφήνετε απ’ έξω. Κάνουµε, λοιπόν –ας το προαναγγείλουµε- ολοκληρωµένες µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε να µη δίνουµε σε κανέναν το δικαίωµα να ισχυρίζεται ότι κάνουµε πάλι προσεγγίσεις
παλαιοκοµµατικού χαρακτήρα.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η πρόνοια που λαµβάνεται για τους
εργαζόµενους σε αυτούς τους οργανισµούς που συγχωνεύονται,
είναι η µέγιστη δυνατή. Θα πρέπει, επιτέλους, να σταµατήσει η
κινδυνολογία και η διασπορά πανικού στους εργαζόµενους. Κανένας δεν πρόκειται να πειραχθεί. Κανένας δεν πρέπει και δεν
πρόκειται να ταλαιπωρηθεί. Θα συνεχίσουν να εργάζονται µέσα
σε ένα περιβάλλον, όπου και οι ίδιοι θα νιώθουν ότι είναι χρήσιµοι
και ουσιαστικά θα είναι χρήσιµοι και για την υπηρεσία στην οποία
εργάζονται αλλά κυρίως θα είναι χρήσιµοι στον ελληνικό λαό,
στους Έλληνες πολίτες, στους οποίους πρέπει να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
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Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ζούµε πλέον διαρκώς εξαιτίας της συγκυβέρνησης
σε µία εικονική –θα έλεγα- πραγµατικότητα, όπου οι λέξεις χάνουν το πραγµατικό τους νόηµα. Ακούµε συνεχώς από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Υπουργό για διοικητική µεταρρύθµιση,
αξιολόγηση και αξιοκρατία. Αντ’ αυτών, βλέπουµε προσχηµατικές αλλαγές διαρρύθµισης των δηµοσίων υπηρεσιών, έλλειψη
τεκµηρίωσης των όποιων µέτρων λαµβάνονται και τακτοποίηση
ηµετέρων σε υψηλές θέσεις.
Δυστυχώς, όλα αυτά τα βλέπουµε συγκεντρωµένα στο παρόν
νοµοσχέδιο. Δυστυχώς, για όλα αυτά συνυπεύθυνος είναι ένας
νοµικός, καθηγητής πανεπιστήµιου, ένας άνθρωπος θεωρητικά
της λογικής και όχι της πολιτικής µε την αρνητική έννοια που
έχουν προσδώσει στον όρο αυτό οι πολίτες. Εξηγούµαι αµέσως.
Εισηγείσθε, κύριε Υπουργέ, σειρά καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων του δηµοσίου, ισχυριζόµενος ότι αυτές συνιστούν διοικητική µεταρρύθµιση. Η αλήθεια είναι, όπως άλλωστε
σας επεσήµανε και η δική µας αγορήτρια, η κ. Γιαταγάνα, πως
πρόκειται στην πλειοψηφία τους για προσχηµατικές ενέργειες
που κάνετε, για να ικανοποιήσετε την τρόικα. Δεν αναδιοργανώνετε απολύτως τίποτα, απλώς ταλαιπωρείτε τους εργαζόµενους
στους φορείς αυτούς µε ανούσιες ή και επιζήµιες τυπικές αλλαγές µόνο και µόνο για να δείξετε στους ξένους επόπτες σας ότι
µειώνετε τον αριθµό των δηµοσίων οργανισµών.
Ποια είναι, λοιπόν, η µεγάλη σας µεταρρύθµιση; Σε τι συνίσταται δήθεν η ριζική αλλαγή;
Στο παρόν νοµοσχέδιο, συγχώνευση νοείται ουσιαστικά η ενοποίηση των διοικητικών συµβουλίων οµοειδών φορέων.
Μια τέτοια ενοποίηση, θα µπορούσε να συνεπάγεται εξοικονοµήσεις, ίσως ακόµη και καλύτερη λειτουργία του νέου φορέα
που θα προκύψει. Αυτό είναι ένα επιχείρηµα σαθρό, που χρησιµοποιήσατε κατά κόρον για να προβάλετε τη νοµοθετική σας
πρωτοβουλία.
Αν θέλει κανείς να εξετάσει αντικειµενικά το φαινόµενο των
συγχωνεύσεων, οφείλει πρώτα απ’ όλα να ανατρέξει στη διοικητική επιστήµη. Αυτή µας λέει ότι το 90% των συγχωνεύσεων οργανισµών αποτυγχάνει.
Εδώ, πρέπει να υπογραµµίσω ότι µιλάµε για συγχωνεύσεις του
ιδιωτικού τοµέα, οργανωτικές αλλαγές δηλαδή, για τις οποίες
πρέπει να προηγείται λεπτοµερής σχεδιασµός από τους υπεύθυνους, αφού θεωρείται ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα.
Οι πραγµατικές συγχωνεύσεις –κι εδώ, βέβαια, πρέπει να κάνουµε τη διάκριση µε όσα προσχηµατικά προτείνετε εσείς- είναι
πολύπλοκα διοικητικά φαινόµενα, που απαιτούν το αρµονικό συνταίριασµα του προσωπικού των λειτουργιών και των οικονοµικών
στοιχείων των συγχωνευοµένων οργανισµών. Στοχεύουν στη δηµιουργία νέων συνεργειών, στην από κοινού αξιοποίηση δυνατοτήτων και όχι απλώς στη µείωση του κόστους που εσείς
επικαλείστε, εν προκειµένω.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να δούµε, αν είναι πραγµατική η
µείωση αυτή. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου µιλάει για τρία
εκατοµµύρια ευρώ εξοικονοµήσεων από τις συγχωνεύσεις. Το
εντυπωσιακό, όµως, είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο Οικονοµικών
δεν στηρίζει αυτά που γράφει.
Σας παραπέµπω στο τέλος της σελίδας 17 της έκθεσης του
Λογιστηρίου. Θα διαβάσω από την παράγραφο 2 που ακολουθεί
την περιγραφή των υποτιθέµενων εξοικονοµήσεων, όπου αναφέρεται επί λέξει: «Πάντως, από την κατά τα ανωτέρω κατάργησησυγχώνευση φορέων, δεν µεταβάλλεται ουσιωδώς η συνολική
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της γενικής κυβέρνησης».
Πρόκειται για µια πρωτοφανή παραδοχή, η οποία δεν έχει ξαναγίνει σε επίσηµη έκθεση του Λογιστηρίου προς τη Βουλή.
Πώς είναι δυνατόν να µιλάτε για τρία εκατοµµύρια ευρώ εξοικονοµήσεων και την ίδια ώρα να µη µεταβάλλεται ουσιαστικά η
οικονοµική κατάσταση των φορέων;
Την αλήθεια, βέβαια, τη γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους το Λογιστήριο, που έβαλε µέσα στην ίδια του την έκθεση τη δικαιολόγηση της µελλοντικής αναίρεσής της. Αυτό οφείλεται, στο ότι σε
κάθε συγχώνευση υπάρχουν τα λεγόµενα «κρυφά κόστη», πρόσθετες δαπάνες που ανακύπτουν στην πορεία, εξαιτίας διοικητι-
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κών προβληµάτων που είναι αναπόφευκτα σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά δύσκολο να προβλεφθούν.
Με άλλα λόγια, το Λογιστήριο µας λέει, πως δεν θα υπάρξουν
τελικά εξοικονοµήσεις. Εσείς που ισχυρίζεστε ότι θα υπάρξουν
δεν τα γνωρίζατε όλα αυτά;
Το ερώτηµα όµως, είναι, θέλετε να κάνετε πραγµατικές αλλαγές στο δηµόσιο αλλά δεν ξέρετε το πώς ή µήπως προσποιείστε
ότι κάνετε πράγµατα απλά για το θεαθήναι;
Δεν είστε, όµως, οι µόνοι που πολιτεύεστε έτσι. Δυστυχώς,
ήρθε να σας υπερασπιστεί στην επιτροπή µε παρόµοια επιχειρήµατα και ο πρώην Υπουργός κ. Παυλόπουλος. Και λέω «δυστυχώς», γιατί διετέλεσε στο πρόσφατο παρελθόν Υπουργός
αρµόδιος για τη Δηµόσια Διοίκηση.
Τι είπε, λοιπόν, ο κ. Παυλόπουλος στην επιτροπή; Αναφέρθηκε
στο ν. 3655/2008, το «νόµο Πετραλιά» δηλαδή, για τις ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταµείων, φέρνοντάς τον ως παράδειγµα επιτυχηµένων συγχωνεύσεων όµοιων µε τις δικές σας.
Πράγµατι, αυτή ήταν µια παρόµοια προσπάθεια τεχνητής µείωσης του αριθµού των ασφαλιστικών ταµείων, µέσω της διοικητικής συρραφής τους.
Αυτό όµως, που δεν είπε ο κ. Παυλόπουλος, είναι ότι επρόκειτο για µια τελείως αποτυχηµένη προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία, όχι µόνο δεν έφερε εξοικονοµήσεις αλλά προκάλεσε πλήθος δυσλειτουργιών στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και χρόνιες διοικητικές αρρυθµίες στα ίδια τα ταµεία, οι
οποίες συνεχίζονται µέχρι και σήµερα. Η τυπική συνένωση φορέων, δηλαδή, χωρίς ουσιαστική µελέτη και προεργασία οδηγεί
σε φιάσκο.
Έτσι και σήµερα βλέπουµε να παίζεται το ίδιο έργο. Προχωράτε σε κατ’ όνοµα συνενώσεις, διοικητικές συγκολλήσεις διαφόρων δηµοσίων οργανισµών, χωρίς να έχετε κάνει ούτε κάποια
αξιολόγηση των παλαιών αλλά ούτε κάποιο συνεκτικό πρόγραµµα µετάβασης στους νέους –δήθεν- ενιαίους φορείς.
Εδώ, θα φέρω για παράδειγµα τους φορείς διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών του άρθρου 9. Θα αναφερθώ τελείως
ενδεικτικά στο φορέα προστασίας της λίµνης Ιωαννίνων, τον
οποίο καταργείτε µε τη διάταξη της παραγράφου 9β. Μόνο ως
θέατρο του παραλόγου µπορεί να χαρακτηρισθεί αυτό που συµβαίνει µε τη λίµνη Παµβώτιδα, όπου το ρόλο του πρωταγωνιστή
έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος µαζί µε τις υπηρεσίες σας.
Την ώρα λοιπόν, που εσείς καταργείτε τον εν λόγω φορέα, οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αποστέλλουν σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος για την προστασία της λίµνης από τον
παραπάνω φορέα, αυτόν δηλαδή, που καταργείτε.
Νοµίζω όµως, ότι ήδη έχουµε αντιληφθεί πως το όλο εγχείρηµα των καταργήσεων-συγχωνεύσεων, γίνεται στο πόδι. Για το
λόγο αυτό, δεν θα επιχειρηµατολογήσω άλλο για το πρώτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου. Προχωρώ στο δεύτερο κεφάλαιο που
αφορά τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.
Την άποψή µας τη γνωρίζετε για τους πολιτικά διορισµένους
γενικούς γραµµατείς, την έχουµε ανακοινώσει και την έχουµε
αναλύσει στην Ολοµέλεια και µε άλλες αφορµές. Είµαστε κατά
των κοµµατικών φίλων, ηµετέρων ή ανεπάγγελτων πολιτευτών
που καταλήγουν σε τέτοιες θέσεις. Μαθαίνουµε ότι ο κ. Σαµαράς
διαρρέει ότι υιοθετεί την ιδέα της κατάργησης γενικών γραµµατέων. Σε πρόσφατο, όµως, δηµοσίευµα του «ΒΗΜΑΤΟΣ», εµφανίζεται να παραπέµπει το θέµα στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος, δίχως, όµως, να επιθυµεί πραγµατικά να καταργήσει τους
γενικούς γραµµατείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν θέλετε δώστε µου λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Θα µπορούσε, πάντως, ο κύριος Πρωθυπουργός να απευθυνθεί στο συνεργάτη του, τον κ. Βενιζέλο, για να πληροφορηθεί
πως το Σύνταγµα δεν εµποδίζει να καταργήσει τους γενικούς
γραµµατείς.
Με αφορµή, λοιπόν, το γεγονός ότι ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αυγενάκης στην επιτροπή ισχυρίστηκε ότι ψεύδοµαι, θα θυµίσω ότι ο ίδιος ο κ. Σαµαράς διόρισε Γενικό Γραµµατέα του ΕΟΤ τον κ. Καραχάλιο, γνωστό στέλεχος του πολιτικού
σχεδιασµού της Νέας Δηµοκρατίας. Όπως, επίσης, να θυµίσω
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ότι τα µπλοκ επιταγών δεν έφτασαν πετώντας στα χέρια του συµβούλου του γενικού γραµµατέα. Επ’ αυτού, εκτός της δικαστικής
έρευνας που είναι σε εξέλιξη, έχει κατατεθεί από τους Ανεξάρτητους Έλληνες σχετική ερώτηση προς την Υπουργό κ. Κεφαλογιάννη, η οποία πιστεύω και να απαντηθεί.
Μπερδεύτηκε, επίσης, ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας
και εισηγητής του νοµοσχεδίου κ. Αυγενάκης µε το θέµα των γενικών γραµµατέων του Πρωθυπουργού. Δεν ήξερε ότι αυτός που
θεσµοθετείται θα είναι ο τρίτος κατά σειρά γενικός γραµµατέας,
ο οποίος θα βοηθά των Πρωθυπουργό, λέγοντας µάλιστα ότι ο
κ. Μπούρας δεν είναι Γενικός Γραµµατέας του Πρωθυπουργού
αλλά Γενικός Διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου. Τον
διέψευσε, όµως, το σχετικό ΦΕΚ του διορισµού του τον περασµένο Ιούνιο, το οποίο και του επέδειξα στην επιτροπή.
Όταν, όµως, ερχόµαστε πλέον στην Ολοµέλεια για να ψηφίσουµε, οφείλουµε να γνωρίζουµε τι ψηφίζουµε και να αναλαµβάνουµε τη σχετική ευθύνη. Όσοι βλέπουν την πραγµατικότητα
χωρίς παραµορφωτικούς φακούς, πρέπει να αντιλαµβάνονται ότι
η ιστορία µε τη σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού,
δεν είναι τίποτα άλλο από µία τακτοποίηση για πέντε χρόνια σε
µία υψηλή θέση ενός πρωθυπουργικού φίλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συντοµεύσετε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω
το χρόνο δι’ ολίγον.
Τα σενάρια που διαλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση και
οι δικαιολογίες για τη δηµιουργία µιας νέας πολυτελούς δηµόσιας υπηρεσίας, είναι εκλογικεύσεις της περίεργης εµµονής σε
µια περιττή γραφειοκρατική δοµή.
Να ενηµερώσω επ’ αυτού τους συναδέλφους που αµφισβήτησαν το φωτογραφικό χαρακτήρα της γενικής γραµµατείας, ότι ο
κ. Βαρτζόπουλος έχει αναλάβει ήδη ουσιαστικά τα καθήκοντά
του και γι’ αυτό θα εγχειρήσω στη γραµµατεία επίσηµο δελτίο
Τύπου του κ. Μανιτάκη, µε ηµεροµηνία 20 Δεκεµβρίου 2012.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε σας
παρακαλώ, κυρία Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εκεί φαίνεται, πραγµατικά, η ανάληψη των καθηκόντων από
την πλευρά του κ. Βαρτζόπουλου, ο οποίος συµµετέχει σε ανώτατο κυβερνητικό όργανο, ο µόνος µη Υπουργός, την ώρα που –
προσέξτε- δεν καλείται ο αρµόδιος Υπουργός Επικρατείας, κ.
Σταµάτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φέρνετε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο. Κλείστε σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ένα λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εφτά λεπτά
είναι ο χρόνος πάντα. Κλείστε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μια κουβέντα λέω µόνο.
Δηλαδή ένας µετακλητός υπάλληλος εγκρίνει πλέον προγραµµατισµούς, αξιολογεί την πορεία του κυβερνητικού έργου, απόντος του κ. Σταµάτη, που υπενθυµίζω πως µε πρωθυπουργική
απόφαση, του έχουν ανατεθεί καθήκοντα διυπουργικού συντονισµού για θέµατα διοικητικής µεταρρύθµισης.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, όλους τους λόγους οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε την παρούσα φωτογραφική τακτοποίηση και
ζητούµε από τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.
Σας ευχαριστώ και εγχειρίζω το δελτίο Τύπου το οποίο ανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
Η κ. Αικατερίνη Μάρκου έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µία µεταρρυθµιστική προσπάθεια που βρίσκεται µεν στη σωστή κατεύθυνση αλλά παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες και παραλείψεις.
Θέλω, όµως, να σταθώ σε ένα πολύ σηµαντικό θέµα που αφορά
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το άρθρο 9 για τους φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών.
Ως γνωστόν, οι φορείς διαχείρισης θεσµοθετήθηκαν µε το ν.
2742/1999 µε σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και φύλαξη των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόµενες από την
εθνική νοµοθεσία. Πρόκειται για περιοχές σπάνιας και πλούσιας
βιοποικιλότητας, που αποτελούν πραγµατικά εθνικό πλούτο.
Το δίκτυο αυτό, µε πολύ κόπο στήθηκε για τη διοίκηση και διαχείριση µικρού, αλλά πολύ σηµαντικού κοµµατιού του φυσικού
πλούτου της χώρας από το 1999 και έπειτα, χωρίς ποτέ να διαθέσει ο κρατικός προϋπολογισµός κονδύλια.
Με δεδοµένο ότι οι φορείς διαχείρισης ουδέποτε έχουν λάβει
επαρκή και ουσιαστική θεσµική, πολιτική και οικονοµική υποστήριξη από την πολιτεία, έχουν πολλές φορές στο παρελθόν επισηµανθεί οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες που αντιµετωπίζουν.
Ο τρόπος, όµως, µε τον οποίον δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα οι
φορείς διαχείρισης ήταν ισοπεδωτικός. Όλες οι περιοχές εξοµοιώθηκαν, αντιµετωπίστηκαν δηλαδή µε τον ίδιο τρόπο περιοχές διεθνούς ακτινοβολίας όπως το Δέλτα του Αξιού, οι λίµνες
Βόλβης και Κορώνειας µε άλλες πολύ µικρότερης σηµασίας περιοχές.
Ακόµη το µεγαλύτερο ποσοστό των περιοχών του δικτύου
«Natura 2000», έχουν µείνει όλα αυτά τα χρόνια χωρίς καµµία επίβλεψη και εποπτεία. Δυστυχώς τόσα χρόνια µετά τη δηµιουργία
διαχείρισης, δεν έχουν εκδοθεί ακόµη όλα τα νοµικά κείµενα που
θεσµοθετούν τις επιµέρους ζώνες διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών ή διευθετούν τις διαδικασίες διαχείρισης και δεν
έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια των
περιοχών. Μόλις στις 27 Νοεµβρίου του 2012, εγκρίθηκε το
πρώτο ειδικό διαχειριστικό σχέδιο, αυτό των λιµνών Κορώνειας
και Βόλβης, δηλαδή µια ηµέρα πριν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο οποίο δικαζόταν η χώρα µας για την υποβάθµιση της λίµνης Κορώνειας.
Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δηµιουργήθηκαν,
δυστυχώς δεν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες αλλά περιορίζονται στη διατύπωση γνώµης για τα µεγάλα ζητήµατα των περιοχών ευθύνης τους. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα, είναι η
απουσία στρατηγικής για την εξεύρεση χρηµατοδότησης που
διασφαλίζει την οικονοµική βιωσιµότητα των φορέων. Από τις πιθανές πηγές που αναφέρονται στο ν. 2742, µόνο η χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά ταµεία και προγράµµατα έχει αξιοποιηθεί
από τους φορείς διαχείρισης. Αυτήν τη στιγµή οι φορείς συγχωνεύονται εν µέσω της υλοποίησης προγραµµάτων της περιόδου
του ΕΣΠΑ, που λήγει στις 31-12-2015. Κάτι τέτοιο, θα δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία των φορέων διαχείρισης, καθώς επίσης και στην απορρόφηση των κοινοτικών
κονδυλίων, εφ’ όσον θα χαθεί χρόνος για τις συγχωνεύσεις και
δεν θα δοθεί χρόνος για την υλοποίηση των διοικητικών εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων.
Εποµένως, οι συγχωνεύσεις θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά,
µε ορίζοντα το τέλος του 2015, ώστε να µην επηρεαστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραµµάτων αλλά και να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος, ώστε να λυθούν τα διάφορα προβλήµατα που
είναι βέβαιον ότι θα προκύψουν.
Εντέλει, µε τη συγχώνευση των φορέων κανένα από τα προβλήµατα που ανέφερα δεν αντιµετωπίζεται ούτε καν το µείζον
πρόβληµα της χρηµατοδότησης, που αποτελεί υποτίθεται και το
λόγο της συγχώνευσής τους. Αν και συµφωνούµε ότι υπάρχει
ανάγκη αναδιοργάνωσης του συστήµατος διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών, αυτή δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε τη
µείωση του αριθµού τους. Μια σωστή αναδιοργάνωση απαιτεί
µια γενναία αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όχι αποσπασµατικά αλλά στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης
διοικητικής µεταρρύθµισης του κράτους, µε σκοπό την αειφόρο
ανάπτυξη.
Ειδικότερα απαιτείται: Πρώτον, η προώθηση συγκεκριµένων
και ουσιαστικών θεσµικών και δοµικών αλλαγών, που θα οδηγήσουν στη δηµιουργία ενός συνεκτικού και λειτουργικού εθνικού
συστήµατος προστατευόµενων περιοχών, όχι µόνο για τις περιοχές που σήµερα υπάγονται στην αρµοδιότητα των φορέων δια-
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χείρισης, αλλά και για το σύνολο των περιοχών «Natura 2000».
Παραδείγµατος χάριν, για τον κυοφορούµενο ενιαίο φορέα των
περιοχών Δέλτα Αξιού, λίµνης Κορώνειας, Βόλβης και λίµνης
Κερκίνης πρέπει να ενταχθούν και οι προστατευόµενες περιοχές
λιµνοθάλασσες Επανοµής και αλυκών Αγγελοχωρίου του Νοµού
Θεσσαλονίκης.
Δεύτερον, η διάκριση των περιοχών σε περιοχή υπερεθνικής
σηµασίας και ακτινοβολίας, σε εθνικής σηµασίας και περιφερειακής τοπικής σηµασίας µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.
Τρίτον, σταδιακή αλλά κρίσιµη για τη διασφάλιση της επιτυχούς διαχείρισης των περιοχών µεταφορά αρµοδιοτήτων στους
φορείς διαχείρισης, ούτως ώστε αυτοί να επιτελέσουν ουσιαστικό και σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, έργο.
Τέταρτον, η αναζήτηση όλων των πιθανών χρηµατοδοτικών εργαλείων, που θα διασφαλίσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και καθιέρωση πόρων από τον προϋπολογισµό.
Παραδείγµατος χάριν, ποσοστό από τους ετήσιους πόρους του
Πράσινου Ταµείου.
Πέµπτον, ο αξιοκρατικός ορισµός διοικητικών συµβουλίων ικανών να ανταποκριθούν στο µέγεθος και τη σπουδαιότητα του
έργου που αναλαµβάνουν, ώστε να αξιοποιήσουν και το σηµαντικό έργο που επιτελούν ήδη οι απασχολούµενοι στους φορείς
αυτούς τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Έκτον, η βελτίωση της επιχειρησιακής δοµής και αποτελεσµατικότητας των φορέων αυτών.
Το φυσικό περιβάλλον, είναι από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Τώρα που η πατρίδα µας και µεγάλο
µέρος του ελληνικού λαού περνάει δύσκολες ώρες µπορούµε να
στηρίξουµε εκεί την ανάκαµψη της οικονοµίας µας. Αρκεί να το
θελήσουµε, αρκεί να κάνουµε αυτό που πρέπει γρήγορα και
άµεσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, η κυβερνώσα Αριστερά, η υπεύθυνη Αριστερά, αποδεικνύει ότι διαχειρίζεται πολύ
καλά τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αποδεικνύεται ότι η όποια
µορφή διαχείρισης αυτού του σάπιου, του βάρβαρου συστήµατος είναι αντιλαϊκή. Το κράτος-δυνάστη για το λαό η κυβερνώσα
Αριστερά, έρχεται να το κάνει ακόµα πιο δυνάστη, για να υπηρετήσει τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Τι στόχο έχει το νοµοσχέδιο; Έχει στόχο να κάνει πιο ισχυρά
τα εργαλεία υλοποίησης της πολιτικής που υπηρετεί το κεφάλαιο. Οι καταργήσεις, οι συγχωνεύσεις, είναι απαίτηση των επιχειρηµατικών οµίλων. Να, τι είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας
στην επιτροπή: «Οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις φορέων και
νοµικών προσώπων, είναι στην πραγµατικότητα η γέφυρα για το
µέλλον της αυτοδιαχείρισης των φορέων».
Το δηµόσιο, στη συνείδηση της πλειοψηφίας του λαού είναι
ταυτισµένο µε τα ρουσφέτια, τη ρεµούλα, γενικά, το πελατειακό
κράτος που δηµιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια τα κόµµατα της
αστικής τάξης, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε τις παραλλαγές τους, τον ταξικό χαρακτήρα.
Οι κυβερνήσεις, πάντα προσπαθούσαν να ελέγχουν και να
υποτάσσουν τους εργαζόµενους του δηµοσίου στην απαρέγκλιτη υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό
έδωσαν και προνόµια, τα οποία τώρα τα χρησιµοποιούν εναντίον
τους, γιατί δεν τους έχουν ανάγκη, δεν έχουν ανάγκη τη συµµαχία τους. Προβάλλουν αυτά τα προνόµια και ό,τι άλλο µπορεί να
συµβάλλει, όπως τους επίορκους, τους βολεµένους, τους τεµπέληδες, ώστε µεγάλο ποσοστό του λαού να πείθεται ότι για όλα
φταίνε οι εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα.
Η Κυβέρνηση έχει κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει να ξεµπερδεύει µε
πολλούς από τους εργαζόµενους και η ίδια έχει δεσµευτεί στο
µνηµόνιο για εκατόν πενήντα χιλιάδες απολύσεις. Θέλει, όµως,
πιο πολύ να ξεµπερδεύει µε αυτό που έχει ονοµαστεί «µονιµότητα». Γι’ αυτό και την έχει συκοφαντήσει όσο τίποτα άλλο. Προβάλλουν οι διάφοροι µηχανισµοί, τα «παπαγαλάκια» που στηρίζουν την Κυβέρνηση ότι ο λαός πληρώνει για τους δηµόσιους
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υπαλλήλους. Προσπαθούν να πείσουν τους άνεργους, που είναι
αποτέλεσµα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της βαθιάς κρίσης,
καθώς και της πολιτικής στήριξης των µονοπωλιακών οµίλων,
τους ευέλικτους αλλά και όσους δουλεύουν µε άθλιες συνθήκες
στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι αποτέλεσµα της ταξικής πολιτικής…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …και ικανοποιεί την ανάγκη των επιχειρηµατικών οµίλων για πάµφθηνη εργατική δύναµη να βλέπουν
σαν εχθρό τους το µόνιµο υπάλληλο, που έχει τη «δουλίτσα» του,
το µισθό του, γιατί έτσι τους λένε.
Δεν θα µπορούσε, λοιπόν, να µην ήταν και η µονιµότητα υπό
διωγµό, όταν η Κυβέρνηση µε όλο το νοµοθετικό πλαίσιο, έχει
δηµιουργήσει εργασιακή ζούγκλα στον ιδιωτικό τοµέα.
Με αφορµή, λοιπόν και τον ΟΤΕΚ, θα θέλαµε να καταγγείλουµε και από αυτό το Βήµα τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος
σήµερα µαζί µε την Υπουργό Τουρισµού, κάλεσε τον ΣΕΤΕ και
τις ενώσεις του να οργανώσουν από κοινού τον πόλεµο σε βάρος
των εργαζοµένων στον τουρισµό µπροστά στη νέα περίοδο. Ανακοίνωσε ότι θα είναι συνδιαµορφωτές της εθνικής συλλογικής
σύµβασης εργασίας, ικανοποιώντας και αυτό το αίτηµά τους και
για κατάργηση της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Ήδη, ανακοίνωσε πρόγραµµα του ΟΑΕΔ για τζάµπα δουλειά στα
ξενοδοχεία τους και τις άλλες δραστηριότητές τους µε 460 ευρώ
για εκείνους από ΑΕΙ, ΤΕΙ και 400 ευρώ για εκείνους µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µε ασφαλιστικές εισφορές από τον
ΟΑΕΔ.
Οι ξενοδόχοι, κύριε Ρήγα του ΠΑΣΟΚ που ήρθατε εδώ να µιλήσετε για τον ΟΤΕΚ, δεν θέλουν ειδικευµένο προσωπικό, δεν
θέλουν επαγγελµατικά δικαιώµατα. Γι’ αυτό και θέλουν την κατάργηση του ΟΤΕΚ.
Η Κυβέρνηση, πέρα απ’ όλη την επίθεση που έχει κάνει µε τις
διαθεσιµότητες, τις απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, δεν είναι
τυχαίο ότι στο παρόν νοµοσχέδιο, στο άρθρο 8 για την ένταξη
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» ως ινστιτούτου στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών», οι εργαζόµενοι του ΕΚΚΕ µεταφέρονται στο νέο οργανισµό µε αλλαγή της εργασιακής τους
σχέσης από µόνιµοι δηµοσίου δικαίου σε αορίστου ιδιωτικού δικαίου.
Είναι, λοιπόν, και αυτή η ρύθµιση, αυτά τα µέτρα που παίρνετε
για την κατάργηση της µονιµότητας.
Πράγµατι, όπως αναφέρεται και στα κείµενα, το νοµοσχέδιο
για το κράτος του κεφαλαίου είναι στρατηγικής σηµασίας. Σήµερα, το κεφάλαιο απαιτεί πιο ευέλικτο, πιο ισχυρό και αποτελεσµατικό κράτος για να υπηρετηθούν οι ανάγκες του και να
παραµερίζει κάθε εµπόδιο που µπαίνει στην ικανοποίησή τους.
Η ΔΗΜΑΡ αυτήν την περίοδο, ενώ συµµετέχει και συναποφασίζει αυτήν την άθλια πολιτική, προσπαθεί να φανεί ότι είναι δύναµη η οποία παρεµβαίνει για να είναι οι επιπτώσεις λιγότερες
στους εργαζόµενους και στο λαό. Από το Υπουργείο Δηµόσιας
Διοίκησης αποκαλύπτεται ότι πρωτοστατεί σε αυτές τις αναδιαρθρώσεις που έχει ανάγκη το κεφάλαιο.
Λέτε ότι η χώρα έχει ανάγκη µεταρρυθµίσεων και ότι αυτό το
νοµοσχέδιο κάνει µεγάλες τοµές. Μα, ο καπιταλισµός δεν σταµάτησε ποτέ να κάνει µεταρρυθµίσεις. Μεταρρυθµίσεις, όµως,
που δεν βελτίωναν ούτε βελτίωσαν τη ζωή του λαού, της εργατικής τάξης αλλά έκαναν και κάνουν µεταρρυθµίσεις, προκειµένου
να υπηρετούνται καλύτερα οι ίδιες οι ανάγκες του, η κερδοφορία
του. Ο όποιος δηµόσιος τοµέας έχει δηµιουργηθεί µέχρι τώρα,
είναι δηµιούργηµα αυτού του βάρβαρου συστήµατος του πολιτικού του προσωπικού, το οποίο δηµιούργησε και αυτούς τους
οργανισµούς, τους οποίους τώρα φέρνετε για κατάργηση ή συγχώνευση.
Αυτό το νοµοσχέδιο υπηρετεί πράγµατι τις µεταρρυθµιστικές
ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου. Οδηγεί, όµως, σε απόγνωση
και αγωνία πολλούς εργαζόµενους και των οργανισµών αλλά και
των χρηστών των υπηρεσιών τους, ιδιαίτερα των µονάδων κοινωνικής φροντίδας, ενισχύει την αβεβαιότητα και βέβαια, είναι
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στην κατεύθυνση των περικοπών, των απολύσεων, των διαθεσιµοτήτων και όλα αυτά που υλοποιεί το Υπουργείο Δηµόσιας Διοίκησης και η Κυβέρνηση συνολικά. Θωρακίζεται περισσότερο
και µε αυτήν την µεταρρύθµιση η ανάγκη του κεφαλαίου να βρει
νέους δρόµους κερδοφορίας, να επενδύσει εκεί που θα έχει περισσότερα κέρδη και µικρότερο ρίσκο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Τα περιουσιακά στοιχεία όλων των οργανισµών, θα περάσουν
στα αντίστοιχα Υπουργεία και από εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση,
ενοικίαση, παραχώρηση. Για παράδειγµα, ο ΟΤΕΚ έχει περιουσιακά στοιχεία-φιλέτα και οι άλλοι οργανισµοί, που, όµως, όπως
ειπώθηκε εδώ, έχουν επίσης περιουσιακά στοιχεία-φιλέτα τα
οποία θα πάνε και εκείνα για τις ανάγκες του κεφαλαίου, για να
µπορέσει ακόµη πιο αποτελεσµατικά να λειτουργήσει το επόµενο
διάστηµα και να ξεπεράσει την κρίση του.
Λέτε για τις µονάδες κοινωνικής φροντίδας. Τι θα απογίνουν
αυτοί οι άνθρωποι; Ενοποιούνται σε δώδεκα στις περιφέρειες.
Υπήρξαν τροπολογίες Βουλευτών εδώ που θέλουν η έδρα των
µονάδων κοινωνικής φροντίδας να πάει στους νοµούς τους. Δεν
θα ήθελα να αναφέρω ονόµατα Βουλευτών που έκαναν τροπολογίες. Γιατί κάνουν αυτές τις τροπολογίες; Διότι καταλαβαίνουν
ότι θα δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα µε όσους δέχονται την
κοινωνική φροντίδα. Το αξιολογεί αυτό η Κυβέρνηση; Όχι, γιατί
κύριος στόχος της, είναι η περικοπή των δαπανών, κύριος στόχος της, είναι η κατάργηση τέτοιων υπηρεσιών ή η απαξίωσή
τους ακόµη περισσότερο, προκειµένου να αφήσει έδαφος στα
ιδιωτικά συµφέροντα να κάνουν τέτοια κέντρα κοινωνικής φροντίδας, όπως εξάλλου γίνεται σε όλους τους τοµείς της πρόνοιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε το
εξής. Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα να βγάλουν συµπεράσµατα για την εξουσία του κεφαλαίου
και πώς αυτή υπηρετείται από τις κυβερνήσεις και από τα κόµµατα που δεν το αµφισβητούν. Στο ερώτηµα «µεταρρύθµιση ή
ανατροπή» καλούµε τους εργαζόµενους σε αγώνες ανατροπής
αυτού του συστήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, εποπτεύετε, ελέγχετε και ηγείσθε του τµήµατος της Δηµόσιας Διοίκησης, δηλαδή,
του µεγάλου προβλήµατος της χώρας.
Αν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υποφέρουµε ως χώρα από
πρόβληµα δηµόσιου χρέους που µας ταλαιπωρεί, αυτό δεν παύει
να αποτελεί το µισό του προβλήµατός µας.
Το άλλο µισό του προβλήµατός µας, όπως αναγνωρίζεται από
όλους όσοι ασχολούνται µε την ελληνική κρίση, αποτελείται από
την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και της οικονοµίας µας. Και ως προς αυτό, το 50% του προβλήµατος, διαµορφώνεται από την προβληµατική, αντιαναπτυξιακή Δηµόσια
Διοίκηση και το άλλο 50% από τις γραφειοκρατικές δοµές, µέσα
στις οποίες λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη.
Έχοντας αυτά στο µυαλό µου, κύριε Υπουργέ, σας παρακολούθησα στις προγραµµατικές σας δηλώσεις τον περασµένο Ιούλιο και σας άκουσα να λέτε, δίνοντας ένα χρονοδιάγραµµα, ότι
είναι πρώτη σας προτεραιότητα –µάλιστα, αν θυµάµαι καλά, ήταν
και η µόνη- η αξιολόγηση των δηµοσίων υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, που όπως είπατε είχαν γίνει
τότε και ότι θα ακολουθούσε η αξιολόγηση των υπολοίπων τοµέων της ελληνικής διοίκησης µέχρι τον Ιανουάριο. Και είχατε
πει ότι µετά θα ακολουθούσε η διαδικασία αξιολόγησης των
υπαλλήλων, αν θυµάµαι καλά.
Φθάσαµε στον Ιανουάριο και περιµένουµε το πόρισµα για τις
υπηρεσίες. Μάλιστα, δεν περιµένουµε το πόρισµα, αλλά το «διά
ταύτα», δηλαδή τι έπεται της αξιολόγησης. Νοµίζω ότι όλοι οι
συνάδελφοι στην Εθνική Αντιπροσωπεία, είµαστε ανοιχτοί να
ακούσουµε τι είναι αυτό που θα προκύψει ως αποτέλεσµα της
αξιολόγησης.
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Παρεµβαίνετε σήµερα για πρώτη φορά µε ένα σχέδιο νόµου
µιας κάποιας εµβέλειας, ρυθµίζοντας θέµατα συγχωνεύσεων –
συµφωνώ- και κατά δεύτερο λόγο ή ενδεχοµένως και κατά µείζονα λόγο, µε παρεµβάσεις που σχετίζονται µε το συντονισµό
της κυβερνητικής λειτουργίας.
Ιδρύετε, λοιπόν, µία γενική γραµµατεία, της οποίας επικεφαλής είναι ένας Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού. Η πρώτη επιφύλαξη είναι η εξής. Η ελληνική διοίκηση, όσα χρόνια παρακολουθώ εγώ την πολιτική, µόλις είχε ζήτηµα προβληµατικής λειτουργίας ως προς τις επενδύσεις, για παράδειγµα, απαντούσε
µε την ίδρυση διοικητικών δοµών. Η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων ήταν αποτυχία 200%! Υπήρχαν προβλήµατα στη λειτουργία
των καταναλωτών; Ίδρυση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτών!
Αν αξιολογήθηκε µία προσφορά της στα χρόνια που αυτή λειτουργεί, σε µένα αυτή η προσφορά είναι άγνωστη.
Τώρα, εδώ, θα φέρω δύο παραδείγµατα, αντί πολλών που
υπάρχουν. Έχουµε πραγµατικό πρόβληµα συντονισµού του κυβερνητικού έργου; Γενική Γραµµατεία Συντονισµού και γενικός
γραµµατέας. Η επιφύλαξή µου είναι πάρα πολύ σοβαρή αλλά
διασκεδάζεται –δεν αίρεται- από το γεγονός ότι αυτή η γενική
γραµµατεία υπάγεται κατ’ ευθείαν στον Πρωθυπουργό και, συνεπώς, αποκτά κάποια περιθώρια διοικητικής δράσης, παρέµβασης και ίσως επιτυχίας.
Όµως, παρ’ ότι υπάγεται στον Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελάτε να δούµε τι είναι αυτό που µπορεί να προσφέρει. Ποιος θα µας το δείξει; Θα µας το δείξει το άρθρο 18
στην 3 παράγραφό του, όπου υπάρχει η «Υπηρεσία Προγραµµατισµού-Τοµείς». Όπως θα το διαβάσετε, όσοι έχετε µία στοιχειώδη εµπειρία, αµέσως θα καταλάβετε ότι πάνω στις υπάρχουσες
σηµερινές υποδοµές που είναι πολλές, πολυπληθείς σε εργαζοµένους και 100% αναποτελεσµατικές, προστίθεται ακόµα µία,
αυτή της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού µε λειτουργίες που,
πρώτον –δείτε το αυτό, σας παρακαλώ- θα την εµπλέξουν µε τη
Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, του Υπουργικού Συµβουλίου.
Δεύτερον, της αναθέτετε το αναποτελεσµατικό στην πράξη και
ατελέσφορο, δηλαδή τη λειτουργία σε επίπεδο ελέγχου όλων
όσοι σχεδιάζουν τα Υπουργεία. Αν έχει καθίσει κάποιος εκεί έστω
για λίγο, γνωρίζει ότι δεν αποκρυπτογραφείται πάντα –ή δύσκολα
αποκρυπτογραφείται- η νοµοθετική παρέµβαση ενός Υπουργείου από έναν τρίτο. Όσα ξέρει αυτός που γράφει τους νόµους
σαν και αυτόν που για να καταλάβεις τι λέει, δυσκολεύεσαι πάρα
πολύ, δεν τα καταλαβαίνει ουδείς στην Εθνική Αντιπροσωπεία
και ουδείς στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή στη Γραµµατεία
του Υπουργικού Συµβουλίου.
Λέτε τώρα ότι θα αναθέσετε αυτόν τον έλεγχο σε ανθρώπους
διαρθρωµένους σε επτά ή οκτώ τοµείς. Δεν θα το κάνετε. Απλώς,
θα καθυστερούν τη λειτουργία των Υπουργείων και θα εµπλέκεται η µία πλευρά της διοίκησης µε την άλλη σε ένα πάρε-δώσε,
το οποίο δεν θα κάνει αυτό στο οποίο τελικώς στοχεύετε.
Ας δούµε, λοιπόν, τι πρέπει να γίνει.
Θα µπορούσε κανείς, κυρίες και κύριοι, να αρχίσει από την
αρχή λέγοντας ότι µια κυβέρνηση σε περίοδο εκτάκτων συνθηκών και στο πλαίσιο µιας δηµοκρατίας της ανάγκης και όχι µιας
δηµοκρατίας της ευδαιµονικής µεταπολιτευτικής Ελλάδας, θα
έπρεπε να δει ποια είναι τα βασικά της θέµατα -για µένα, όπως
και για όλους µας στην Αίθουσα αυτήν, είναι η ανάπτυξη- και να
διαρθρώσει δύο µείζονες κυβερνητικές επιτροπές, τη µία για το
ΕΣΠΑ και την άλλη για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας,
στις οποίες, κύριε Υπουργέ της Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
έχετε ex officio ρόλο Αντιπροέδρου. Και στο πλαίσιο αυτό, ο
γραµµατέας-συντονιστής της κυβέρνησης είναι πραγµατικά χρήσιµος όχι για να αναπαράξει µια γραφειοκρατία ανίκανη να δώσει
λύση στα προβλήµατα αλλά για να δώσει αυτό που µας λείπει,
δηλαδή το συντονισµό.
Και τέλος, ο κύριος Υπουργός, µπορεί να σας µεταφέρει µια
δική µας συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Εκεί, λοιπόν, του
είπα ότι δίνετε ένα χαρακτήρα µονιµότητας –το λέω ελεύθεραένα χαρακτήρα διάρκειας στο γενικό γραµµατέα, διασφαλίζοντας µε το νόµο την πενταετή του θητεία. Πώς διασφαλίζεται αυτή
η πενταετής θητεία; Του είπα ότι εγώ δεν είµαι αρµόδιος αλλά
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ούτε και µπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό αντικαθιστώντας τη
λειτουργούσα διοίκηση µε την εποπτεύουσα κυβέρνηση. Όµως,
θα µπορούσα να σκεφτώ το εξής. Αφού τον διορίζει ο Πρωθυπουργός, επί αλλαγής του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός θα παραµείνει; Και δεν αναφέροµαι στο πρόσωπο που έχει περίπου
δηµοσιευθεί ότι θα παίξει αυτόν το ρόλο, δηλαδή τον Υφυπουργό
Υγείας κ. Μαντζόπουλο µε τον οποίο έχω συνεργαστεί. Όµως,
λέω το εξής. Γιατί προσβλέπετε στο ότι ένας τέτοιος γενικός
γραµµατέας θα παραµείνει για πέντε χρόνια; Η αλλαγή του Πρωθυπουργού, θα οδηγήσει και στη δική του αλλαγή.
Ας δούµε, λοιπόν, πώς θα µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Σκεφθείτε το εξής. Εάν καθορίζατε διαδικασίες πρόσληψης ενός τέτοιου προσώπου µε ανοιχτή διαδικασία, τότε ο επί θητεία τέτοιου
είδους προσλαµβανόµενος, θα είχε, κύριε Υπουργέ, όπως λέει η
νοµολογία µας, όλα τα δικαιώµατα και τις ιδιότητες ενός µονίµου
υπαλλήλου. Τώρα κατ’ ουσίαν, είναι ένας µετακλητός που δεν
παρακολουθεί τυπικά την τύχη του Πρωθυπουργού αλλά ως πολιτικό πρόσωπο εξ ορισµού, θα τον ακολουθεί. Και έτσι, θα
έχουµε ως αποτέλεσµα να παραµείνει ζητούµενο αυτό που αναφέρθηκε στην Αίθουσα από πολλούς, δηλαδή η απαραίτητη –η
οποία δεν υπήρξε ποτέ- µνήµη στις διοικητικές υπηρεσίες, η
οποία θα µπορούσε να διατηρηθεί διά αυτού του γενικού γραµµατέα µνήµη. Η διατήρηση της µνήµης, είναι ζητούµενο και για
την αλλαγή Υπουργών, για την αλλαγή από τον έναν Υπουργό
στον άλλο. Η διατήρηση µνήµης επί αλλαγής Πρωθυπουργού,
είναι πρωτεύουσα ανάγκη ειδικά σε συνθήκες κρίσης. Όµως,
αυτό δεν το επιτυγχάνετε µε την προτεινόµενη παρέµβαση και
σας καλώ, κάτι που έκανα και στην επιτροπή, να κάνετε την παρέµβαση που χρειάζεται η συγκεκριµένη ρύθµιση των άρθρων
18 και 19, προκειµένου να δώσετε λύση στο θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, κυρίες και κύριοι, ότι είµαστε στο σηµείο «µηδέν». Η ύφεση τρώει τα σωθικά της Ελλάδας.
Όλα τα δηµοσιονοµικά επιτεύγµατα τα οποία έχουµε τώρα µπροστά µας και τα οποία προήλθαν από τις θυσίες του ελληνικού
λαού και κάποιων ελάχιστων πολιτικών τίθενται σε κίνδυνο από
την ύφεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εάν δεν ενεργοποιηθεί η Κυβέρνηση δι’ υµών, κύριε Υπουργέ,
και διά του Υπουργού της Δικαιοσύνης, που είναι οι δύο πυλώνες
της αναπτυξιακής πολιτικής, όλα αυτά εδώ είναι γραφειοκρατικές προσθήκες που δεν θα δώσουν αποτέλεσµα.
Είµαστε εδώ να ψηφίσουµε οποιαδήποτε αλλαγή επί τα βελτίω, αξιολογήσετε ότι πρέπει να γίνει σήµερα και αύριο στην
Εθνική Αντιπροσωπεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λοβέρδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει ένσταση αντισυνταγµατικότητας για κεφάλαια και άρθρα του συζητούµενου σήµερα σχεδίου νόµου. Θα το κρατήσουµε, λοιπόν,
θα τοποθετηθεί ο κύριος Υπουργός και µετά θα συζητήσουµε
την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η κράτηση έχει αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι η κράτηση είχε αποτέλεσµα.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιος Μανιτάκης για δεκαοκτώ
λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια
ένσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Γλέζο, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Νοµίζω ότι καταργείται στην ουσία εδώ
η ισοτιµία των Βουλευτών. Βέβαια, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
που ισχύει, ο Υπουργός έχει δικαίωµα να επεµβαίνει όποτε θέλει.
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Όµως εγώ θέλω να το πάρω προσωπικά. Ήθελα να απαντήσει
σε αυτά που θα του θέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει δικαίωµα
δευτερολογίας, µε όλο το σεβασµό, ο κύριος Υπουργός.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ήθελα να απαντήσει προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας απαντήσει εάν το κρίνει αυτό, κύριε συνάδελφε, ο κύριος Υπουργός,
επειδή έχει δικαίωµα δευτερολογίας και τριτολογίας, άρα θα την
πάρετε την απάντηση σας, αφού θέλετε, όταν θα έρθει η ώρα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, για οκτώ λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Δεν το περίµενα. Τέλος πάντων!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, κατ’ αρχάς καλή χρονιά σε όλους στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στη χώρα.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υπερασπίζοµαι σήµερα ενώπιον της
Ολοµέλειας του ελληνικού Κοινοβουλίου το νοµοθέτηµα για τις
καταργήσεις, τις συγχωνεύσεις οργανισµών και την ίδρυση Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού έργου. Αυτό
συµβαίνει λίγες µόνο ηµέρες, µετά την υπερψήφιση του από την
αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στην τελευταία συνεδρίασή
της την προηγούµενη χρονιά.
Χαίροµαι, διότι έφτασε στην Ολοµέλεια φορτωµένο, µε µιά διεξοδική και εποικοδοµητική συζήτηση, που έγινε σε ένα κλίµα σχετικά ήπιο και πολιτισµένο. Χαίροµαι ακόµη, διότι τρεις Κοινοβουλευτικές ΟΜάδες της κυβερνώσας πλειοψηφίας, η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, και η ΔΗΜΑΡ, εργάστηκαν από κοινού και
συντονισµένα, τόσο κατά το στάδιο της προετοιµασίας του νοµοσχεδίου, όσο και κατά το στάδιο της συζήτησής του στην επιτροπή. Επιβεβαίωσαν έτσι έµπρακτα ότι η τρικοµµατική
συνεννόηση δεν είναι απλώς εφικτή και αναγκαία αλλά είναι και
παραγωγική, µπορεί και παράγει έργο µακροπρόθεσµης και σταθερής διάρκειας, που συναντά:
Πρώτον, τη συναίνεση της κοινωνίας.
Δεύτερον, παράγει έργο που έχει ανάγκη άµεσα ο τόπος.
Και τρίτο και σηµαντικότερο, το έργο αυτό δηµιουργεί τις θεσµικές προϋποθέσεις για µια άλλη διοίκηση σε ένα άλλο κράτος,
µε µια άλλη µορφή οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης,
µιας κυβέρνησης και µιας διοίκησης αποδοτικής, οικονοµικής,
λειτουργικής, σταθερής, προσηλωµένης αταλάντευτα στην εξυπηρέτηση και µόνο του δηµοσίου συµφέροντος και του κοινού
καλού, πέρα και πάνω από µερικά ή συντεχνιακά συµφέροντα
κοινωνικών οµάδων ή τάξεων.
Όπως συνέβη και µε το νοµοθέτηµα για την κινητικότητα των
δηµοσίων υπαλλήλων και γενικά των υπαλλήλων του δηµοσίου
που περιλήφθηκε στο πολυνοµοσχέδιο του Νοεµβρίου και µε το
οποίο ενισχύθηκε ο θεσµός του κρατικού υπαλλήλου και προβλέφθηκε η δυνατότητα της υποχρεωτικής µετακίνησης των υπαλλήλων όταν το συµφέρον της υπηρεσίας το επιβάλλει και τα
προσόντα του υπαλλήλου το δικαιολογούν, έτσι και µε το παρόν
νοµοθέτηµα προχωράµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε δύο
νέες, αναγκαίες, αυτονόητες και από µακρού αναµενόµενες µεταρρυθµιστικές τοµές.
Πρώτον, στην κατάργηση και συγχώνευση οργανισµών του δηµοσίου, πραγµατοποιώντας αυτό που είχε εξαγγελθεί την προηγούµενη τετραετία από την προηγούµενη κυβέρνηση και είχε
µείνει στα χαρτιά.
Και δεύτερον, στη δηµιουργία µιας µόνιµης δηµόσιας υπηρεσίας παρά τω Πρωθυπουργώ, µε αποκλειστική αποστολή την επικουρία του ιδίου του Πρωθυπουργού στην εκτέλεση -το τονίζωστην επιτέλεση της συνταγµατικά προβλεπόµενης στο άρθρο 82,
παράγραφος 2 αρµοδιότητάς του. Αναφέρω άρθρα του Συντάγµατος και φράσεις του άρθρου 82: «Στην εξασφάλιση της ενότητας της κυβέρνησης αποτελεί συνταγµατική επιταγή, στην
καθοδήγηση και στο συντονισµό των ενεργειών της, συνταγµατική επιταγή και κυρίως, στην αποτελεσµατική εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής» Το τονίζω, πρόκειται για εφαρµογή κυβερνητικής πολιτικής και όχι απλώς προσαρµογή των νόµων.
Αυτό είναι το πρωταρχικό µέληµα της ιδρυοµένης Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού έργου να βοηθά τον
εκάστοτε Πρωθυπουργό στην καθοδηγητική και συντονιστική
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αποστολή του, που του ανέθεσε το Σύνταγµα ρητά.
Οι επιµέρους σχεδιαζόµενες και κατά καιρούς εξαγγελλόµενες κυβερνητικές πολιτικές, η οικονοµική, η κοινωνική, η αγροτική, η ασφαλιστική, η πολιτική για µεταρρύθµιση της διοίκησης
κ.λπ., θα πρέπει επιτέλους να συντονίζονται, να εφαρµόζονται
στον καιρό τους µε τρόπο προγραµµατισµένο και αποτελεσµατικό.
Έρχοµαι τώρα πιο αναλυτικά στο νοµοθέτηµα. Το πρώτο µέρος του νοµοθετήµατος στα πρώτα άρθρα του 1 έως 14, ρυθµίζει αναλυτικά τις περιπτώσεις καταργήσεως και συγχωνεύσεως
ή ενοποιήσεως οργανισµών του δηµοσίου. Πρόκειται για ένα
µικρό δείγµα και πάντως όχι το πιο αντιπροσωπευτικό µιας εκτεταµένης λίστας οργανισµών που συγχωνεύονται ή ενοποιούνται.
Η διαδικασία που ξεκινά σήµερα, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη µε την κατάθεση νέου νοµοσχεδίου, που θα βασίζεται στην αξιολόγηση και άλλων χιλίων πεντακοσίων περίπου
φορέων ή οργανισµών του δηµοσίου.
Σήµερα απλώς παρουσιάζουµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία
ένα πρόπλασµα του µεταρρυθµιστικού µας στόχου στον τοµέα
αυτό, που αποσκοπεί στο δραστικό περιορισµό των οργανισµών
του δηµόσιου τοµέα.
Σκοπεύουµε να διατηρήσουµε µόνο τις αναγκαίες και χρήσιµες για το κοινωνικό σύνολο δηµόσιες υπηρεσίες που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να επιτελέσουν ιδιωτικοί φορείς, υπό την απαράβατη όµως προϋπόθεση ότι το κόστος λειτουργίας τους δεν
θα επιβαρύνει υπέρµετρα ή αδικαιολόγητα τον Έλληνα φορολογούµενο. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών
νοµοθετηµάτων κι αυτή είναι η φιλοσοφία και οι κυβερνητικοί
στόχοι που τα διέπουν.
Με βάση, λοιπόν, αυτήν τη φιλοσοφία που µόλις ανέφερα, καταργούνται προκαταρκτικά στο παρόν νοµοσχέδιο οκτώ µόνο
φορείς, που η αποστολή τους είναι πλέον παρωχηµένη και δεν
είναι αναγκαία ή δεν εξυπηρετεί σοβαρές κοινωνικές ανάγκες.
Επιπλέον, συγχωνεύονται ή ενοποιούνται εκατόν ενενήντα
επτά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Οι συγκεκριµένοι φορείς συγχωνεύονται ή ενοποιούνται, επειδή κρίθηκε µετά από µελέτη και αξιολόγηση που είχε προηγηθεί και µε βάση τους
φακέλους που είχαν ετοιµάσει και αποφασίσει τα αρµόδια καθ’
ύλην Υπουργεία και µετά από εξαντλητική συνεννόηση µαζί τους
ότι η λειτουργία τους και η επιτέλεση του σκοπού τους θα ήταν
µε τη νέα φορολογική µορφή τους καλύτερη, αποτελεσµατικότερη, οικονοµικότερη και ορθολογικότερη.
Με την ενοποίησή τους και ο παρεµφερής ή συγγενής σκοπός
τους θα εξυπηρετείται καλύτερα και η διαχείρισή τους θα είναι
πιο αποδοτική και κυρίως πιο ευέλικτη, χωρίς παράλληλα να θίγεται ή να διακινδυνεύει η λειτουργική αυτοτέλεια του κάθε συγχωνευόµενου φορέα. Η ενιαία κοινή διοίκησή τους θα ενίσχυση
την παρουσία τους, θα αυξήσει τις δυνατότητές τους για την άντληση ή εξεύρεση ίδιων πόρων και θα µειώσει σίγουρα τις λειτουργικές τους δαπάνες και το σηµαντικότερο, η νέα ενισχυµένη
και ανανεωµένη οργανωτική τους δοµή, θα παρέχει περισσότερα
εχέγγυα για προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις για το διαρκή εκσυγχρονισµό τους και θα διευρύνει τις µελλοντικές τους προοπτικές.
Τέλος, ο αναγκαίος οικονοµικός και διοικητικός εξορθολογισµός της οργάνωσης και της δράσης τους, δεν καταλύει τις
υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων και άρα δεν
θίγει την εργασιακή τους ασφάλεια. Οι εργαζόµενοι και όσοι απ’
αυτούς δεν µετακινούνται αλλά και όσοι αλλάζουν φορέα µετακινούµενοι, διατηρούν τη σχέση εργασίας στο φορέα που ανήκουν ή σε αυτόν στον οποίο µετακινούνται. Η µετακίνηση
προσωπικού, κατόπιν της κατάργησης συγχώνευσης φορέων,
επιτελεί µία περίπτωση ένταξης των εργαζοµένων στο σχήµα της
κινητικότητας, όπως αυτό έχει περιγραφεί και ισχύει στο άρθρο
4093 του 2012.
Η µόνη περίπτωση µετατροπής της εργασιακής σχέσης από
δηµοσιοϋπαλληλική σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διότι
καταργείται το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, είναι η ένταξη
του ΕΚΕ στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Αυτό συνέβη, διότι στο
δείγµα µας έτυχε να είναι η µοναδική περίπτωση ενοποίησης µε
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δηµιουργίας νέου προσώ-
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που ιδιωτικού δικαίου.
Η συγκεκριµένη ενοποίηση δεν προδικάζει και κυρίως δεν αποκλείει, αντίθετα ενισχύει και προϋποθέτει το σχεδιασµό για τη
δηµιουργία στο µέλλον ενός ενιαίου Εθνικού Κέντρου Ερευνών.
Στις λοιπές περιπτώσεις κατάργησης νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου -µονάδες κοινωνικής φροντίδας, κεφάλαια αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών και εταιρείες προστασίας ανηλίκων- το µόνιµο προσωπικό µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας στα συνιστώµενα µε το νοµοσχέδιο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Στην περίπτωση κατάργησης του ΟΤΕΚ, το προσωπικό µεταφέρεται χωρίς µετατροπή της εργασιακής του σχέσης στο Υπουργείο Συντονισµού. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις κατάργησης, αφορούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Κατά τα λοιπά, οι συγχωνεύσεις αφορούν νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και όλο το προσωπικό µεταφέρεται στα συνιστώµενα νέα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το σύνολο του προσωπικού που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων
αυτών, είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα άτοµα.
Από την προηγούµενη περιγραφή συνάγεται πιστεύω καθαρά
η φιλοσοφία που διέπει το πρόγραµµα των συγχωνεύσεων. Εξορθολογίζεται ο δηµόσιος τοµέας πρώτα µε την κατάργηση των
άχρηστων ή περιττών οργανισµών και στη συνέχεια, µε την ενοποίηση ή συγχώνευση των οµοειδών, µε σκοπό την εξοικονόµηση
λειτουργικών δαπανών και τη µείωση γενικά του κόστους λειτουργίας τους.
Θα πρέπει, όµως, να γίνει σαφές και να το καταλάβουν καλά
οι διοικήσεις των οργανισµών, αλλά και οι εργαζόµενοι, πως η
συρρίκνωση των δοµών τους και η αναδιοργάνωση της λειτουργίας τους, δεν εξασφαλίζει από µόνη της ούτε την επιβίωσή τους
ούτε τη µακροηµέρευσή τους.
Σε µια ανταγωνιστική και ανοιχτή παγκόσµια οικονοµία, η λειτουργία των παραπάνω οργανισµών συνδέεται µε την ορθή οικονοµική διαχείρισή τους και δε µπορεί πάντα να στηρίζεται
αποκλειστικά στις επιχορηγήσεις του κράτους όπως συνέβαινε
µέχρι τώρα.
Εποµένως, θα πρέπει σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις
οι φορείς να φροντίζουν να βρίσκουν πόρους. Ταυτόχρονα, η
βιωσιµότητά τους και η απόδοσή τους θα πρέπει να αξιολογείται
συνεχώς, κάθε χρόνο. Και η υποχρεωτική αξιολόγησή τους, θα
αφορά τόσο τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες όσο και
την απόδοση του προσωπικού τους. Μόνο µε τον τρόπο αυτό
µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται
οι αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.
Το κρατικοδίαιτο, κοστοβόρο και γραφειοκρατικό µοντέλο που
έτρεφε προνοµιούχες οµάδες συµφερόντων και αναπαρήγαγε
τις κοινωνικές ανισότητες µέσω προνοµιακών και χαριστικών κοινωνικών παροχών, επιβαρύνοντας τον απλό φορολογούµενο πολίτη, χρεοκόπησε οριστικά. Οφείλουµε να το συνειδητοποιήσουµε όλοι και κυρίως οι διοικήσεις και οι εργαζόµενοι. Να εγκαταλείψουµε πρακτικές και νοοτροπίες του παρελθόντος ράθυµες και κοινωνικά ανεύθυνες.
Η κοινωνία, έχει ανάγκη από µια νέα µορφή δηµόσιας υπηρεσίας, µια νέα µορφή κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, που
θα είναι λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αποκεντρωµένη, που θα οργανώνει και θα εξασφαλίζει την αποδοτικότητα
των δηµόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και την κοινωνική αλληλεγγύη στο πιο κοντινό στον πολίτη επίπεδο, µε µεγαλύτερα περιθώρια αυτονοµίας από το κράτος και πιο κοντά στην κοινωνία
των πολιτών, την οποία οφείλει να υπηρετεί.
Αυτήν τη λεπτή όσο και αναγκαία ισορροπία µεταξύ από τη µια
µεριά της επιταγής για λιγότερο και αποτελεσµατικό κράτος και
για µια όσο γίνεται µικρότερη, έµµεση επιβάρυνση του Έλληνα
πολίτη και από την άλλη της ανάγκης για συνέχιση της παροχής
προς τον πολίτη και στο κοινωνικό σύνολο των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών µε παράλληλη διασφάλιση του δικαιώµατος
των εργαζοµένων στην απασχόληση, φροντίζει να κρατήσει το
παρόν νοµοσχέδιο και είµαστε υπερήφανοι γιατί το καταφέραµε.
Έρχοµαι τώρα πιο αναλυτικά στο θέµα της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού. Το δεύτερο µέρος του νοµοθετήµατος, είναι
αφιερωµένο στην εγκαθίδρυση ενός θεσµού που είναι καθιερωµένος εδώ και πολλές δεκαετίες στα κοινοβουλευτικά πολιτεύ-
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µατα και έρχεται σε εµάς µε αρνητικές θεσµικές και κυβερνητικές συνέπειες. Πρόκειται για τη λειτουργία µιας δηµόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει
επικεφαλής έναν ανώτατο δηµόσιο λειτουργό, η θητεία του
οποίου υπερβαίνει την πρωθυπουργική θητεία και δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
Σε µας, η υπηρεσία αυτή παίρνει τη µορφή µιας Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού έργου. Σκοπός και δικαιολογία της ύπαρξής της είναι πρώτον, η δηµιουργία µιας
µόνιµης γενικής γραµµατείας που θα εγγυάται τη συνέχεια των
δηµοσίων υπηρεσιών και ειδικά εκείνης του Πρωθυπουργού και
θα διασφαλίζει τη θεσµική µνήµη της. Από θεσµική εποµένως
άποψη, η γενική αυτή γραµµατεία υπηρετεί την επιταγή της συνέχειας του κράτους.
Κατά δεύτερο λόγο, σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας είναι να
επικουρεί τον Πρωθυπουργό όπως ορίζει το Σύνταγµα, ώστε να
επιτελεί αποτελεσµατικότερα τον βασικό συνταγµατικό του ρόλο
που ορίζεται στο άρθρο 82 του Συντάγµατος και είναι η διασφάλιση της ενότητας της κυβέρνησης και των δηµοσίων υπηρεσιών,
ο συντονισµός των δράσεων και των πολιτικών των Υπουργείων
και κυρίως η παρακολούθηση και εφαρµογή της κυβερνητικής
πολιτικής. Στο τελευταίο είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο προσανατολισµένη η γενική γραµµατεία και εκεί θα δώσει εξετάσεις,
διότι η κυβερνητική πολιτική είναι αυτή που χρειάζεται την περισσότερη και πιο επιτακτική φροντίδα και κυρίως τον συντονισµό. Και η κυβερνητική πολιτική είναι κάτι διαφορετικό και κάτι
περισσότερο από την προετοιµασία και το σχεδιασµό νοµοθετηµάτων –σ’ αυτό ήθελα να απαντήσω, κύριε Λοβέρδο, προηγουµένως- και την απλή εφαρµογή των νόµων, τη διάκριση µεταξύ
εφαρµογής νοµοθετηµάτων και κυβερνητικής πολιτικής. Το Σύνταγµα κάνει διαχωρισµό στους όρους αυτούς. Η φροντίδα του
συντονισµού του κυβερνητικού έργου περιλαµβάνει και την εναρµονισµένη δράση Κυβέρνησης και κυβερνώσας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Από τα προηγούµενα γίνεται φανερό –πιστεύω- ότι το προτεινόµενο νοµοθέτηµα δεν αφορά ούτε παραβιάζει ή καταλύει όπως
παντελώς εσφαλµένα από άγνοια ή ηµιµάθεια λέχθηκε το Σύνταγµα ή το πολίτευµα και ούτε και τη µορφή οργάνωσης της Κυβέρνησης. Το πολίτευµα και µάλιστα το κοινοβουλευτικό ορίζεται
από τις σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ του Κοινοβουλίου και της
Κυβέρνησης και δεν επηρεάζεται από τη θέση του Πρωθυπουργού στην Κυβέρνηση ούτε από τον τρόπο οργάνωσής της.
Από την ανάγνωση του άρθρου 82 παράγραφος 1 και 2 του
Συντάγµατος συνάγεται ότι ο συντακτικός νοµοθέτης σχεδίασε
το συλλογικό σύστηµα διακυβέρνησης τοποθετώντας τον Πρωθυπουργό ως πρώτο µεταξύ ίσων, primus inter pares. Στην πράξη
όµως δυστυχώς εξαιτίας του δικοµµατικού κοµµατικού συστήµατος και των αυτοδύναµων µονοκοµµατικών Κυβερνήσεων, που
αναδεικνύονται από τις εκλογές µε τη βοήθεια του εκλογικού συστήµατος και των πρωθυπουργικών διατάξεων της Αναθεώρησης του 1986, το σύστηµα οργάνωσης και λειτουργίας της
Κυβέρνησης που επικράτησε ήταν αυτό που αποκλήθηκε πρωθυπουργοκεντρικό.
Το περίεργο είναι ότι το σύστηµα αυτό συνυπήρξε και µε µια
άλλη στρέβλωση του συλλογικού συστήµατος οργάνωσης που
ορίζει το Σύνταγµα, µε ένα υπουργοκεντρικό οργανωτικό σχήµα,
που παραδόξως δεν αντιστρατευόταν τον πρωθυπουργοκεντρικό του χαρακτήρα, αλλά συµβίωνε αρµονικά µαζί του.
Έτσι, η πρωθυπουργοκεντρική κοινοβουλευτική µονοκρατορία
συµβίωνε και τρεφόταν από µία φεουδαλική, αυτονοµηµένη και
ουσιαστικά ανεξέλεγκτη υπουργοκεντρική εξουσία. Στις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις οι δύο αυτές σύγχρονες και παράλληλες στρεβλωτικές εκδοχές του συλλογικού συστήµατος διακυβέρνησης που καθιερώνει το Σύνταγµα ανθούσαν και ακύρωναν
κάθε προσπάθεια συντονισµού της Κυβέρνησης και εφαρµογής
της ενιαίας κυβερνητικής πολιτικής.
Τα θεσµικά αυτά παράδοξα έρχεται να αντιµετωπίσει η Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού και να µετριάσει ορισµένες αρνητικές
θεσµικές συνέπειες της στρεβλής εφαρµογής του συλλογικού
συστήµατος οργάνωσης της Κυβέρνησης. Το επιδιώκει µε δύο
θεσµικούς τρόπους. Τους επαναλαµβάνω: Πρώτον, µε την οργά-
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νωση µίας µόνιµης δηµόσιας υπηρεσίας που µέσω της γραµµατειακής στήριξης θα διασφαλίζει τη θεσµική συνέχεια και µνήµη
και δεύτερον, µε την εγκαθίδρυση διαδικασιών παρακολούθησης
της εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής και του συντονισµού
των έργων των Υπουργείων.
Είναι βέβαια φανερό ότι η επιτυχία του θεσµού θα εξαρτηθεί
από τη λειτουργία του στην πράξη -όπως συµβαίνει µε την αξιολόγηση όλων των θεσµών- αλλά και από τα πρόσωπα που θα ενσαρκώσουν τη φυσιογνωµία του θεσµού µε την πρακτική που θα
ακολουθήσουν.
Ο πολυκοµµατικός χαρακτήρας της παρούσας Κυβέρνησης
εθνικής συνεργασίας αποτελεί µία πολύ καλή ευκαιρία για την
καταξίωση του θεσµού στην πράξη. Είναι καιρός να τον δοκιµάσουµε και να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι ο
θεσµός αυτός υπηρετεί και δεν αντιστρατεύεται την οµαλή και
αρµονική λειτουργία του κοινοβουλευτικού µας πολιτεύµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, το σύνολο της
τοποθέτησής σας καταδεικνύει ότι έχετε απόλυτη συναίσθηση
τού ότι παραβιάζετε ευθέως και κατάφωρα το Σύνταγµα µε αυτό
το νοµοσχέδιο που φέρνετε ως ειδικός επί του Συντάγµατος. Αξίζει κανείς να πει ότι, εκτός από τις σύµπασες προνοιακές κοινωνικές κατά τόπους δοµές, καταφέρατε να συγχωνεύσετε και τις
λειτουργίες του πολιτεύµατος και καταφέρατε -και αυτό το σηµατοδοτεί η οµιλία σας- να συγχωνεύσετε και τη διαδροµή σας
και τη ΔΗΜΑΡ, η οποία σας στηρίζει στο δικοµµατισµό. Φαντάζοµαι ότι στους αντιλέγοντες θα ακούσουµε κάποιους από τους
έγκριτους νοµικούς της ΔΗΜΑΡ –η οποία σας έχει περιβάλει µε
εµπιστοσύνη- να επιχειρηµατολογούν για τη συνταγµατικότητα
αυτού του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, παραβιάζετε το Σύνταγµα, παραβιάζετε τα
άρθρα εκείνα που κατοχυρώνουν το κοινωνικό κράτος δικαίου,
παραβιάζετε το άρθρο 25 του Συντάγµατος, παραβιάζετε τα
άρθρα 101 και 103 του Συντάγµατος και παραβιάζετε –και το
γνωρίζετε πολύ καλά- τη δηµοκρατική λειτουργία του πολιτεύµατος, το κοινοβουλευτικό σύστηµα λειτουργίας του πολιτεύµατος. Γι’ αυτό το γενικό γραµµατέα συντονισµού ψευδώς είπατε
ότι είναι υποχρεωτικά ανώτατος δηµόσιος λειτουργός και ξεχάσατε να πείτε ότι έχετε προβλέψει –και αυτή είναι η πρώτη πρόβλεψή σας- ότι διορίζεται από τον Πρωθυπουργό. Διορίζεται από
τον Πρωθυπουργό, είναι πρόσωπο που επιλέγει ο Πρωθυπουργός και, αν δεν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό, τότε µπορεί να
είναι ένας ανώτατος δηµόσιος λειτουργός ο οποίος, κύριε
Υπουργέ, δεν περιβάλλεται από την εµπιστοσύνη της Βουλής,
όπως επιβάλλεται κατά την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και
κατά την αρχή της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του πολιτεύµατος.
Δεν υπόκειται σε πρόταση µοµφής από τη Βουλή, αλλά σύµφωνα µε αυτά που έχετε προβλέψει, απευθύνει υποδείξεις στα
υπουργεία, ελέγχει τα υπουργεία για το πώς πραγµατοποιούν το
έργο τους, τα συντονίζει, συγκαλεί συσκέψεις και υπάγεται απ’
ευθείας στον Πρωθυπουργό. Αν αυτό για σας είναι µεταρρύθµιση, τότε πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί καταφέρατε
όχι να συγχωνεύσετε αλλά να καταργήσετε ό,τι έχετε γράψει και
αναπτύξει για τη δηµοκρατική λειτουργία του πολιτεύµατος υπό
την άλλη ιδιότητά σας.
Παραβιάζετε το άρθρο 1 του Συντάγµατος. Παραβιάζετε το
άρθρο 26 του Συντάγµατος. Παραβιάζετε το άρθρο 81, 82 και το
άρθρο 84 του Συντάγµατος.
Λέει το Σύνταγµά µας ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί ως συλλογικό όργανο σε υπουργικό συµβούλιο. Ξέρετε πόσο χρόνο έχει
συνεδριάσει σε υπουργικό συµβούλιο η Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά στην οποία συµµετέχετε; Ασφαλώς το ξέρετε. Ούτε µια
ώρα, ενώ συµπληρώνει επτά µήνες λειτουργίας.
Δεν είναι ο χρόνος αρκετός, αλλά θα πω τα εξής. Συγχωνεύον-
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τας κοινωνικές και προνοιακές δοµές παραβιάζετε το άρθρο 16
του Συντάγµατος, που προστατεύει το δικαίωµα στην παιδεία και
την έρευνα, παραβιάζετε το άρθρο 21 του Συντάγµατος που προστατεύει την παιδική ηλικία, γιατί ξέρετε ότι συγχωνεύετε και τις
εταιρείες προστασίας ανηλίκων. Παραβιάζετε το άρθρο 21 του
Συντάγµατος, που προστατεύει την υγεία. Παραβιάζετε επίσης,
το ίδιο άρθρο ως προς την προστασία των αναπήρων και των
απόρων και βέβαια, το άρθρο 24 του Συντάγµατος που προστατεύει το περιβάλλον για το οποίο –λυπάµαι- είπατε στην Επιτροπή ότι είναι αντικείµενο χρήσης. Αναφερθήκατε στους
πολίτες ως χρήστες του περιβάλλοντος και αναγκαστήκαµε από
πλευράς ΣΥΡΙΖΑ να σας υπενθυµίσουµε ότι οι πολίτες δεν είναι
χρήστες. Οι πολίτες είναι φορείς δικαιωµάτων.
Βεβαίως, καταφέρατε και αυτό. Και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Καταφέρατε να καταργήσετε δικαιώµατα και να πατάξετε
αυτό στο οποίο αναφερθήκατε ως δικαιωµατοκρατία. Ενοχλούν
τα δικαιώµατα και καταργούνται. Παραβιάζετε το άρθρο 101 του
Συντάγµατος, κύριε Υπουργέ, που ορίζει την αποκεντρωµένη λειτουργία της διοίκησης. Τώρα τα συγχωνεύετε όλα. Παραβιάζετε
και το άρθρο 103 του Συντάγµατος για την αρχή της µονιµότητας
των δηµοσίων υπαλλήλων. Ειδικά θα αναφερθώ στο άρθρο 8 του
νοµοσχεδίου σας, µε το οποίο καταργείτε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών,
µε αλλαγή του καθεστώτος εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων,
οι οποίοι πια µετατρέπονται σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι επιτελείτε τη συστηµατική καταστροφή της χώρας και τη διολίσθηση σε ένα άλλο
πολίτευµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…τη διολίσθηση από το πολίτευµα της Δηµοκρατίας σ’ ένα καθεστώς, το οποίο κυριαρχείται
και καθοδηγείται από αρχές του ενός ανδρός, από τον Γενικό
Γραµµατέα Συντονισµού που καθορίζει και καθοδηγεί και από
έναν υπουργό οικονοµικών ο οποίος συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε τους υπουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς δε θα επιτρέψουµε να συγχωνεύσετε τις υπάρξεις µας.
Δε θα επιτρέψουµε να συγχωνεύσετε την κοινωνία. Δε θα επιτρέψουµε να συγχωνεύσετε τη δηµοκρατία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
Σας ευχαριστούµε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η αντιλέγουσα
από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κανονικά, κάποιος Βουλευτής
της ΔΗΜΑΡ θα έπρεπε να αντιλέξει.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, έχω το λόγο ή θα τον δίνει η κ. Κωνσταντοπούλου από εδώ και πέρα;
Πρώτη µέρα στα θρανία, κυρίες και κύριοι, κι έχουµε κοινοβουλευτική γυµναστική µε την κ. Κωνσταντοπούλου! Δεν πειράζει, έχουµε αντοχές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επιτρέψτε
µου, κυρία συνάδελφε. Το ξέρω ότι το λέτε χαριτολογώντας µεταξύ γυναικών …
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό
που είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για τον κύριο Υπουργό δεν σας
ενόχλησε; Εδώ ακούσαµε για την ιστορία, για την προσωπικότητα του κυρίου Υπουργού προσβολές και δεν σας ενόχλησαν
καθόλου στο Προεδρείο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Δεν ζητήσατε
το λόγο, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Νοµίζω ότι και ο Υπουργός
µπορεί να απαντήσει.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ είπα αυτό που είπα
και συνεχίζω, λέγοντας ότι αυτή η ένσταση αντισυνταγµατικότητας χαρακτηρίζεται από την ποσότητα και όχι από την ποιότητα.
Ακούσαµε διάφορους λόγους, αλλά δεν άκουσα κανέναν ο
οποίος να στέκει, δυστυχώς. Δεν ξέρω από πού να τα πιάσω,
αλλά ας ξεκινήσω µε το κοινωνικό κράτος.
Λέτε ότι καταλύεται το κοινωνικό κράτος µε αυτές τις συγχωνεύσεις που κάνουµε. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το τι θεωρεί
κανείς ότι είναι κοινωνικό κράτος. Αν κοινωνικό κράτος είναι ένα
τεράστιο, αχανές πράγµα, στο οποίο τα χρήµατα καταναλώνονται για τη διοίκηση και δεν µένουν χρήµατα για τον κόσµο, για
την ουσία και για το σκοπό, ε, τότε ναι, καταλύεται το κοινωνικό
κράτος. Να το καταλύσουµε όµως, γιατί νοµίζω ότι δεν έχετε καταλάβει σε ποια εποχή ζούµε. Το λέτε µεν, αλλά δεν έχετε καταλάβει. Αυτό το οποίο συµβαίνει είναι ότι γίνονται αυτές οι συγχωνεύσεις για να µπορέσει να επιβιώσει το κοινωνικό κράτος και τα
χρήµατα αντί να πηγαίνουν στη σπατάλη, την οποία κάθε πολίτης
αναγνωρίζει, να πηγαίνουν σ’ αυτούς που πραγµατικά αυτή την
περίοδο τα έχουν ανάγκη.
Τι άλλο να πω; Να πω για την αποκέντρωση; Σας ενοχλεί το
ότι δεν υπάρχει αποκέντρωση λες και καταργήσαµε δήµους, κοινότητες; Τι καταργήσαµε; Οχτώ φορείς καταργήσαµε, εκατόν
ενενήντα επτά συγχωνεύσαµε. Δεν καταργήσαµε το κράτος, καταργούµε τη σπατάλη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν τώρα αποτελεί κατάργηση του κράτους ότι συγχωνεύονται η ΔΕΘ µε τη
HELEXPO, τι να πω; Η δε αντίφαση είναι ότι από τη µια µας κατηγορείτε ότι δεν κάνουµε αρκετά και δεν τα κάνουµε αρκετά
γρήγορα και δεν έχουν αρκετές επιπτώσεις κι από την άλλη λέτε
ότι τα καταργούµε όλα. Αποφασίστε τουλάχιστον να είστε συνεπείς µε τον εαυτό σας.
Πάµε στο συντονισµό. Σας ενοχλεί αυτό, βέβαια. Η χώρα έχει
την τύχη αυτήν την περίοδο να έχει έναν εργασιοµανή Πρωθυπουργό, ο οποίος θέλει και λίγη βοήθεια.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ε, βέβαια σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί το ότι θα υπάρχουν άνθρωποι να ασχολούνται µε το συντονισµό. Δεν σας ενοχλεί ότι χίλιες
εκατόν σαράντα αρµοδιότητες κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε τον
ΟΟΣΑ, πηγαίνουν αριστερά και δεξιά µέσα στην Κυβέρνηση. Δεν
σας ενοχλεί ότι κατατάσσεται η Ελλάδα σχεδόν τελευταία, µε τη
Ρουµανία, κάτω από το µέσο ευρωπαϊκό όρο για την αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης. Αυτό που επίσης δεν σας ενοχλεί
είναι το τι θα γίνει, εάν δεν γίνουν αυτές οι µεταρρυθµίσεις. Τι
θα γίνει αν δεν γίνουν οι µεταρρυθµίσεις; Κάποιος πρέπει να συντονίσει τις µεταρρυθµίσεις.
Να πω, λοιπόν, ότι η ένσταση είναι προσχηµατική. Γιατί; Τι κρύβεται πίσω από την ένσταση; Κρύβεται ο φόβος και η ανησυχία.
Διότι βλέπετε ότι το καράβι πάει καλά, βλέπετε ότι ο κόσµος έχει
πάρει µια ανάσα, δεν υπάρχει αυτή η απελπισία κι αυτή η κατάθλιψη. Κάτι προσδοκά. Βλέπετε ότι αισθάνεται πως υπάρχει µια
σταθερότητα, ότι το εκτιµά όταν υπάρχει πολιτική βούληση και
προχωρούν τα πράγµατα, ότι χαίρεται που είναι τρία τα κόµµατα
που στηρίζουν την Κυβέρνηση και θέλει να δει αυτό το πράγµα
να προχωράει, ότι έχει ακόµα υποµονή, κουράγιο και ελληνικό
πείσµα. Αυτό είναι που σας φοβίζει αυτή τη στιγµή, γι’ αυτό πίσω
από την ένσταση, εκτός από την ανησυχία σας, κρύβεται και η
ανατολή της καινούργιας στρατηγική σας. Είναι η αντιπολίτευση
«Αλέξης Τσίπρας style».
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Είναι το καινούργιο στυλ, στο οποίο δίνω τρία άλφα.
Πρώτον, άλφα παίρνετε γιατί µας έχετε χορτάσει σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο σε ακραίους χαρακτηρισµούς, όπως «είναι εκτρωµατικό», «κάνει κοινωνικό ακρωτηριασµό». Κάνουµε νοικοκύρεµα.
Επίσης, δίνω άλφα γιατί προσπαθείτε να αποδοµήσετε την
καλή εικόνα που έχουµε δώσει στο εξωτερικό, να αποδοµήσετε
όλη την προσπάθεια που γίνεται και δίνω άλφα γιατί θέλετε να
αποσταθεροποιήσετε αυτή την Κυβέρνηση, γιατί το πάει καλά το
πράγµα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα όσον αφορά το τι κρύβεται
πίσω από την προσχηµατική σας ένσταση.
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Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης
έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Εννοείται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, δεν θα σχολιάσω το τι
είπε η κυρία συνάδελφος, η οποία επιδόθηκε σε χαρακτηρισµούς, για να µην πω και κάτι παραπάνω από χαρακτηρισµούς,
αλλά δεν θέλω να αντιδικήσω µαζί της. Πάντως, το µόνο που δεν
είπε, είναι γιατί είναι συνταγµατικό αυτό το νοµοσχέδιο. Ούτε σε
ένα άρθρο του Συντάγµατος δεν αναφέρθηκε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είκοσι πέντε άρθρα είπε,
κύριε συνάδελφε! Έλεος! Όλο το Σύνταγµα κατέβασε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ είµαι διατεθειµένος να κάνω διάλογο, αλλά να δίνετε το λόγο και να τον κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Δεν επιτρέπεται να γίνει διάλογος. Πέντε λεπτά έχετε.
Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Να τελειώνουµε µε τα πεντάλεπτα, να τοποθετηθεί ο κάθε συνάδελφος και να προχωρήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν είπε δεκαπέντε άρθρα, ένα
έστω …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είκοσι πέντε άρθρα είπε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να αναπτύξετε µια επιχειρηµατολογία ότι είναι συµβατό µε το Σύνταγµα το νοµοσχέδιο σας και
οι σχετικές ρυθµίσεις του.
Εγώ θα µιλήσω µετά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά
δεν θα πάω µακριά. Εγώ µιλάω πάντοτε πάρα πολύ συγκεκριµένα. Και στον κ. Μανιτάκη θα απευθυνθώ, παρ’ όλο που δεν
είµαι νοµικός ούτε συνταγµατολόγος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Επί της ενστάσεως, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, επί της ενστάσεως.
Παρ’ όλο που δεν είµαι νοµικός ούτε συνταγµατολόγος, θα
απευθυνθώ όµως µε έναν λόγο, ο οποίος προσπαθεί να βρίσκεται στο πλαίσιο της λογικής, γιατί πιστεύω ότι το Σύνταγµα πρέπει να υπακούει στη λογική και υπακούει στη λογική.
Τι κάνετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ; Οι υπάλληλοι στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών είναι δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι
έχουν το καθεστώς που διέπεται από το άρθρο 103 του Συντάγµατος. Εσείς έρχεστε εδώ µε µία ρύθµιση, µε µία διάταξη και τι
κάνετε; Καταργείτε τη µονιµότητα τους. Καταργείτε απολύτως
τη µονιµότητα τους. Μετατρέπετε τη σχέση τους σε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με ποιο δικαίωµα το κάνετε; Δεν
γνωρίζετε ότι παραβιάζετε κατάφωρα το άρθρο 103 παράγραφος 4 του Συντάγµατος; Ακούστε. Ελληνικά µιλάω και ελληνικά
διαβάζω εδώ. Άρθρο 103, παράγραφος 4 του Συντάγµατος. Τι
λέει; «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις –
περί αυτού πρόκειται, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου είναι
το ΕΚΚΕ- είναι µόνιµοι, εφ’ όσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν. Αυτοί
εξελίσσονται µισθολογικά σύµφωνα µε τους όρους...» κ.λπ.. «Δεν
µπορούν να µετατεθούν χωρίς γνωµοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου
που αποτελείται τουλάχιστον κατά δύο τρίτα από µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους». Δεν µου λέτε, εσείς που τους µεταθέτετε
και µετατρέπετε την εργασιακή τους σχέση από σχέση µονιµότητας σε σχέση ιδιωτικού δικαίου, ποια διάταξη του Συντάγµατος
εφαρµόσατε; Γιατί το παραβιάζετε κατάφωρα; Και ξέρετε γιατί
το παραβιάζετε κατάφωρα; Για να υπηρετήσετε το δόγµα που
µόλις πρότινος ακούσαµε. Και το δόγµα αυτό λέει ότι δεν θα µείνει τίποτα στο δηµόσιο, εφ’ όσον µπορούν να το κάνουν οι ιδιώτες. Αυτό είπατε.
Άρα, εδώ τι κάνετε; Ανοίγετε το δρόµο για την άρση της µονιµότητας όλων των δηµοσίων υπαλλήλων µε απλές νοµοθετικές
ρυθµίσεις, κατά παράβαση του Συντάγµατος και συγκεκριµένα
του άρθρου 103, παράγραφος 4. Αυτό πράττετε. Κάνετε συνε-
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χώς πραξικοπήµατα. Και δυστυχώς. Τα πραξικοπήµατα σ’ αυτήν
την Αίθουσα, κύριοι συνάδελφοι, δεν τα κάνουν οι µη νοµικοί, οι
οποίοι προσπαθούν µε τη λογική να προσεγγίσουν τα πράγµατα,
τα κάνουν οι συνταγµατολόγοι. Και εναποτέθηκε σε εσάς -τους
συνταγµατολόγους εννοώ µε τη γενική έννοια- που είστε στην
Κυβέρνηση να καταργήσετε το Σύνταγµα, να κουρελιάσετε το
Σύνταγµα. Αυτό κάνετε µε τα νοµοσχέδια σας. Αυτό κάνετε και
εσείς µε το νοµοσχέδιο που φέρατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στην οµιλία µου θα αναφερθώ
και σε άλλα πράγµατα, αλλά θέλω µία απάντηση στο συγκεκριµένο: Γιατί παραβιάζετε το συγκεκριµένο άρθρο; Θέλω απάντηση, όχι λόγια και να λέτε ότι «εν πάση περιπτώσει θέλουµε να
εξυγιάνουµε το κράτος». Να το εξυγιάνετε, αλλά να τηρήσετε και
τη συνταγµατική νοµιµότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχουν ιδιότυπες απόψεις για το θέµα της ερµηνείας του
Συντάγµατος. Παραδείγµατος χάριν ακούµε ότι καταργείται το
κοινωνικό κράτος, επειδή συγχωνεύονται κάποιοι οργανισµοί.
Ποιος το λέει αυτό; Δεν µπορούµε στο πλαίσιο ορθολογικότερης
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών να κάνουµε συγχωνεύσεις οργανισµών;
Άρα, εδώ επαναλαµβάνω το γνωστό. Δεν υπάρχει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητος. Μπορεί να έχετε µια διαφωνία µε τη ρύθµιση. Αυτό είναι δικαίωµά σας. Αλλά δεν παραβιάζεται τίποτε το
συνταγµατικό εδώ. Είναι πολύ σαφές αυτό που γίνεται.
Η άποψη η δική µας είναι ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
επιτυγχάνουµε µία καλύτερη διοργάνωση της διοικήσεως. Δεν
θίγεται, όµως, το κοινωνικό κράτος. Εσείς µπορεί να λέτε: όχι,
δεν θα το επιτύχετε αυτό, δεν θα πάει καλά. Αυτό, όµως, δεν
θέτει κανένα ζήτηµα συνταγµατικότητος. Είναι µια διαφορά ουσίας. Θα την εκθέσετε, την εκθέσατε, θα την πείτε, θα την αναπτύξετε, δεν έχει να κάνει τίποτα µε το Σύνταγµα.
Ακόµα πιο παράδοξη είναι η προσέγγιση ότι δήθεν αλλοιώνεται η µορφή του πολιτεύµατος. Γιατί; Διότι, συγκροτείται µια γενική γραµµατεία για να συντονίσει το κυβερνητικό έργο. Λίγοπολύ µήπως µας είπατε κιόλας ότι καταργήσαµε και τον Πρωθυπουργό και βάλαµε γενικό γραµµατέα; Και εν πάση περιπτώσει,
δεν κατάλαβα, ο Πρωθυπουργός γιατί να έχει όρεξη να το κάνει
αυτό;
Προφανώς δεν είναι έτσι. Αρκεί µια απλή ανάγνωση των αρµοδιοτήτων. Άµα, δείτε τις αρµοδιότητες –µην χάσω χρόνο κάνοντας αυτή την ανάγνωση- θα διαπιστώσετε ότι προφανώς
µιλάµε για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου.
Ο συντονισµός του κυβερνητικού έργου ανατίθεται σε αυτήν
τη γενική γραµµατεία και ακριβώς η λογική της γραµµατείας
αυτής είναι να διατηρεί τη θεσµική µνήµη και για αυτό και είναι
εκτεταµένη η θητεία της. Δεν λειτουργεί εκτός των εντολών του
Πρωθυπουργού ούτε χαράσσει µόνη της κυβερνητική πολιτική,
αλλά, διατηρεί τη θεσµική µνήµη, κάτι που είναι πολύ κεντρικό
για να υπάρχει συνέχεια στις πολιτικές, ακόµα και όταν αυτό εµπεριέχει την αλλαγή των πολιτικών.
Το να έρχεστε εδώ τώρα και να λέτε ότι αλλάζουµε τη µορφή
του πολιτεύµατος επειδή συγκροτείται µια γραµµατεία συντονιστικού έργου, είναι πραγµατικά εξωφρενικό.
Έρχοµαι, όµως και στο τρίτο. Γιατί µιλάτε για παραβίαση –
γιατί αυτή είναι η τρίτη αιτίαση- δήθεν για κατάργηση της µονιµότητας; Δεν σας έχουν πει ότι υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ οι
οποίες κρίνουν το ζήτηµα και λένε ότι όταν υπάρχει κατάργηση
οργανικής θέσης -και µάλιστα αυτό έχει κριθεί στα πλαίσια αποκρατικοποιήσεων, γιατί υπάρχει ακριβώς προηγούµενο το οποίο
έχει αντιµετωπίσει το ζήτηµα αυτό- εν συνεχεία προφανώς δεν
µπορεί να διατηρηθεί η ιδιότητα του δηµοσίου δικαίου, γίνεται
ιδιωτικού δικαίου. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει µία τέτοια αναλογία.
Χρησιµοποιείται αυτό και γίνεται η θέση ιδιωτικού δικαίου ως
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προς το συνταγµατικό µέρος.
Γιατί, λέτε για κατάργηση της µονιµότητας; Γιατί, θεωρείτε ότι
ποτέ δεν µπορεί να καταργηθεί η µονιµότητα; Γιατί, ισχυρίζεστε
ότι παραβιάζεται το Σύνταγµα το οποίο ουσιαστικά έχει κρίνει το
Συµβούλιο της Επικρατείας πότε πράγµατι υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της εργασιακής σχέσεως χωρίς να θίγεται καµµιά
διάταξη του Συντάγµατος;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γιατί, δεν κάνουµε το αντίστροφο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν κάνουµε
διάλογο τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό, ξαναλέω, θα πρέπει να συνεννοηθούµε ως προς τα βασικά. Είναι δικαίωµά σας να διαφωνείτε
µε την ουσία της πολιτικής. Αυτό το καταλαβαίνω. Μπορεί να µην
σας αρέσει η ρύθµιση που κάνουµε. Μπορεί να θέλετε µία άλλη.
Αυτό το συζητάµε. Θέµα συνταγµατικότητος δεν υπάρχει.
Αυτό που λέω κάθε φορά τελικώς, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ µας έχει συνηθίσει δυστυχώς στο να µετατρέπει τις ουσιαστικές του αντιρρήσεις δήθεν σε αντιρρήσεις συνταγµατικότητος και προσβάλλει η συµπεριφορά αυτή –πράγµατι- το ίδιο
το Σύνταγµα. Διότι, είναι ξεκάθαρα καταχρηστικός ο τρόπος µε
τον οποίο γίνονται παγίως και µονίµως επικλήσεις αντισυνταγµατικότητας, ακούµε για πραξικοπήµατα, ακούµε για αλλοιώσεις
του πολιτεύµατος, ακούµε για ένα σωρό πράγµατα τα οποία προφανώς και δεν συµβαίνουν.
Εποµένως απορριπτέες οι αιτιάσεις πρωτίστως και κυρίως ως
καταχρηστικώς ασκηθείσες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
Το λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επί της ενστάσεως.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, είναι
σαφές ότι αυτό που παραβιάστηκε κατά κόρον δεν είναι άλλο
από την κοινή λογική. Γιατί, τι άλλο από παραβίαση της κοινής
λογικής είναι η παράθεση άρθρων του Συντάγµατος χωρίς καµία
τεκµηρίωση; Μόνο ο κ. Λαφαζάνης επιχείρησε να τεκµηριώσει το
άρθρο 103. Αλλά, ακούσατε -και θα ακούσετε και από εµένα,
κύριε Λαφαζάνη- τον αντίλογο του κ. Βορίδη, αλλά και τον αντίλογο τον δικό µας.
Όλα τα άλλα άρθρα που παρατέθηκαν κυριολεκτικά «χύµα»,
χωρίς καµµία τεκµηρίωση, δεν δείχνουν τίποτε άλλο από την
προσπάθεια, πολιτικές διαφωνίες, πολιτικές διαφορές να µετεξελιχθούν µέσω του άρθρου του Κανονισµού, που µιλάει για τις
ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, σε µείζον επικοινωνιακό παιχνίδι, άλλη µια φορά για λόγους κοµµατικού εντυπωσιασµού και
µόνο.
Έχουµε αντιπολίτευση, λοιπόν, εφ’ όλης της ύλης «χύµα» αντί
αυτού που υπεσχέθη ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
µετά τις εκλογές ότι «εµείς θα ασκήσουµε υπεύθυνη αντιπολίτευση».
Επί του θέµατος, όµως, καθώς θα έχουµε τη δυνατότητα να
τοποθετηθούµε για το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να πω ότι δεν γνωρίζω και δεν µπορώ να καταλάβω σε ποια ακριβώς διατύπωση
των άρθρων που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
παραβιάζεται το πολίτευµα, παραβιάζονται οι θεσµοί ή τα όργανα, όπως οι Υπουργοί ή ο Πρωθυπουργός, µε ένα θεσµό που
προσπαθεί και θα προσπαθήσει να φέρει καλύτερο συντονισµό,
καλύτερη διατοµεακή συνεργασία και καθόλου δεν θα παραβιάσει, αντίθετα θα διευκολύνει τη συλλογική λειτουργία, όπως ορίζει το Σύνταγµα, της Κυβέρνησης.
Άρα, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι όσα ελέχθησαν, ελέχθησαν για εντυπωσιασµό και µόνο. Και λυπάµαι πάρα
πολύ που για µια ακόµη φορά χρησιµοποιείται σ’ αυτό εδώ το
Κοινοβούλιο το Σύνταγµα ως µέσο πολιτικής αντιπαράθεσης και
εξυπηρετεί καθαρά κοµµατικές σκοπιµότητες.
Θεωρούµε γι’ αυτό ότι κάθε περαιτέρω συζήτηση είναι χαµένος χρόνος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χριστοφιλοπούλου.
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Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Νότης Μαριάς, έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, η συνάδελφος κ. Γιαταγάνα, µιλώντας ως ειδική αγορήτρια είπε ότι
ο θεσµός και οι αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού προσκρούουν στα άρθρα 81 και 82 του Συντάγµατος. Αυτό
είπε στην εισήγησή της. Δεν υποβάλαµε τυπικά την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, αλλά καθώς τέθηκε, θα τοποθετηθούµε.
Γιατί προκύπτει αυτή η ρύθµιση για το Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού; Το λέει στην έκθεση του νοµοσχεδίου. Υπάρχει µία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία, µάλιστα, παρουσιάστηκε και παρουσία
του κυρίου Υπουργού -ήµουν και εγώ- σε ειδική εκδήλωση, όπου
το βασικό στοιχείο που έχει αυτή η έκθεση και αναφέρεται εγγράφως είναι ότι πρέπει στην Ελλάδα να διαµορφωθεί ένα κέντρο διακυβέρνησης. Θεωρεί, δηλαδή, η έκθεση ότι δεν λειτουργεί ορθώς το σύστηµα στη χώρα και αυτό το κέντρο διακυβέρνησης είναι αυτό το οποίο, σύµφωνα µε την έκθεση του
ΟΟΣΑ -και όταν έρθει η σειρά µας να µιλήσουµε επί της ουσίας
θα σας διαβάσω και το απόσπασµα- πρέπει να ασκεί τα βασικά
στοιχεία της διακυβέρνησης, να είναι ο πυρήνας διακυβέρνησης.
Αυτή η έκθεση του ΟΟΣΑ -την ξέρετε καλά, κύριε Υπουργέαναφέρει, επίσης, ότι συντάχθηκε προκειµένου να στηρίξει τις
επιλογές του µνηµονίου. Ποιες είναι οι επιλογές του µνηµονίου;
Οι επιλογές του µνηµονίου είναι να µη λειτουργεί η Βουλή, αλλά
να έχουµε µία διακυβέρνηση µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και τώρα δεν θέλουν ούτε την Κυβέρνηση. Θέλουν να καταργήσουν και εσάς και θέλουν να βάλουν µία καγκελαρία, η οποία
θα διοικήσει και θα είναι αυτή µέσα από την οποία ο Ράιχενµπαχ
και η παρέα του θα διοικεί.
Έτσι, λοιπόν, ερχόµαστε στα άρθρα. Στο άρθρο 18, λοιπόν, τι
λέτε; Τι θα κάνει αυτή η γενική γραµµατεία; Αυτή η γενική γραµµατεία πρώτον, θα καταρτίσει το ετήσιο πρόγραµµα εκτέλεσης
του κυβερνητικού έργου, δεύτερον, η Υπηρεσία Προγραµµατισµού θα καταρτίσει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα -προσέξτε τι κάνει- και τρίτον, ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού
στο πρώτο τρίµηνο θα υποβάλει στον Πρωθυπουργό έκθεση για
την πορεία εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου ανά Υπουργείο.
Ποιος κάνει, λοιπόν, κουµάντο σ’ αυτήν τη χώρα; Το Υπουργικό
Συµβούλιο, η Κυβέρνηση σύµφωνα µε το άρθρο 81 και 82 ή η
σούπερ γραµµατεία-«καγκελαρία», η οποία θα εφαρµόζει το µνηµόνιο;
Να, λοιπόν, γιατί είναι αντισυνταγµατικές οι συγκεκριµένες διατάξεις, τις οποίες προέβαλε η εισηγήτριά µας και µία εκ των συναδέλφων, επίσης, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Εκεί κρύβεται η
ουσία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως, ερωτάται ο
Πρωθυπουργός: κατά το άρθρο 81 έχει τις αρµοδιότητες άσκησης και ελέγχου της κυβερνητικής πολιτικής
Δεύτερον, σύµφωνα µε το άρθρο 82, ποιος χαράσσει τη γενική
πολιτική της χώρας Μήπως ο κύριος γκαουλάιτερ, στον οποίο
µε πενταετή θητεία θα του αναθέτετε να λειτουργεί
Γι’ αυτό σας λέµε εδώ και καιρό, το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά
και τη δηµοκρατία. Και το Κοινοβούλιο έχετε καταργήσει µε τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και σε λίγο η τρόικα θα καταργήσει κι εσάς. Γι αυτό θέλει πενταετή θητεία, δηλαδή να
υπερβαίνει την όποια τυπική τετραετία.
Κατά την έννοια αυτή, λοιπόν, υπάρχει αντισυνταγµατικότητα.
Και σας εξήγησα σε ποια άρθρα του νοµοσχεδίου, που προσκρούουν στα άρθρα 81 και 82 του Συντάγµατος.
Εποµένως, δεν θα µπορεί να ασκηθεί ούτε ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος, ούτε η λειτουργία του. Κατά κύριο, όµως, λόγο η οποιαδήποτε Κυβέρνηση θα είναι κυβέρνηση «µαριονέτα», θα είναι
κυβέρνηση των τροϊκανών και θα διοικεί ο γενικός γραµµατέας
συντονισµού, ο οποίος θα έχει τις υπερεξουσίες.
Να γιατί, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει το θέµα της αντισυνταγµατικότητας σε αυτά τα δυο άρθρα. Σε αυτά επιµένουµε εµείς.
Επειδή, όµως, προφανώς, ενιαία θα ψηφιστεί η πρόταση, θα την
υποστηρίξουµε.
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Κλείνουµε, λοιπόν, λέγοντας ότι είναι αντισυνταγµατικότατα
όλα αυτά, διότι είναι εντολές της τρόικας. Αυτό το λέει ο ΟΟΣΑ,
το λέει η έκθεση, κυρίως, σας το λέει η Γαλλία, που ανέλαβε τον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης στο πακέτο διαµοίρασης
των ιµατίων της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Οι Γερµανοί πήραν µε
τον Φούχτελ την αυτοδιοίκηση, οι Γάλλοι πήραν την κεντρική διοίκηση.
Για το λόγο αυτό, λοιπόν, εµείς θα στηρίξουµε την αίτηση αντισυνταγµατικότητας, εµµένοντας κυρίως, στην παραβίαση των
άρθρων 81 και 82 του Συντάγµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής, κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: «Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας Ποτέ
δεν λένε την αλήθεια! Ο κόσµος υποφέρει και πεινά και σεις τα
ίδια παραµύθια». Είναι πολύ επίκαιροι οι στίχοι του Χριστιανόπουλου και αυτήν τη στιγµή.
Καλούµεθα να τοποθετηθούµε ως Χρυσή Αυγή περί της αντισυνταγµατικότητας, που κατά την προσφιλή της τακτική έθεσε
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µέσω της κ. Κωνσταντοπούλου.
Θα τοποθετηθούµε, αφού πρώτα πούµε ότι η όλη συζήτηση
είναι περί όνου σκιάς, διότι δεν είναι αντισυνταγµατικό το σχέδιο
νόµου που έρχεται προς συζήτηση, αντισυνταγµατική είναι καθ’
όλα η Κυβέρνηση, διότι παραβιάζει τη θέληση και τη βούληση
του ελληνικού λαού και διότι όντως υπάρχει θέµα µε τη γραµµατεία πενταετούς θητείας. Η Κυβέρνηση πλέον θα λειτουργεί µε
µεθόδους πολυεθνικής, όπου ένα διοικητικό συµβούλιο θα κάνει
κουµάντο.
Δεν είναι στιγµή για χαριτολογήµατα, όπως αυτά που ακούσαµε από την εκπρόσωπο της τροϊκανής συγκυβέρνησης της
ελαφροδεξιάς Νέας Δηµοκρατίας, όπου αναφέρθηκε περί εργασιοµανούς Πρωθυπουργού, περί πρώτης µέρας στα θρανία.
Ναι, όντως, ο Πρωθυπουργός είναι «ο πιο καλός µαθητής» του
µνηµονίου. Είναι ο άνθρωπος όπου γονυπετής και δουλοπρεπής
πηγαίνει στη «διευθύντρια» του «ευρωπαϊκού σχολείου».
Εµείς, λοιπόν, ως Χρυσή Αυγή δηλώνουµε ότι δεν είµαστε
καλοί µαθητές. Είµαστε ανυπότακτοι Έλληνες. Είµαστε Έλληνες
του ανυπότακτου Νότου. Θα κάνουµε οτιδήποτε για να µην περάσει το σχέδιο νόµου και όλα τα σχέδια που θα φέρετε στη
Βουλή, εφαρµόζοντας την πολιτική του µνηµονίου, όχι επειδή
συνταυτιζόµαστε µε το συστηµικό –πλέον- ΣΥΡΙΖΑ. Το καράβι
έχει πέσει στα βράχια. Το ρυµουλκό που έρχεται για το σώσει
λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
Για τους λόγους αυτούς, συµφωνούµε µε την πρόταση αντισυνταγµατικότητας, υπό την ένσταση ότι δεν είναι αντισυνταγµατικό το σχέδιο νόµου, δεν είναι παράνοµο το σχέδιο νόµου.
Παράνοµη είναι η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή οι έγκριτοι νοµικοί της Δηµοκρατικής Αριστεράς προκλήθηκαν προκειµένου να τοποθετηθούν επί της προτάσεως
αυτής, θα ήθελα να δηλώσω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα εξακολουθήσουµε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα να διατυπώνουµε µε καθαρό
λόγο και µε κοινή λογική τον ορθό λόγο όσον αφορά τα συγκεκριµένα θέµατα.
Και αρχίζουµε: Όσον αφορά το θέµα της σύστασης Γραµµατείας Συντονισµού Κυβερνητικού Έργου, το ανέφερε και το
Υπουργός στην εισήγησή του, αλλά προκαλούµαι να το επαναλάβω, άρθρο 82 παρ. 2: «Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της και των
δηµόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρµογή της κυβερνητικής
πολιτικής µέσα στα πλαίσια των νόµων».
Τέτοια διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει σε όλα
τα συντάγµατα της Ευρώπης, σε όλα τα συντάγµατα του κό-

5874

σµου. Μόνο που σε καµµία χώρα του κόσµου δεν υπάρχει ο υπεράνθρωπος εκείνος πρωθυπουργός ή αρχηγός κράτους, ο
οποίος να µπορεί να κάνει αυτά εδώ τα πράγµατα. Έτσι, λοιπόν,
υπάρχουν αντίστοιχες δοµές υποβοήθησης του έργου του Πρωθυπουργού σε όλες τις χώρες. Αυτό γράφει ο ΟΟΣΑ πάρα πολύ
απλά και επαναλαµβάνεται στο κατάπτυστο πρώτο µνηµόνιο.
Αυτό επειδή αναφέρατε το θέµα του ΟΟΣΑ, κύριε Μαριά.
Προτείνεται η σύσταση υψηλού επιπέδου συντονιστικής οµάδας της οποίας θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, που θα εποπτεύει, θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει την εφαρµογή των
διοικητικών µεταρρυθµίσεων και στη συνέχεια µιας δοµής για το
διυπουργικό συντονισµό, παράρτηµα Β2 του δεύτερου µνηµονίου.
Άρα, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχει κάποιος
άραγε αυτήν τη στιγµή, σε αυτήν εδώ τη χώρα που να µην επιζητούσε εδώ και δεκαετίες τη σύσταση ενός τέτοιου οργάνου; Τηρουµένων των αναλογιών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έργο
αυτής της γραµµατείας το επιτελούν οι γενικοί γραµµατείς σε
κάθε Υπουργείο. Σε κάθε Υπουργείο ο γενικός γραµµατέας συντονίζει τα ασυντόνιστα µεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών. Αυτήν
τη γραµµατεία δεν έχει δικαίωµα να την έχει ο Πρωθυπουργός
για να συντονίζει; Αυτή, λοιπόν, είναι η έννοια της συγκεκριµένης
γραµµατείας.
Τώρα, προϊόντος του χρόνου, θα προσφέρουµε και µια υπηρεσία σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Σε λίγο είναι βέβαιο ότι όσοι
δεν είστε νοµικοί θα γνωρίζετε όλα τα άρθρα του Συντάγµατος,
το τι ακριβώς σηµαίνουν. Και επειδή έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο εκχυδαϊσµού της έννοιας του Συντάγµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγαλύτερη καταπάτηση του Συντάγµατος
είναι η λεηλάτηση εκ µέρους της γραφειοκρατίας του 7% του
ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος από τη γραφειοκρατία ή 16
µε 17 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, όταν ο µέσος όρος της
Ευρώπης είναι 3,5% ή 10 δισεκατοµµύρια. Η µόνη υπηρεσία που
µπορούµε να προσφέρουµε και µπορεί να προσφέρει και η Αριστερά στους πολίτες είναι να τους απαλλάξει από αυτό το τέρας
της γραφειοκρατίας.
Και επειδή προασπίζονται πάρα πολλοί τους οργανισµούς, διά
στόµατος του καλύτερου δηµοσίου υπαλλήλου της υφηλίου, που
βραβεύτηκε πρόσφατα, του κ. Καρκατσούλη -αν θυµάµαι καλά
το επώνυµό του- στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις χιλιάδες δηµόσιοι οργανισµοί από τους οποίους µόνο οι χίλιοι πεντακόσιοι
είναι γνωστοί και καταγεγραµµένοι. Στο δηµόσιο υπάρχουν είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο καταγεγραµµένες αρµοδιότητες, έξι χιλιάδες πεντακόσιοι χιλιάδες κωδικοί µέσω των
οποίων διακινείται χρήµα και εκατόν εβδοµήντα µία χιλιάδες ρυθµίσεις, µέσω των οποίων η ελληνική γραφειοκρατία µπορεί να ζει
και να βασιλεύει.
Αξίζει τον κόπο να ανατρέξουµε στις αιτιολογικές εκθέσεις δηµιουργίας των συγκεκριµένων οργανισµών και όλοι, τουλάχιστον
από το χώρο της Αριστεράς, όσοι δεν είχαµε κυβερνήσει µέχρι
τώρα, γνωρίζαµε ότι οι περισσότεροι δηµιουργήθηκαν προκειµένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένα πελατειακά συµφέροντα,
προκειµένου να εξυπηρετήσουν υµετέρους. Γνωρίζουµε ότι
απευθυνόµαστε στους άλλους δύο εταίρους της Κυβέρνησης,
αυτοί τα δηµιούργησαν, αλλά, όµως, το να φτάνεις στο σηµείο η
Αριστερά που κατήγγειλε αυτήν τη διαδικασία, αυτή την τακτική,
σήµερα να υπερασπίζεται αυτή την εξέλιξη, νοµίζω ότι πλέον
έχουµε χάσει την έννοια του µέτρου.
Και κάτι άλλο, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή χρησιµοποιήθηκε απαξιωτικά ο όρος «χρήστης», να θυµίσω ότι στον Αστικό Κώδικα όλα όσα –και το γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά εσείς- ανήκουν στο δηµόσιο χώρο, χαρακτηρίζονται
κοινόχρηστα. Και να µην κάνουµε ανάλυση της λέξης «χρήστης»,
από πού προέρχεται, για να γίνει κατανοητό ποια είναι η σοβαρότητα της έννοιας και της λέξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Χαλβατζής έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ειπώθηκαν πάρα πολλά, τα οποία βεβαίως δεν έχουν σχέση
µε την πραγµατικότητα. Ειπώθηκε λόγου χάριν ότι µέχρι τώρα
είχαµε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο υπεράσπιζε τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα, το οποίο βεβαίως στηριζόταν, κατά
πώς ειπώθηκε, σε συνταγµατικές διατάξεις.
Αλήθεια, το δικαίωµα στη δουλειά είναι κατοχυρωµένο από το
Σύνταγµα, κύριε Υπουργέ. Και όµως, υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι. Ένα είναι αυτό.
Υπάρχουν νόµοι για τα εργασιακά δικαιώµατα που είναι κατοχυρωµένα από το Σύνταγµα. Σήµερα οι επιχειρηµατίες απολύουν
χωρίς αποζηµίωση. Δεν πληρώνουν υπερωρίες. Αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις που είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένες. Παιδιά διώχνονται από τα σχολεία. Ασθενείς δεν έχουν φάρµακα.
Σήµερα, στην κυριολεξία, την ώρα που κουβεντιάζουµε, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα πεθαίνουν από το
κρύο. Στην κυριολεξία έχουµε θανάτους, ανεξάρτητα από το αν
καταγράφονται και δεν δηµοσιοποιούνται. Πεθαίνουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν θέρµανση, γιατί είναι υψηλή η τιµή του πετρελαίου, είναι οι φορολογίες, είναι η ΔΕΗ, είναι τα χαράτσια,
είναι, είναι, είναι, είναι τα πάντα! Και βεβαίως, το δικαίωµα στη
ζωή είναι πλήρως κατοχυρωµένο στο Σύνταγµα.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που υποφέρουν σήµερα στη
χώρα µας, υποφέρουν από τις πολιτικές οι οποίες εφαρµόζονται
από τη σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και χθες από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας. Βεβαίως, αυτές οι πολιτικές απορρέουν από
το Σύνταγµα, το οποίο εφαρµόζεται σήµερα. Αυτό ήταν το πρώτο
σχόλιο, κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερον, η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων είναι κατοχυρωµένη συνταγµατικά. Συνεπώς, υπάρχει ζήτηµα µε τη µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Οι συνενώσεις, καταργήσεις,
συγχωνεύσεις οργανισµών οδηγούν στην µετατροπή από τη µόνιµη θέση εργασίας σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, παραβιάζεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αυτό το
άρθρο.
Τρίτον, από τότε που ψηφίστηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ,
την οποία µόνο το Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας δεν την
ψήφισε, τότε εκτός όλων των άλλων καταγγείλαµε ότι θα προωθηθεί η άρση της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων. Πολλοί µας χλεύαζαν, πολλοί µας έλεγαν ότι τροµοκρατούµε τους
δηµόσιους υπαλλήλους, ότι καταστροφολογούµε κ.λπ.. Σήµερα
ήρθε η ώρα. Αυτή είναι η απαίτηση των µεγάλων καπιταλιστικών
επιχειρήσεων, του κεφαλαίου γενικότερα, να αρθεί η µονιµότητα
των δηµοσίων υπαλλήλων και έχει αρχίσει ήδη να ξηλώνεται το
κουβάρι.
Αυτή είναι η πολιτική, η οποία εφαρµόζεται και αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Το Σύνταγµα κατά το δοκούν αξιοποιείται, χρησιµοποιείται.
Το κύριο, κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, είναι οι εργάτες, όλοι οι εργαζόµενοι και του ιδιωτικού
και του δηµόσιου τοµέα να βγάλουν πολιτικά συµπεράσµατα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς, κύριε
Χαλβατζή, ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για πέντε λεπτά, για να απαντήσει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σε ό,τι αφορά τις
προσωπικές αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου, δεν θα αναφερθώ. Δεν αισθάνοµαι την ανάγκη να υπερασπιστώ την ιστορία
και την τιµή µου απέναντι στην κ. Κωνσταντοπούλου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
Η ιστορία µου είναι γνωστή και την έχει επαινέσει και η ίδια.
Αυτή η ιστορία µε καθοδηγεί και σήµερα. Αυτή µε οδήγησε να
αναλάβω αυτές τις ευθύνες µε πλήρη συνείδηση του τι κάνω. Και
ξέρω πολύ καλά τι κάνω, γιατί έχω µεγάλη πείρα και αρκετή
γνώση.
Σε ό,τι αφορά τα συνταγµατικά επιχειρήµατα της κ. Κωνσταντοπούλου, µου φαίνονται εξωφρενικά σε τέτοιο σηµείο που αδυνατώ να βρω αντεπιχειρήµατα. Εάν πράγµατι εγώ, ως Υπουργός,
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καταθέτοντας αυτό το νοµοσχέδιο µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις είχα παραβιάσει τόσα άρθρα του Συντάγµατος, τέτοιες θεµελιώδεις αρχές του Συντάγµατος, θα έπρεπε να είχε καταλυθεί
το πολίτευµα. Εκείνο, όµως, που ξέρω ότι το ξέρει ένας πρωτοετής φοιτητής είναι ότι υπάρχει µία θεµελιώδης διάκριση ανάµεσα στην παραβίαση του Συντάγµατος και στην κατάλυση του
Συντάγµατος. Έχω την εντύπωση ότι και αυτήν τη διάκριση την
αγνοείτε, όπως και άλλες.
Έρχοµαι τώρα στην ερώτηση του κ. Λαφαζάνη για το θέµα της
µονιµότητας. Επειδή µιλήσατε για κοινή λογική, θα σας απαντήσω µε κοινή λογική, γιατί προφανώς δεν είστε συνταγµατολόγος ούτε νοµικός. Αυτό που λέτε ότι έκανα µε το νοµοσχέδιο για
τη µετατροπή µιας σχέσης δηµοσίου δικαίου σε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το «προφανώς» δεν χρειάζεται.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ορίστε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το «προφανώς» δεν χρειάζεται.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
σας διέκοψα. Θα σας παρακαλέσω πολύ να µη µε διακόπτετε.
Δεν σας διέκοψα ποτέ και δεν διέκοψα ποτέ κανέναν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν σας διέκοψα. Δεν χρειάζεται
ειρωνεία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα µε αφήσετε να
απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να τελειώσει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μου ζητήσατε να
απαντήσω.
Αυτό που έγινε µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση γίνεται εδώ και
τριάντα χρόνια, η µετατροπή από τη σχέση δηµοσίου δικαίου σε
σχέση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και προβλέπεται, υπονοείται από το ίδιο το Σύνταγµα.
Εάν είχατε µπροστά σας και αν διαβάζατε και το Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, θα βλέπατε ότι λέει ρητά πως η µονιµότητα
υπάρχει εφ’ όσον υπάρχει οργανική θέση. Όταν καταργείται ο
οργανισµός ή η οργανική θέση, η µονιµότητα αίρεται. Λέει, όµως,
ο ίδιος ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ότι επειδή υπάρχει συνταγµατικά κατοχυρωµένη µονιµότητα, ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να διοριστεί σε νέα όµοια θέση και είναι συνταγµατικά
κατοχυρωµένο δικαίωµά του.
Με αυτήν την έννοια, είναι εγγυηµένη η µονιµότητά του. Και
την εγγυηθήκαµε και την εγγυάται η ελληνική νοµοθεσία, την εγγυάται και την έχει πολλές φορές διακηρύξει η ελληνική νοµολογία. Είναι και αυτή από τις θεµελιώδεις αρχές του Δηµοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και του Συνταγµατικού Δικαίου, που την
ξέρει και ο πρωτοετής και ο δευτεροετής φοιτητής, ότι παίρνει
τη θέση και συνεχίζει να έχει και τις εγγυήσεις που είχε ο δηµόσιος υπάλληλος.
Αυτό το επιβεβαιώσαµε ρητά, συγκεκριµένα και µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και µε το νοµοσχέδιο περί διαθεσιµότητας.
Κανείς υπάλληλος δεν απολύθηκε. Το είπαµε και δεν έχετε ούτε
ένα παράδειγµα διαφορετικό να µας πείτε. Αντίθετα, εγγυηθήκαµε, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, σύµφωνα µε το Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα την ασφάλεια της απασχόλησής τους.
Έχω την εντύπωση ότι συνταγµατολογούν, πολιτικολογούν ή
αερολογούν την κρίσιµη αυτή περίοδο όσοι δεν έχουν τίποτε να
προτείνουν γι’ αυτό τον τόπο συγκεκριµένα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Έλεος! Αερολογούµε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σε ό,τι µε αφορά
προσωπικά...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Αερολογούµε, κύριε Υπουργέ; Σας
παρακαλώ! Σεβαστείτε...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και
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εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ! Θα έχετε το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τζαµτζή,
σας παρακαλώ! Δεν είστε ο χωροφύλακας της Αίθουσας εδώ
µέσα για να φωνάζετε και εσείς. Σας παρακαλώ!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είµαι χωροφύλακας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Διακόπτετε τον
κύριο Υπουργό, όµως, εσείς τώρα. Το καταλάβατε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Απλώς, είναι ανεπίτρεπτο να φωνασκούν, όταν µιλά ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το καταλάβατε
ότι διακόπτετε εσείς τον κύριο Υπουργό τώρα, φωνάζοντας;
Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη. Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σε ό,τι µε αφορά υπό
την ιδιότητα του Υπουργού και µέλους της Κυβέρνησης που στηρίζεται από την κυβερνώσα Πλειοψηφία, κατέχοµαι και κατεχόµαστε από µία µεγάλη αγωνία από τις κρίσιµες καταστάσεις. Μία
αγωνία έχουµε και έναν πόνο, να βρούµε τρόπο να ανορθωθεί ο
τόπος, να βρούµε τρόπο εθνικής συνεννόησης, να συζητήσουµε
επί της ουσίας, να συζητήσουµε για πραγµατικές ανάγκες, για
αιχµηρές προτάσεις, µε ήπιο τόνο. Και στην Επιτροπή τον ήπιο
τόνο και τον πολιτισµένο, µε ουσιαστικά επιχειρήµατα κάναµε τα
πάντα για να τον διατηρήσουµε. Μόνο αυτός είναι ο δρόµος που
οφείλουµε όλοι µας, ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές, να
ακολουθήσουµε. Αυτή την πορεία, αυτό το ύφος και αυτή την
ιστορία θα εξακολουθήσω και εγώ και η Κυβέρνηση.
(Χειρoκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση κατά το άρθρο
100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλουµε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Έχουµε ζητήσει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Οι πολιτικές θέσεις δεν είναι προσωπικά ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε κάτι,
κύριε Μπούρα; Η Πρόεδρος άρχισε να εκφωνεί. Μη µε διακόπτετε, λοιπόν και εσείς.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όλοι διακόπτουν, κυρία Πρόεδρε.
Τον κ. Μπούρα βρήκατε να κάνετε παρατήρηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα, δηλαδή,
που άρχισα να ανακοινώνω, πάλι διακοπές;
Ορίστε, τότε κάντε τη διαδικασία εσείς, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζήτησα το λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώθηκε, κυρία συνάδελφε, η συζήτηση. Δεν υπάρχει δευτερολογία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζήτησα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ούτε προσωπικό υπάρχει.
Θα έχετε το λόγο και εσείς, κύριε Λαφαζάνη, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, να τοποθετηθείτε επί της ουσίας του νοµοσχεδίου, γιατί επί αυτού θα τοποθετηθείτε πάλι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής
για την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, παρακαλώ να εγερθούν.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ελευθερία της γνώµης. Ό,τι θέλουµε
λέµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν σηκώθηκε κανένας,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχουν αναφερθεί διάφορα, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, παρακαλώ να εγερθούν.
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(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής αριθµός Βουλευτών.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Χειρoκροτήµατα)
Εισερχόµαστε στην κανονική διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ, αποχωρήστε όσοι θέλετε µε ησυχία από
την Αίθουσα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης, για δώδεκα λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπάµαι πάρα πολύ για το ύφος
της απάντησης, της επιχειρηµατολογίας του κυρίου Υπουργού.
Κύριε Υπουργέ, εδώ δεν συµµετέχουν µόνο συνταγµατολόγοι
ή προφανώς δεν είναι όλοι συνταγµατολόγοι. Εδώ συµµετέχουν
Βουλευτές, Έλληνες πολίτες. Και το Σύνταγµα δεν απευθύνεται
σε νοµικούς και πολύ περισσότερο σε συνταγµατολόγους. Το
Σύνταγµα αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν
δικαίωµα να το επικαλούνται, να το υπερασπίζονται και να κρίνουν ενδεχοµένως παραβιάσεις του. Πολύ περισσότερο έχει δικαίωµα η Αντιπολίτευση να ασκεί κριτική και να κάνει ενστάσεις
αντισυνταγµατικότητας.
Εσείς τις χαρακτηρίζετε «αερολογίες» και µε ειρωνεία αντιµετωπίζετε τις ενστάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Ποιος
είστε; Ποιος είστε, παρακαλώ; Για πείτε µου! Είναι δυνατόν το
επιχείρηµα να το υποκαθιστάτε…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ξέρετε ποιος είµαι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, ξέρουµε ποιος είστε! Τι µας
λέτε λοιπόν; Τι θέλετε να µας πείτε; Μαθήµατα µας κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εγώ σας παρακαλώ
πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απαντώ στο ύφος του!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όχι και απειλή!
Πολιτικά να µιλάτε, κύριε συνάδελφε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολιτικότατα οµιλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εσείς ποιος είστε; Είναι ο Υπουργός
της Κυβέρνησης που στηρίζεται από τα τρία κόµµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κύριε Μπούρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι άλλο ο Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ πάρα πολύ! Βοηθείστε λίγο τη συζήτηση!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και άλλο η έλλειψη στοιχειώδους
σεβασµού στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Άλλα επιχειρήµατα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συµµορφωθείτε λίγο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τα, κύριε Μπούρα. Ξέρουµε να µιλάµε, ξέρουµε να συνεννοούµεθα.
Ο κ. Βορίδης µας λέει «καταργούµε τις οργανικές θέσεις, άρα
όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, καταργουµένων των οργανικών τους θέσεων ανά πάσα στιγµή, τους πετάµε στο δρόµο κιόλας». Πρώτα, τους µετατρέπουµε τη σχέση σε σχέση ιδιωτικού
δικαίου και τους πάµε σε µία υπηρεσία, η οποία δεν έχει καµµία
σχέση µε νοµιµότητα. Εκεί τους κρίνουµε ως υπεράριθµους στην
πορεία και τους βγάζουµε σε διαθεσιµότητα. Δεν έχει γίνει αυτό;
Πώς δεν έχει γίνει; Τι έχετε κάνει µε τους υπαλλήλους του
ΟΣΕ; Τι έχετε κάνει µε τους υπαλλήλους της Ολυµπιακής Αεροπορίας; Αυτό δεν έχετε κάνει; Τους µεταθέσατε και τώρα είναι
σε διαθεσιµότητα οι άνθρωποι! Η διαθεσιµότητα δεν είναι απόλυση; Τι λέτε, κύριοι, που έχετε έτοιµη την απάντηση; Να σας
βγάλουν εσάς σε διαθεσιµότητα και να δώσετε την ίδια απάντηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Εγώ είµαι ελεύθερος επαγγελµατίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι λογική αυτή, λοιπόν!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταργούµε τους φορείς του δηµοσίου, καταργούµε τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καταργούµε άκριτα όποτε θέλουµε
τις οργανικές θέσεις µε µία απόφαση δική µας και τους δηµόσιους υπαλλήλους τους πετάµε στο δρόµο! Και αυτό το λέτε «συνταγµατικό»!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει πολλή φασαρία. Δεν
µπορούµε να παρακολουθήσουµε µ’ αυτά τα «πηγαδάκια».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όµως, ο κ. Μητρόπουλος µου
έδωσε και µία τοποθέτηση που είχε κάνει ο κ. Μανιτάκης –όχι ως
Υπουργός- η οποία έλεγε το εξής: «Οι υπό απόλυση δηµόσιοι
υπάλληλοι λόγω νοµοθετικής κατάργησης της θέσης τους, διαθέτουν άρα συνταγµατικό δικαίωµα διορισµού ή επανένταξης ή
µετάταξης γενικά στο δηµόσιο. Το δηµόσιο είναι το στενό οργανικό δηµόσιο, το δηµόσιο που έχει µονιµότητα. Δεν τολµώ να
φανταστώ ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα επιχειρήσει το αντίθετο, το οποίο θεωρώ ούτως ή άλλως απάνθρωπο. Και
µόνο η σκέψη του µε ξεπερνά ως νοµικό, ως συνταγµατολόγο,
ως δηµοκράτη πολίτη.»
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά, για να ενηµερωθείτε τι λέγατε
όταν δεν ήσασταν Υπουργός…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αυτό λέω και τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τώρα τι λέτε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Αυτό είπε τώρα ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Υπουργός µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όλοι ακούσαµε το τι είπατε και
όλοι βγάλαµε συµπεράσµατα, όπως και όλοι ακούνε αυτό που
λέω εγώ και βγάζουν τα συµπεράσµατά τους.
Όµως, δεν είπατε µόνο αυτό. Είπατε πάρα πολύ χειρότερα
πράγµατα. Είπατε ότι αυτά που κάνετε εδώ µε τις καταργήσεις
φορέων και µε τις συγχωνεύσεις είναι µόνο η αρχή και ότι το
όραµά σας είναι να καταργηθούν όλες οι υπηρεσίες του δηµοσίου, εφ’ όσον αυτές τις υπηρεσίες µπορούν να τις κάνουν ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είπατε από αυτό το Βήµα. Τι δεν µπορούν
να κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες από τις δηµόσιες υπηρεσίες; Τα
κάνουν όλα. Όλα µπορούν να τα κάνουν. Ποιο είναι το όραµά
σας, λοιπόν, κύριε Υπουργέ και συνταγµατολόγε; Το ιδιωτικό
κράτος; Αυτό είναι το «πειραµατόζωο Ελλάς»; Μετά τη µνηµονιακή λεηλασία και τη νεοαποικιοποίηση, θα µας πάτε και στο
ιδιωτικό κράτος; Όλα θα τα κάνουν πλέον οι ιδιώτες;
Επίσης, είπατε και κάτι άλλο. Είπατε ότι οι φορείς αυτοί που
αποµένουν στο δηµόσιο θα πρέπει να εξασφαλίζουν ίδιους πόρους. Τι εννοείτε µ’ αυτό; Προφανώς εννοείτε ότι οι υπηρεσίες
τους θα αµείβονται, θα πληρώνονται. Δηλαδή, θα κάνουµε εταιρείες προστασίας ανηλίκων και θα πληρώνουν οι ανήλικοι το
φορέα, προκειµένου αυτός να έχει ίδιους πόρους για να εξυπηρετεί το έργο του. Αυτό µας λέτε; Αυτά είπατε εδώ. Αυτό είναι
το όραµά σας. Γι’ αυτό και σας καταγγέλλουµε. Σας καταγγέλλουµε, γιατί τελικώς όλα πάνε στην αγορά, όλα στις ιδιωτικές
εταιρείες και στο δηµόσιο τίποτα. Δεν υπάρχει καµία προοπτική
για δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες.
Μη χαµογελάτε, κύριε Υπουργέ, γιατί εσείς αυτά είπατε. Εγώ
δεν περίµενα ποτέ ότι θα ακούσω αυτά τα πράγµατα από εσάς.
Δεν περίµενα ότι θα φτάσετε στο σηµείο να µας λέτε ότι θα µείνουν υπηρεσίες στο δηµόσιο, µόνο εφ’ όσον δεν µπορούν να τις
κάνουν οι ιδιώτες. Και την ασφάλεια, όµως, µπορούν να παρέχουν οι ιδιώτες, για την οποία κόπτεστε και την έχετε βάλει στην
ατζέντα σας ως προτεραιότητα, κύριοι. Και κουνάτε το δάχτυλο
στο ΣΥΡΙΖΑ στο όνοµα της ασφάλειας. Ποιοι µιλάνε για ασφάλεια; Αυτοί που έχουν ως επιλογή την κοινωνική και οικονοµική
τροµοκρατία; Εσείς που έχετε ως επιλογή να πετάξετε τον κόσµο
στο δρόµο; Πόσοι είναι αυτοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα
µέσα στο 2012; Είναι πάνω από δύο χιλιάδες; Πόσοι θα τεθούν
σε διαθεσιµότητα µέσα στο 2013; Είκοσι πέντε χιλιάδες; Δεκατρείς χιλιάδες το πρώτο εξάµηνο;
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Ξέρετε τι σηµαίνει διαθεσιµότητα; Εσείς την κάνατε. Είναι το
προεόρτιο για την ανεργία, για την απόλυση. Αυτό λέγεται επιλογή τροµοκρατίας στο δηµόσιο. Και µη µου πείτε ότι αυτά τα
κάνετε, γιατί το δηµόσιο είναι κρατικοδίαιτο και γραφειοκρατικό
και ότι στον ιδιωτικό τοµέα επιβάλλετε την ασφάλεια. Ποια ασφάλεια; Δεν διαβάζετε έστω τις εφηµερίδες για να δείτε τι κάνει η
τροµοκρατική πολιτική σας; Καµµία ασφάλεια. Ανασφάλεια επικρατεί σε εκατοµµύρια ανθρώπων. Μέσα στην Πρωτοχρονιά από
το «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» απολύθηκαν πενήντα εργαζόµενοι και συνδικαλιστές. Μέσα στις γιορτές υπήρξαν εκατοντάδες απολύσεις.
Τώρα που µιλάµε, εσείς έχετε κάνει το θαύµα της ιδιωτικοποίησης. Τα «Ναυπηγεία Σκαραµαγκά» τα ιδιωτικοποιήσατε. Μιλάµε
για το θαύµα της ιδιωτικοποίησης! Μετά τους Γερµανούς, Άραβες θα έχουν τα Ναυπηγεία.
Ξέρετε τι απόφαση πήραν τα «Ναυπηγεία Σκαραµαγκά»; Τη
γνωρίζετε, για να ξέρετε τι σηµαίνει τροµοκρατία; Για άλλους
τρεις µήνες εκ περιτροπής εργασία, µε εργασία µε µια φορά την
εβδοµάδα. Μια φορά την εβδοµάδα. Ζει κανείς εργαζόµενος,
δουλεύοντας µια φορά την εβδοµάδα; Εννιά µήνες εκ περιτροπής εργασία µια φορά την εβδοµάδα και άλλους τρεΙς τώρα.
Αυτή είναι η περίφηµη ιδιωτικοποίησή σας. Κεραυνός για τους
κρατικοδίαιτους και τους δήθεν προνοµιούχους. Προνοµιούχοι
είναι και αυτοί; Έχετε γεµίσει την Ελλάδα ανέργους. Αυτή είναι
η τροµοκρατική σας πολιτική. Αυτά κάνετε.
Και αυτούς τους οποίους τώρα λέτε ότι τους µετατάσσετε µε
τις συγχωνεύσεις και την κατάργηση των Οργανισµών, αύριο θα
τους κρίνετε -όπως κρίνατε και όλους αυτούς τους οποίους υποτίθεται ότι διασφαλίζατε τη θέση τους, σας ανέφερα παραδείγµατα του ΟΣΕ και της Ολυµπιακής- υπεράριθµους, άρα σε
διαθεσιµότητα και µετά στο δρόµο, για να έχουµε τις µειώσεις
δηµοσίου µε αυτόν τον άγριο, βάρβαρο τρόπο. Αυτά κάνετε, τα
οποία µας εµφανίζετε ως συνταγµατικά.
Όσον αφορά στους χαρακτηρισµούς που κάνατε για τον
τρόπο που κυβερνάται η χώρα, αυτή ήταν η εντύπωση σας στη
Μεταπολίτευση, ότι είχαµε φεουδαρχία; Εγώ ξέρω ότι είχαµε καπιταλισµό. Εσείς νοµίζετε ότι είχαµε φεουδαρχία; Αυτό ήταν η
Μεταπολίτευση και η µεταπολιτευτική πορεία της χώρας;
Ο τελευταίος είµαι που θα εξωραΐσω το τι έγινε στη Μεταπολίτευση, αλλά δεν πρόκειται να το κατεδαφίσω µόνο και µόνο για
να φέρω εδώ τον πιο ακραίο, τον πιο άγριο, τον πιο απάνθρωπο
νεοφιλελευθερισµό. Αυτό κάνετε τώρα, γιατί µας λέτε ότι είναι
µεγάλη µεταρρύθµιση η σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και η θέση του Γενικού Γραµµατέα. Πρώτα απ’ όλα,
αυτός είναι διορισµένος από τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι;
Ο Πρωθυπουργός διορίζει τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού.
Γιατί τον διορίζετε για µια πενταετία; Ο Πρωθυπουργός εκλέγεται για µια τετραετία. Για πενταετία θα είναι ο Γενικός Γραµµατέας; Και ξέρετε ότι στη διάρκεια της πενταετίας -είναι θητεία,
κύριοι- µπορούν να αλλάξουν και τέσσερις και πέντε κυβερνήσεις
στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν κατάλαβα, ποιο πολίτευµα πάτε να κάνετε σε αυτήν τη
χώρα; Δηλαδή θα έχουµε συνέχεια πολιτικής και συνέχεια διαχείρισης σε αυτήν τη χώρα, όπου οι Πρωθυπουργοί θα φεύγουν
αλλά οι γενικοί γραµµατείς, οι οποίοι θα συντονίζουν και θα
εφαρµόζουν τις κυβερνητικές πολιτικές, θα είναι σταθεροί, σταθερότεροι από τους Πρωθυπουργούς.
Αυτή είναι η εντύπωση σας ότι είναι δηµοκρατία; Αυτό το θεωρείτε δηµοκρατία; Γιατί τα βάζετε τότε αυτά τα «πενταετούς
θητείας» σε τέτοιες καίριες πολιτικές θέσεις;
Προφανώς, σου λέει, άµα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουµε Γενικό
Γραµµατέα Συντονισµού τον τάδε, δεν µας ενδιαφέρει ποιος θα
είναι Πρωθυπουργός, δεν µας ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση. Θα διαµορφώσουµε ένα σύστηµα εξουσίας, το οποίο θα
είναι υπεράνω των εκλογών, θα έχει µια µονιµότητα σε κεντρικές
θέσεις.
Διαβάζω εδώ το κείµενο -γιατί θέλω να µιλάω συγκεκριµένακαι λέτε εδώ πέρα: «Καταρτίζει πρόγραµµα εφαρµογής του κυβερνητικού έργου η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, το οποίο
περιλαµβάνει τις απαιτούµενες δράσεις ανά Υπουργείο για την
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εφαρµογή των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων, περιλαµβανοµένης της υποβοήθησης τους για την προπαρασκευή της
νοµοθετικής παραγωγής, καθώς και την παρακολούθηση της
εφαρµογής των κειµένων διατάξεων µετά τη δηµοσίευσή τους..»
κ.λπ..
Οι Υπουργοί τι θα κάνουν; Εσείς δεν είστε εξουσιοδοτηµένοι
να εφαρµόσετε το κυβερνητικό έργο; Θα έχετε µια γενική γραµµατεία και τον γενικό γραµµατέα, τον συντονιστή από πάνω, ο
οποίος θα προωθεί την εφαρµογή; Θα υπάρχει Υπουργικό Συµβούλιο; Τι κάνει το Υπουργικό Συµβούλιο; Τι συντονίζει το Υπουργικό Συµβούλιο; Και θα βγάλετε ύστερα κι άλλη µια γενική
γραµµατεία συντονισµού να συντονίζει τους συντονιστές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µία
φράση και τελειώνω.
Άρθρο 17 διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού. Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές οµάδες: ιδιαίτερο γραφείο, υπηρεσία διοίκησης,
υπηρεσία, υπηρεσία κ.λπ..
Όσον αφορά τους τοµείς, έχουµε τοµέα εξωτερικών και άµυνας, τοµέα εσωτερικών-εξωτερικών διοικητικής µεταρρύθµισης,
τοµέα ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας, τοµέα παιδείας και θρησκευµάτων, τοµέα εργασίας, τοµέα αγροτικής ανάπτυξης, ανά
Υπουργείο. Κάνετε άλλη µία κυβέρνηση πάνω από την υπάρχουσα κυβέρνηση, άλλη µία κυβερνητική δοµή στο όνοµα της
εφαρµογής και του συντονισµού, η οποία είναι αδιαφανής, δεν
την ξέρει κανένας, δεν εκλέγεται από πουθενά και της δίδετε και
δυνατότητα να επεκτείνεται χρονικά πέρα και πάνω από τα όρια
συνταγµατικής εκλογής της εκάστοτε κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτές τις αθλιότητες κάνετε µε τις παρεµβάσεις σας είτε τις
καταλαβαίνετε είτε δεν τις καταλαβαίνετε. Αλλά αυτές οδηγούν,
όχι απλώς σε αλλοίωση της δηµοκρατίας, αλλά σε ακύρωσή της,
διότι τώρα η δηµοκρατία δεν βάλλεται από τα τανκς, βάλλεται
από άλλα µέσα και ακυρώνεται µε άλλα µέσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαυρουδής
Βορίδης έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Πάλι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Γλέζο, έχει το
δικαίωµα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να πάρει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ακούσει κανείς τις τοποθετήσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα θεωρήσει ότι εδώ
βρισκόµαστε µπροστά σε ένα µεγάλο ξεθεµελίωµα, σε µια µεγάλη ανατροπή, κάτι συγκλονιστικό αλλάζει στο κράτος. Εγώ θα
ευχόµουν να είναι έτσι, αλλά εδώ τελικώς µε αφορµή αυτού του
τύπου τις κριτικές νοµίζω ότι αναδεικνύονται και διαφορετικές
φιλοσοφίες για την ίδια τη λειτουργία του κράτους.
Θα σας πω την άποψή µου. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα έντονα φορτισµένο ιδεολογικά νοµοσχέδιο. Δεν πιστεύω, παραδείγµατος χάριν, ότι µε αυτό εδώ πραγµατώνεται µία φιλελεύθερη –ας το πω έτσι- αντίληψη για το κράτος ή υλοποιείται µε
ένα αξιακό πρόγραµµα, το οποίο εγκολπώνεται και υποστηρίζει
βεβαίως η Νέα Δηµοκρατία, το οποίο µιλάει για την ύπαρξη ενός
µικρότερου κράτους, αποτελεσµατικότερου, λειτουργικότερου,
λιγότερο κοστοβόρου, ενός κράτους, το οποίο θα µπορεί να
κάνει πολύ περισσότερες δουλειές πιο αποτελεσµατικά αλλά µε
πολύ λιγότερες δοµές.
Είναι µία παρέµβαση σε αυτήν την κατεύθυνση. Μειώνονται τα
σχήµατα και αυτοί οι διοικητικοί µηχανισµοί, αλλά κατά τη γνώµη
µου, µάλλον γίνεται µία ρεαλιστική αποτύπωση της κατάστασης,
µία ρεαλιστική παρέµβαση, µε κριτήριο τη λειτουργικότητα των
οργανισµών και όχι µε κριτήρια ιδεολογικά, µε κριτήρια πραγµατικής µείωσης.
Η πραγµατική µείωση θα σήµαινε µία απόσυρση της δηµόσιας
σφαίρας από τον κοινωνικό χώρο, µία απόσυρση της κρατικής
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παρέµβασης από το χώρο λειτουργίας της αγοράς και της κοινωνίας. Δεν νοµίζω ότι συµβαίνει, γι’ αυτό σας λέω ότι κατά τη
γνώµη µου δεν πραγµατώνει κάποιο µεγάλο ιδεολογικό όραµα,
αλλά µάλλον αντιµετωπίζει λειτουργικά προβλήµατα που ανέκυψαν κατά τη δηµιουργία αυτών των συγκεκριµένων δηµόσιων φορέων.
Πολλοί φορείς που κάνουν την ίδια δουλειά, πολλοί φορείς
που κάνουν περίπου τα ίδια πράγµατα, έρχονται να συµµαζευτούν, προκειµένου ακριβώς να είναι πιο λειτουργικοί, να είναι πιο
αποτελεσµατικοί, να δίνουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες,
φθηνότερα. Αυτή είναι η βασική ιδέα που υπάρχει εδώ –ξαναλέω- κι όχι ένα µεγάλο, αν θέλετε, ιδεολογικό πρόγραµµα και επιχείρηµα.
Σε µεγάλο βαθµό, αυτό είναι δυνατόν να οφείλεται και στο ότι
η σύνθεση της σηµερινής Κυβέρνησης, ακριβώς επειδή είναι τρικοµµατική και ακριβώς επειδή τηρεί ισορροπίες µέσα από διάφορα κόµµατα που έχουν διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες,
δεν πραγµατώνει µεγάλα ιδεολογικά προγράµµατα, αλλά ρεαλιστικές πραγµατικές παρεµβάσεις που χρειάζεται να γίνουν αυτόν
τον καιρό στη Δηµόσια Διοίκηση.
Με καταπλήσσει όµως –και το λέω ειλικρινά- η κριτική της Αριστεράς. Εγώ νόµιζα ότι το κράτος στην κριτική της Αριστεράς
είναι κυρίως ένα εργαλείο στα χέρια της άρχουσας τάξης, είναι
ένα εργαλείο επιβολής κεντρικών πολιτικών, κεντρικών επιλογών
της άρχουσας τάξης.
Αυτά διάβαζα, αυτά καταλάβαινα και αυτά ήξερα ότι ήταν η
κριτική της Αριστεράς στο κράτος. Και µάλιστα, αυτή η κριτική
σε µεγάλο βαθµό ερχόταν να απηχηθεί και να εκφραστεί πώς;
Στο ξεχείλωµα του κράτους οι πολλές δοµές ουσιαστικά τι σήµαιναν; Μεγαλύτερη επιβολή επάνω στην εργατική τάξη, επάνω
στα ασθενέστερα στρώµατα, µεγαλύτερους και ισχυρότερους
µηχανισµούς ιδεολογικής επικράτησης. Αυτό ήξερα ότι ήταν η
κριτική της Αριστεράς. Είναι έτσι; Καλά την καταλάβαινα;
Αν καλά την καταλάβαινα µέχρι τώρα, δεν κατανοώ την κριτική
που λέει «προς Θεού µην πειράζετε τους µηχανισµούς γιατί αδυνατίζετε το κράτος». Αυτό θα έπρεπε να είναι εις επίρρωση και
εις ενίσχυση της κριτικής της Αριστεράς. Εάν το κράτος είναι εργαλείο της άρχουσας τάξης, τότε ένα µικρότερο κράτος είναι ένα
ασθενέστερο εργαλείο της άρχουσας τάξης. Θα έπρεπε να χειροκροτείτε αυτές τις παρεµβάσεις, εάν θέλετε να απελευθερώσετε την κοινωνία από την επιβολή του κράτους ως ιδεολογικού
µηχανισµού.
Ερώτηµα: Γιατί δεν τις χειροκροτούν; Γιατί δεν ξέρουν τι τους
γίνεται από πλευράς πολιτικής αναλύσεως και είναι απλώς οπορτουνιστές και καιροσκόποι. Σε µεγάλο βαθµό είναι η περίπτωση
του ΣΥΡΙΖΑ: Πράγµατι, αφού θίγονται ορισµένα κεκτηµένα, δεν
µας ενδιαφέρει η µεγάλη ανάλυση. «Όπου φτωχός κι η µοίρα
του», εµείς θα πούµε και µία καλή κουβέντα. Και επειδή µπορεί
να υπάρχουν και τρεις που ανησυχούν εκεί, ε, δεν βαριέσαι αγκαλιάζουµε και αυτούς τους τρεις. Ή λοιπόν έχουµε µία περίπτωση αµιγώς οπορτουνιστική ή ισχύει κάτι άλλο.
Στην πραγµατικότητα, αυτό το κράτος που οικοδοµήθηκε είναι
ένα κράτος στο οποίο η Αριστερά έχει άµεση σχέση, άµεση ωφέλεια, άµεσα συµφέροντα και στην πραγµατικότητα µέσα από µηχανισµούς ιδεολογικής ηγεµονίας είναι σε µεγάλο βαθµό ένα
δικό της κράτος.
Φεύγοντας από την παραδοσιακή ανάλυση τη γραµµική της
ταξικής διαστρωµάτωσης, εκείνο που έχει συµβεί είναι ότι χρησιµοποιείται το κράτος ως ιδεολογικός µηχανισµός. Γι’ αυτό το
υπερασπίζονται. Γιατί χάρη στο ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής,
έχουν βάλει χέρι σε αυτό το κράτος. Έχουν οικοδοµήσει αυτό το
κράτος. Είναι ένα κράτος µε το οποίο µοιράζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό σχέσεις εξουσίας.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτός είναι ένας καλός λόγος για να επιµένουµε στην αποδόµηση αυτού του κράτους. Είναι ένας ακόµη καλός λόγος, πέρα
από όλες τις άλλες πραγµατικές, ρεαλιστικές, λειτουργικές ανάγκες αυτής της διαδικασίας. Αλλά είναι ο λόγος που αντιδρούν.
Αντιδρούν γιατί θίγεται κάτι δικό τους. Είναι ο λόγος για τον
οποίον ανησυχούν. Ανησυχούν γιατί θίγεται κάτι δικό τους. Είναι
ο λόγος για τον οποίον αρνούνται οποιαδήποτε µεταβολή. Γιατί
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στην πραγµατικότητα –και αυτό πρέπει να το πούµε- η αποµείωση, η ελαχιστοποίηση της επιρροής αυτού του κράτους σηµαίνει ταυτόχρονα και ελαχιστοποίηση της επιρροής µιας ορισµένης
Αριστεράς µέσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι’ αυτό
πρέπει να χειροκροτούµε αυτές τις πρωτοβουλίες µε φανατισµό,
µε συνέπεια και πέρα ακόµη από τις απόλυτα ορθολογικές και
ρεαλιστικές λειτουργικού τύπου προσεγγίσεις στα ζητήµατα της
διοίκησης.
Είναι πράγµατι ένας καλός ιδεολογικός λόγος για να υποστηρίζει κανείς νοµοθετήµατα σαν αυτό και άλλα όµως τέτοια νοµοθετήµατα καθώς ναι, είναι αλήθεια και είναι επιδίωξη, πρέπει να
µεταβούµε σε µία διαφορετικού τύπου οργάνωση της κοινωνίας
µας, σε µία οργάνωση που έχει περισσότερη ελευθερία στους
πολίτες, έχει περισσότερα δικαιώµατα στους πολίτες, έχει περισσότερες αρµοδιότητες στην κοινωνία, έχει περισσότερη δύναµη
στην κοινωνία. Και αυτή η µεταφορά δυνάµεως από τις παραδοσιακές δοµές του κράτους µέσα στην κοινωνία, στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µε έναν τρόπο: Με την
ελαχιστοποίηση των δοµών, µε την αφαίρεση εξουσίας, µε την
απορρύθµιση, µε την απελευθέρωση του διοικητικού χώρου, µε
την απελευθέρωση εν γένει µέσα στο συνολικό αυτό µηχανισµό.
Είναι προς όφελος του πολίτη αυτό; Ξεκάθαρα. Θα δούµε στο
επόµενο χρονικό διάστηµα τον τρόπο µε τον οποίο θα αναπτυχθούν καταπιεσµένες, συντετριµµένες παραγωγικές δυνάµεις
µέσα στην κοινωνία. Παραγωγικές, όχι µόνο µε την στενή έννοια,
όχι µόνο µε την έννοια της οικονοµίας της αγοράς. Συνολικότερα
παραγωγικές. Παραγωγικές στον τοµέα της καινοτοµίας, της
έρευνας, της σκέψης, της φιλοσοφίας, του πνεύµατος, της ποίησης. Όλες εκείνες τις δυνάµεις, οι οποίες πνίγονταν από αυτόν
τον ασφυκτικό εναγκαλισµό, µέσα στο επόµενο διάστηµα θα τις
δούµε να ξεδιπλώνονται, να ανδρώνονται, να µεγαλώνουν και θα
δούµε πραγµατικά µια καινούργια Ελλάδα να αναπτύσσεται µέσα
από αυτή τη διαδικασία της µετάβασης, µέσα από τη διαδικασία
αυτής της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Είναι επώδυνη αυτή η διαδικασία; Προφανώς. Αλλά οι µαρξιστές εξ υµών ξέρουν. Υπάρχει άραγε µία µη επώδυνη µεταβατική
διαδικασία; Όλες οι διαδικασίες µετάβασης προϋποθέτουν την
ύπαρξη κοινωνικών συγκρούσεων. Προϋποθέτουν εποµένως
προφανώς τις τριβές, προφανώς τις αντιπαραθέσεις …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Για ποιους; Για τα δύο εκατοµµύρια
ανέργους;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η απάντηση είναι η εξής. Επειδή
πρέπει να σκεφτούµε τους ανέργους …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τάξεις ολόκληρες να σκεφτούµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πρέπει να σκεφτούµε τους ανέργους. Αυτό είναι αλήθεια. Οι άνεργοι, όµως, δεν προέρχονται
από τις τάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτοί είναι µια χαρά
προστατευµένοι. Μέχρι στιγµής -για να συνεννοηθούµε απολύτως- δεν υπάρχει ένας άνεργος δηµόσιος υπάλληλος. Υπάρχουν
πολλοί άνεργοι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και αυτοί οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που σήµερα πράγµατι έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τι
άραγε προσδοκούν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Και οι χιλιάδες νέοι που έχουν πετύχει
στο ΑΣΕΠ και δεν βρίσκουν θέση εργασίας, τι είναι; Και από το
δηµόσιο είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσδοκούν µια θέση εργασίας.
Ποιος τους εγγυάται αυτή τη µία θέση εργασίας; Ποιος τους
δίνει την ελπίδα; Αυτοί που τους λένε ψέµατα, ότι ξαφνικά µέσα
από µία επεκτατική πολιτική θα τους διορίσουν ή θα τους πάρουν
στο δηµόσιο; Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτοί οι οποίοι,
όµως, τους λένε ότι µέσα από τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις θα φτιαχτούν θέσεις εργασίας, µέσα από την απελευθέρωση της εργασίας, µέσα από τη δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού µοντέλου οικονοµίας, µέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, αυτοί είναι που τους υπόσχονται θέσεις εργασίας και σ’ αυτούς ελπίζουν και σ’ αυτούς προσδοκούν. Αυτή,
λοιπόν, είναι η απάντηση στο θέµα της ανεργίας.
Έρχοµαι στο µεγάλο ζήτηµα της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, για το οποίο έγινε τόση κουβέντα. Μα, πού είναι το τόσο
µεγάλο θέµα σ’ αυτό; Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί και σας απασχολεί τόσο πολύ; Άκουσα, για «υφαρπαγή εξουσιών». Δηλαδή,
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αν ο εκάστοτε Πρωθυπουργός έχει έναν γενικό γραµµατέα, προκειµένου να έχει µέσα του τη θεσµική µνήµη της διοικήσεως, το
οποίο ενδεχοµένως δεν το έχετε ζήσει …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για να µην ξαναχάσουν τη λίστα
Λαγκάρντ ελλείψει µνήµης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αφήστε να τελειώσει. Μετά θα τα πείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι πολύ κρίσιµες και ευφυείς
αυτές οι παρατηρήσεις.
Άρα, λοιπόν, λέω το εξής. Ξέρετε τι σηµαίνει να υπάρχει κυβερνητική αλλαγή σε ένα Υπουργείο και ο Υπουργός να παραλαµβάνει άδεια γραφεία, να µην ξέρει την ατζέντα του Υπουργείου, να µην ξέρει ποια ήταν η προηγούµενη δράση του Υπουργού, να µην ξέρει ποια είναι η ανάγκη να προχωρήσουν συγκεκριµένα σχέδια µε τα οποία µπορεί να µην έχει καθολική διαφωνία και να θέλει να τα προχωρήσει στο πλαίσιο της διοικήσεως
και να µην το γνωρίζει; Προσέξτε. Χωρίς να υπάρχει αλλαγή κοµµάτων. Μπορεί να υπάρχει απλώς αλλαγή Υπουργών, στο πλαίσιο ενός ανασχηµατισµού και φεύγει ο ένας Υπουργός και δεν
αποµένει τίποτα πίσω. Γιατί αυτό δεν το βλέπουµε στο κυβερνητικό σχήµα;
Να, τι διασφαλίζει η Γενική Γραµµατεία. Να, τι διασφαλίζει ο
Γραµµατέας Συντονισµού. Ότι το κυβερνητικό σχέδιο είναι εκεί,
οι κυβερνητικές δράσεις είναι εκεί, η θεσµική µνήµη είναι εκεί για
να τις ακολουθήσει ή να τις απορρίψει ο επόµενος Πρωθυπουργός.
Βεβαίως, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, γιατί ανησυχεί ο κ.
Λαφαζάνης µην τού φορτώσουµε κανέναν στον Πρωθυπουργό
του την επόµενη φορά. Υπάρχουν, κύριε Λαφαζάνη, οι θεσµικές
προϋποθέσεις µε τις οποίες γίνεται η αντικατάστασή του. Αν κριθεί ότι δεν είναι ικανός στην εκτέλεση των εργασιών, µπορεί ο
Πρωθυπουργός να τον αντικαταστήσει και να βάλει το δικό του
γενικό γραµµατέα, αν αυτός είναι ο καηµός σας, αλλά δεν θα
έπρεπε να είναι αυτός. Θα έπρεπε οι καηµοί σας να είναι πιο υψηλόφρονες απ’ αυτούς που προβάλλετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Χριστοφιλοπούλου έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το κράτος είναι µία συζήτηση που πάντα
συναρπάζει, που πραγµατικά γεννά συναισθήµατα, σκέψεις και
ιδέες.
Άκουσα τον συνάδελφο κ. Βορίδη µε πολλή προσοχή. Έχω να
κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο αφορά στη δυνατότητα που είχε
πάντα το ελληνικό κράτος να δρα ως «ο µεγάλος εργοδότης».
Θα επικαλεστώ έναν κοινωνιολόγο, ίσως τον µεγαλύτερο ζώντα
Έλληνα κοινωνιολόγο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο οποίος είχε
γράψει για το ελληνικό κράτος. Δεν µιλούσε για τη Μεταπολίτευση, µιλούσε και για τη µεταπολεµική Ελλάδα και για την Ελλάδα πριν τον πόλεµο και για το κοινωνικό κράτος που δεν
µεγάλωσε όπως θα έπρεπε, µε τις δοµές που θα έπρεπε. Ο
λόγος για τον οποίο το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα δεν στελεχώθηκε όπως θα έπρεπε, δεν µεγάλωσε όπως θα έπρεπε, ήταν
κυρίως γιατί το κράτος ήταν πάντα ο µεγάλος εργοδότης, γιατί
η εκάστοτε εξουσία ήταν αυτή που προσλάµβανε και άρα ο διορισµός στο δηµόσιο ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους να
έχουν µεροκάµατο και µια δουλειά. Βεβαίως, αυτό προϋπήρχε
της Μεταπολίτευσης και των όποιων καλών ή κακών έκανε το
τότε ΠΑΣΟΚ της άλλης εποχής όπου αναφερθήκατε.
Άρα είναι διαχρονικό το πρόβληµα της ανάπτυξης του κράτους ως εργαλείου και ως µηχανισµού διατήρησης της κοινωνικής συνοχής αλλά και της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας και ενός
κρατικοδίαιτου οικονοµικού κατεστηµένου. Αυτό ήταν το µοντέλο. Αυτό το µοντέλο στη µεταπολιτευτική περίοδο µεταλλάχθηκε κάπως. Εκεί όµως παρέµειναν επενδεδυµένα και πολιτικά
και οικονοµικά συµφέροντα. Σήµερα η κρίση έχει σαρώσει τα
πάντα.
Δεύτερο σχόλιο: Ναι, πρέπει να δούµε πού θα υποχωρήσει
αυτό το µεγάλο, πλαδαρό και δυσκίνητο κράτος. Πρέπει να το
δούµε. Με ποιο κριτήριο όµως; Εδώ είναι το µεγάλο ζήτηµα της
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συγκυβέρνησης, κύριε Υπουργέ. Συµφωνώ απολύτως και µάλιστα τονίζω ότι είναι και λίγες είναι οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις που γίνονται, αλλά αυτό από µόνο του δεν µπορεί να
δώσει και να πυροδοτήσει τις δηµιουργικές δυνάµεις παρά µόνο
ενός µέρους, γιατί η υποχώρηση του κράτους όσον αφορά άχρηστες δοµές πρέπει να συνοδευτεί από µία ενδυνάµωση του κράτους στους τοµείς της ασφάλειας. Δεν µιλώ για την «ασφάλεια»
της µονιµότητας των προσλήψεων. Μιλώ για την ασφάλεια ως
ασφάλεια από καταλήψεις, από βία, από κουκουλοφόρους και
από διάφορα είδη µπουκαλιών και άλλων που εκτινάσσονται
όπως εκτινάσσονται.
Στην ασφάλεια, λοιπόν, στην υγεία, στην παιδεία, σ’ αυτούς
τους τοµείς οφείλει να ενδυναµωθεί το κράτος και να µικρύνει
αλλού. Γιατί; Για να µπορεί το κράτος να δρα ως πραγµατικός
ρυθµιστικός παράγων και να παρεµβαίνει αναδιανεµητικά εκεί
όπου υπάρχει ευηµερία και παράγεται πλούτος. Αν θέλουµε ένα
τέτοιο κράτος, εγώ θα συµφωνήσω ότι το παρόν νοµοσχέδιο
κάνει πολύ δειλά βήµατα, όµως είναι τα πρώτα βήµατα, όπως είπατε. Είναι η πρώτη οµάδα φορέων που συγχωνεύονται. Είχαν
γίνει κάποιες συγχωνεύσεις από τις παρελθούσες κυβερνήσεις.
Επί αυτής της Κυβέρνησης είναι η πρώτη τέτοια προσπάθεια
συγχώνευσης φορέων.
Αύριο, κύριε Υπουργέ, που θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε όσα ήδη έχουν συζητηθεί και στην επιτροπή θα έχουµε
καιρό να πούµε και για κάποιες λεπτοµέρειες που και εσείς θέλω
να θίξετε, ιδιαίτερα όσον αφορά στον τοµέα της έρευνας ο
οποίος είναι ένας τόσο κρίσιµος τοµέας όχι µόνο για την ανάπτυξη, αλλά ευρύτερα για την ανάπτυξη της παιδείας στην Ελλάδα, της ευρηµατικότητας, της καινοτοµίας.
Έχει πολύ µεγάλη σηµασία το πώς θα οργανώσουµε τους
ερευνητικούς µας φορείς. Η ελληνική ιδέα ενός «CNRS» που
εµείς προτείνουµε, είναι µια πολύ καλή ιδέα. Νοµίζω ότι αυτό
όµως πρέπει να συνδυαστεί και µε την προσπάθεια που κάνει το
Υπουργείο Παιδείας να φέρει ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της έρευνας, αλλά και µε την προσπάθεια που κάνει επίσης
το Υπουργείο Παιδείας για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Άρα, εδώ πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί σε
αυτό που φέρνουµε και το πώς αυτό µπορεί να συνδυαστεί µε
τις επόµενες κυβερνητικές κινήσεις.
Δεύτερο παράδειγµα –δε θέλω να µακρηγορήσω- αφορά κυρίως τα ζητήµατα των ιδρυµάτων πρόνοιας. Εκεί, µετά απ’ αυτές
τις συγχωνεύσεις, πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρές διοικητικές
εσωτερικές αναδιαρθρώσεις, έτσι ώστε να µπορέσουµε να διευκολύνουµε τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των αναπήρων και
των άλλων ευαίσθητων κατηγοριών του πληθυσµού που αφορούν αυτούς τους φορείς που συγνωνεύονται.
Δεύτερο στοιχείο αυτού του νοµοθετήµατος είναι αυτή η περιβόητη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από κυβερνήσεις, ιδεολογίες και απόψεις η ελληνική δηµόσια διοίκηση ήταν -και δυστυχώς ακόµα παραµένει- ο µεγάλος ασθενής. Ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα και αδυναµίες της ήταν η έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασµού στο επίπεδο της διοίκησης. Και µην τα
µπλέκουµε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Και η διοίκηση οφείλει να έχει τους δικούς της στόχους. Δεν
οφείλει η διοίκηση να υπάγεται απολύτως και αποκλειστικά στον
πολιτικό της προϊστάµενο που είναι ο εκάστοτε Υπουργός, για
τα Υπουργεία και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, συνολικά.
Στο επίπεδο της διοίκησης πρέπει να υπάρχει η στοχοθεσία, ο
προγραµµατισµός, η αξιολόγηση, όχι µόνο ως πολιτική κουλτούρα, αλλά και ως διοικητική κουλτούρα.
Διάβασα πολύ προσεκτικά τις σχετικές διατάξεις. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µας τις διάβασε εδώ. Δε θα
σας κουράσω. Δείτε το στο νοµοσχέδιο.
Υπάρχει µια αντίληψη που λέει ότι το κάθε Υπουργείο συντάσσει σχέδιο δράσης. Οι κυβερνήσεις που αλλάζουν και οι πολιτικές που αλλάζουν µπορούν να τροποποιούν αυτά τα σχέδια
δράσης. Αλλά τα σχέδια δράσης πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι
µόνο όλα στο πολιτικό επίπεδο. Επειδή τα έχουµε αναγάγει όλα
στο πολιτικό επίπεδο, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, που είναι
αυτό του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, αυτή η χώρα κυ-
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βερνάται τόσο συγκεντρωτικά. Δεν µπορεί πραγµατικά να έχει
αποτελεσµατικές διοικητικές δοµές.
Τι θέλει, λοιπόν, να κάνει αυτή η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού; Δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο απ’ αυτό που λέει η λέξη:
να συντονίσει. Το Υπουργικό Συµβούλιο είναι πολιτικό όργανο.
Είναι το κυρίαρχο όργανο που χαράσσει τις κυβερνητικές πολιτικές. Δεν είναι όργανο συντονισµού. Συντονίζει Υπουργούς, συντονίζει πολιτικές αλλά δεν συντονίζει την κυβερνητική δράση.
Εµείς θα προτείναµε, κύριε Υπουργέ, στις λειτουργίες αυτές
να θεσµοθετηθούν συναντήσεις των γενικών γραµµατέων. Ίσως
δεν χρειάζεται νόµος κατά τη γνώµη µου. Δεν χρειάζεται να τα
προβλέπουµε όλα µε νόµο και να έχουµε πολυνοµία. Να θεσµοθετηθούν συναντήσεις και από τους γενικούς γραµµατείς. Να καθιερωθεί ως θεσµός για να έχουµε και διοικητική κουλτούρα,
συνεννοήσεις, συµφωνίες και συσκέψεις γενικών διευθυντών, διευθυντών.
Όσοι έχουµε περάσει από Υπουργεία ξέρουµε και ως βίωµα
ότι αυτό που συµβαίνει είναι ότι φτάνει ένα νοµοσχέδιο να πάρει
τις υπογραφές των συναρµοδίων Υπουργών και εκείνη την ώρα
πάει κάτω στην ιεραρχία του άλλου Υπουργείου. Έτσι καθυστερεί και η νοµοθετική πρωτοβουλία του κάθε Υπουργείου. Τα
Υπουργεία και η διοίκηση είναι κάθετα οργανωµένα και µόνο. Λείπει ο οριζόντιος συντονισµός. Πόσο καλύτερα και πόσο πιο αποτελεσµατικά θα ήταν τα πράγµατα αν στο επίπεδο των τµηµαταρχών, των διευθυντών, των γενικών διευθυντών, των γενικών γραµµατέων, υπήρχε µια οριζόντια συνεργασία. Εδώ µιλώ ανεξαρτήτως ιδεολογίας.
Δεν υπάρχει κουλτούρα οριζόντιας συνεργασίας στην ελληνική Δηµόσια Διοίκηση κι αυτήν την οριζόντια συνεργασία οφείλουµε –και είναι ευκαιρία τώρα- να τη χτίσουµε µέσα στην κρίση
και να την χτίσουµε ως Κυβέρνηση συνεργασίας. Αρχίζοντας
είπα που διαφοροποιούµαι εγώ από το συγκυβερνών και πρώτο
µάλιστα κόµµα στις εκλογές, τη Νέα Δηµοκρατία. Το είπα καθαρά. Είπα πού συµφωνώ και που διαφοροποιούµαι. Όµως συγκυβερνούµε. Κι όµως εµείς πιστεύουµε ότι και µία υπεύθυνη
αντιπολίτευση που θα ασκούσε κριτική υπεύθυνα, θα ήταν πάρα
πολύ θετική η συµβολή της.
Επειδή όµως συγκυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, δεν σηµαίνει και
ταύτιση σε όλα, θέλω να κάνω δύο επισηµάνσεις και µάλιστα εν
όψει και της αυριανής συζήτησης των άρθρων γι’ αυτή τη Γενική
Γραµµατεία. Για να γίνει πιο αποτελεσµατικό το έργο της, θα
πρέπει να δούµε –και καταλαβαίνω ότι τώρα δεν υπάρχει χρόνος
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά θέλω να σας ακούσω αύριο- πώς
θα υπάρχει µία αναδιάρθρωση, διότι αυτήν η Γενική Γραµµατεία
που είναι πολύ σηµαντική, συνυπάρχει και θα συνυπάρχει µε συναρµοδιότητες συντονιστικές τόσο του δικού σας Υπουργείου
όσο κι άλλων Γενικών Γραµµατειών, οι οποίες θα πρέπει να
δούµε αν πρέπει να καταργηθούν, αν πρέπει να έχουµε και Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού και Γενική Γραµµατεία Υπουργικού Συµβουλίου.
Γιατί τα χρειαζόµαστε όλα αυτά; Άρα είναι µία ευκαιρία να συνθέσουµε ένα όργανο και να το κάνουµε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, γιατί αλλιώς θα είµαστε ανακόλουθοι σε όλα όσα κάνουµε
στα άλλα. Διότι δεν µπορούµε να προβαίνουµε σε συγχωνεύσεις
και αναδιαρθρώσεις φορέων και την ίδια στιγµή, δηµιουργώντας
αυτήν τη Γενική Γραµµατεία, να µην έχουµε προβλέψει µία αντίστοιχη, µίνι –θα έλεγα- αναδιάρθρωση σε υψηλότατο επίπεδο
ούτως ώστε ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, προφανώς και ο σηµερινός, που είναι Πρωθυπουργός στην κρίσιµη για τη χώρα συγκυρία, να έχει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει. Δεν θα
αντικαθιστά βεβαίως ούτε τον ίδιο ούτε το Υπουργικό Συµβούλιο
–όπως άκουσα εδώ- ούτε τους Υπουργούς. Όµως έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό το όργανο να είναι λιτό. Θέλω, λοιπόν, να
επανεξετάσετε και να µας πείτε αύριο τις προθέσεις σας και τις
προθέσεις της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του θεσµού.
Το δεύτερο που αφορά το πρόσωπο του γενικού γραµµατέα,
βεβαίως πρέπει να είναι πρόσωπο εµπιστοσύνης του εκάστοτε
Πρωθυπουργού. Η πενταετής θητεία δεν το διευκολύνει αυτό.
Ενυπάρχει µία αντίφαση εδώ. Από την άλλη θα πρέπει να προσδιορίσουµε το προφίλ και τα προσόντα του, έτσι ώστε να δια-
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σφαλίσουµε τον κάθε Πρωθυπουργό ότι θα έχει ένα συνεργάτη
υψηλόβαθµο δηµόσιο λειτουργό, ο οποίος θα εξασφαλίζει αυτό
που όλοι είπαµε και όλοι θέλουµε, τη συνέχεια του κράτους.
Άρα νοµίζω το µήνυµα που πρέπει να έχουµε από αυτήν τη συζήτηση εδώ, είναι ότι θέλουµε ένα κράτος ισχυρό αλλά πιο λιτό,
ένα κράτος πιο ευέλικτο κι ένα κράτος πιο ουσιαστικό στους τοµείς εκείνους που αφορούν την ίδια την ύπαρξη, την ασφάλεια
και την ευηµερία των πολιτών.
Ελπίζω ότι αυτές οι δύο παρεµβάσεις και µε όσες επισηµάνσεις κάναµε, θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι’ αυτό
ψηφίζουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Νότης Μαριάς για δώδεκα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές η συζήτηση ορθώς έχει επεκταθεί
για το τι είδους κράτος θέλουµε. Κάποιος είπε ότι υπάρχουν απόψεις για µικρότερο κράτος, για µεγαλύτερο κράτος. Εγώ νοµίζω
ότι όλη η διαδικασία µέσα και απ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι µία
διαδικασία µε την οποία οικοδοµείται στη χώρα τη δική µας το
κράτος των δανειστών. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο θεσµικά προσπαθούν να επιβάλουν αυτό που ουσιαστικά έχει επιβάλει η
τρόικα και το µνηµόνιο, δηλαδή τον τρόπο άσκησης κυριαρχίας
εκ µέρους των δανειστών και να οικοδοµηθεί σιγά σιγά και ο διοικητικός µηχανισµός του προτεκτοράτου.
Διότι, αν πάµε αρκετά πίσω, θα θυµηθούµε ότι υπάρχει ένα
µνηµόνιο, το οποίο επικαλούνται όλοι και το οποίο απαγορεύει
συγκεκριµένα την άσκηση πολιτικών οι οποίες δεν προβλέπονται
στο µνηµόνιο.
Παραδείγµατος χάριν, φέραµε µια τροπολογία να τροποποιηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρµανσης
και είπαµε ότι η χώρα παγώνει ολόκληρη. Σήµερα δεκάδες άνθρωποι που µας βλέπουν έχουν παγώσει, γιατί δεν έχουν θέρµανση. Τι είπε ο Υπουργός; Ότι αυτό δεν το επιτρέπει η τρόικα.
Άρα, λοιπόν, ποια άσκηση κυριαρχίας λέτε εδώ; Άσκηση κυριαρχίας σηµαίνει να µην υπάρχει ένα άλλο όργανο πάνω από το κυρίαρχο κράτος το οποίο να επιβάλλει τη θέλησή του. Άσκηση
κυριαρχίας εκ µέρους ενός Υπουργού είναι να µπορεί να ασκήσει
τα δικαιώµατά του χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο όργανο που
του απαγορεύει να κάνει αυτό που επιθυµεί και που είναι σύννοµο. Αυτό σηµαίνει άσκηση κυριαρχίας. Άσκηση κυριαρχίας του
ελληνικού Κοινοβουλίου σηµαίνει να µπορεί κυρίαρχα να ψηφίζει
αυτά που νοµίζει και όχι να παίρνει άδεια από άλλα όργανα. Παραδείγµατος χάριν, στα θέµατα της ρύθµισης των ζητηµάτων
των υπερχρεωµένων νοικοκυριών δεν µπορεί κυρίαρχα να αποφασίσει η Βουλή, αν δεν έχει τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Άρα, λοιπόν, να σταµατήσει η διγλωσσία, να ξεκαθαρίσουν τα
πράγµατα και να µιλάµε ευθέως. Πήρατε συγκεκριµένες πολιτικές αποφάσεις και υπηρετείτε την οικοδόµηση του κράτους των
δανειστών, την οικοδόµηση του µηχανισµού του προτεκτοράτου.
Αυτό είναι το θέµα όλο και θα ελεγχθείτε γι’ αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα ελεγχθείτε. Και θα ελεγχθείτε σε ποιο βαθµό και
µε ποιον τρόπο έχετε παραβιάσει το Σύνταγµα, όπως θα ελεγχθούν σύντοµα και αυτοί που παραβίασαν το Σύνταγµα και τους
νόµους στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Γιατί εκεί µέσα,
εκτός από το θέµα της νόθευσης του εγγράφου, υπάρχει µια
ουσία ότι υπάρχει υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Οικονοµικών, που δεν το έχει καταλάβει, να εισπράττει έσοδα. Και όταν
αυτό το αποφεύγει και δεν ενεργεί και κάνει πράξεις ή παραλείψεις που δηµιουργούν πρόβληµα στα έσοδα και ενισχύει τη φοροδιαφυγή, όταν περάσει ορισµένα όρια και δηµιουργήσει ζηµία,
υπάρχει πέραν της πολιτικής ευθύνης και ποινική ευθύνη. Να το
ξεκαθαρίσετε αυτό. Έτσι είναι τα πράγµατα. Δεν είναι «έχω γενικώς πολιτική ευθύνη, επειδή δεν έκανα καλά τη δουλειά µου».
Κάνετε µεγάλο λάθος.
Ας έρθουµε, λοιπόν, να αποκαλύψουµε την ιστορία αυτή που
συζητάµε. Τι λέει, λοιπόν, η εισήγηση επί του νοµοσχεδίου στη
σελίδα 2; Ότι ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας πάγιος διοικητικός µηχανισµός που προβλέπεται από τις συστάσεις του
ΟΟΣΑ. Έχω την έκθεση εδώ και θα δείτε τι προβλέπει, γιατί πρέ-
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πει να διαβάσετε την έκθεση για να καταλάβετε τι ψηφίζετε. Επίσης, στόχος είναι να δηµιουργηθεί το Κέντρο Διακυβέρνησης, το
οποίο θα έχει συγκεκριµένες δραστηριότητες. Θα σας διαβάσω
µετά τι είναι το Κέντρο Διακυβέρνησης. Και όλα αυτά πρέπει να
γίνουν µε βάση το µνηµόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας, το
οποίο το έχουµε εδώ, και µετά να µετουσιωθεί σε νόµο. Αυτή
είναι η ουσία.
Για πάµε, λοιπόν, να διαβάσουµε τι λέει. Αυτή εδώ είναι η έκθεση του ΟΟΣΑ, την οποία δεν µεταφράσατε ως κράτος, ως Κυβέρνηση στα ελληνικά. Σας την µετέφρασαν τα στελέχη της
Δηµόσιας Διοίκησης στα ελληνικά µε δαπάνες δικές τους. Για
ακούστε, λοιπόν, τι λέει. Τι σηµαίνει, λοιπόν, το περίφηµο αυτό
Κέντρο Διακυβέρνησης; «Διασφάλιση ενός ισχυρού κέντρου ηγεσίας που θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη των µεταρρυθµίσεων
και θα έχει την εξουσία να καθοδηγεί, να διαιτητεύει και να λαµβάνει αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο». Αυτό σηµαίνει να στήσουµε Κέντρο Διακυβέρνησης. Το λέει η εκλογική έκθεση. Πάτε
όµως στην έκθεση του ΟΟΣΑ στη σελίδα 19. «Η οµάδα καθοδήγησης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία µεταρρυθµίσεων και να επιλέγει εναλλακτικές δράσεις. Θα πρέπει
να ενεργεί ως διαλογέας». Προσέξτε: Καµµία πρωτοβουλία, καµµία πολιτική, κανένας νόµος δεν θα µπορεί να προωθηθεί χωρίς
τη συµφωνία του Κέντρου Διακυβέρνησης, το οποίο είναι η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Εδώ το λέει η έκθεση.
Και πάµε παρακάτω, σελίδα 54. «Το Κέντρο Διακυβέρνησης
πρέπει να έχει στρατηγικό όραµα». Προσέξτε, το στρατηγικό
όραµα δεν θα το έχει η κυβέρνηση που εκλέγεται ή το υπουργικό
συµβούλιο. Αλήθεια πόσα υπουργικά συµβούλια έχετε κάνει,
κύριε Υπουργέ; Έχετε συνεδριάσει ποτέ πάνω από µια, δύο
φορές; Έστω όµως και αυτές τις δύο φορές, το στρατηγικό
όραµα ποιος θα το δίνει; Θα το δίνει η εκλεγµένη κυβέρνηση; Θα
το δίνει ο Πρωθυπουργός και το υπουργικό συµβούλιο;
Όχι δεν θα το δίνει. Θα το δίνει το Κέντρο Διακυβέρνησης –
σελίδα 54- το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να συµφωνεί µακροπρόθεσµους συνολικούς, γενικούς στόχους για την οικονοµία και
την κοινωνία. Αυτοί θα το αποφασίζουν. Όπως, λοιπόν, έχουν
φύγει οι εξουσίες στο επίπεδο της οικονοµίας και τα ρυθµίζει όλα
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η περίφηµη ανεξαρτησία των
τραπεζών έχει διαλύσει το πολιτικό στοιχείο, τώρα λοιπόν, στις
χώρες του µνηµονίου, στις χώρες της Ευρώπης των δανειστών
και της αποικιοκρατίας τα προτεκτοράτα δεν χρειάζεται καν να
έχουν κυβερνήσεις. Θα τις κρατούν τυπικά, εάν τις χρειάζονται
για να γίνονται κάποιες εκλογές, αλλά όλη η εξουσία θα έχει πάει
στο περίφηµο Κέντρο Διακυβέρνησης το οποίο θα είναι το µακρύ
χέρι της τρόικας, θα είναι η καγκελαρία, θα είναι ο γκαουλάιτερ,
που θα κάνει κουµάντο για τους δανειστές και θα έχει θεσµοθετηθεί για να µην είναι τόσο προκλητική η παρέµβαση του Τόµσεν
που λέει κάντε το άλφα και το βήτα και προκαλεί, τώρα θα περνάει θεσµικά µέσα από τη Γραµµατεία του Προγραµµατισµού.
Πάµε παρακάτω, να διαβάσουµε. Θα κάνει –λέει- και στρατηγικό σχεδιασµό. Ποιος θα είναι αυτός ο στρατηγικός σχεδιασµός; Θα τον ξεκινάει και θα ρυθµίζει τα θέµατα, σελίδα 54.
Λέτε για την πενταετία. Επειδή δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον
και εκτίµηση στις κοινοβουλευτικές πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες, λένε ότι πρέπει να φτιαχτεί κάτι που να υπερβαίνει τον
πολιτικό κύκλο. Δηλαδή, δεν έχει σηµασία ποιος θα εκλέγεται.
Το µαγαζί θα το διοικεί η Γενική Γραµµατεία Προγραµµατισµού
που θα την ορίζει ο Πρωθυπουργός τόσο ελεύθερα όσο µπορεί
να ορίσει και τα µέλη του ΤΑΙΠΕΔ ελεύθερα.
Λέει λοιπόν, στη σελίδα 56: « Η βιωσιµότητα του Κέντρου Διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια των εκλογικών κύκλων είναι σηµαντική». Δηλαδή γίνονται, δεν γίνονται εκλογές, εκεί θα είναι ο
γκαουλάιτερ. « Τα θεσµικά όργανα είναι ευκταίο να δηµιουργούνται στο µέτρο του δυνατού, ώστε να αντέχουν στις ιδιοµορφίες
των αλλαγών των κυβερνήσεων». Αυτά λέει.
Σας είπα ότι θα σας φέρω την έκθεση, τοποθετούµενος επί
της αντισυνταγµατικότητας. Διότι, υποτίθεται ότι το άρθρο 81 και
82 λένε ότι διοικεί η Κυβέρνηση, ότι ρυθµίζει τα θέµατα ο Πρωθυπουργός, ότι συντονίζει το έργο. Αυτά λέει σε σχέση µε τις αρµοδιότητες του υπουργικού συµβουλίου. Ισχύουν όµως αυτά;
Γι’ αυτό σας είπαµε, λοιπόν, ότι τα πράγµατα δεν είναι έτσι
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όπως παρουσιάστηκαν. Λέει εν προκειµένω: « Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας». Η Κυβέρνηση ή το Κέντρο Διακυβέρνησης, το παραµάγαζο; Είναι αυτό
συνταγµατικό;
Πάµε παρακάτω. Εγώ διαβάζω έγγραφα. Στη σελίδα 3, λοιπόν,
της εισηγητικής έκθεσης λέει ότι όλα αυτά θα τα κάνουµε µε τη
βοήθεια της γαλλικής κυβέρνησης. Και επειδή κάποιος εδώ είπε
ότι θέλει αποκεντρωµένη διοίκηση, τον έλεγχο και τους στόχους
και τη βοήθεια τη δίνει η γαλλική κυβέρνηση. Μα, η γαλλική κυβέρνηση και το γαλλικό µοντέλο είναι το κλασικό συγκεντρωτικό
µοντέλο. Αν θέλατε αποκέντρωση, πήρατε ως τεχνική βοήθεια
λάθος κυβέρνηση και λάθος µοντέλο.
Δεν έγιναν, όµως, έτσι. Στις 12 Οκτωβρίου του 2011 συναντήθηκαν οι δανειστές στις Βρυξέλλες µαζί µε την περίφηµη Task
Force του κ. Ράιχενµπαχ και διαµοίρασαν τα ιµάτια της χώρας
στη διοίκηση. Άλλος πήρε την τοπική αυτοδιοίκηση, Φούχτελ. Γι’
αυτό οργώνει και έχει κάνει µνηµόνιο συνεργασίας για την τοπική
αυτοδιοίκηση και κάνει το κουµάντο εκεί. Οι Ολλανδοί πήραν
άλλο κοµµάτι. Οι Γάλλοι, λοιπόν, πήραν το θέµα της αναµόρφωσης της κεντρικής διοίκησης και καθορίστηκαν ως υπεύθυνος
τοµέα, «domain leader». Αυτό είναι. Είναι η γαλλική κυβέρνηση
που µε αυτό εδώ το µνηµόνιο συνεργασίας –σας το έχουµε καταθέσει και άλλες φορές εδώ- προωθεί τα θέµατα του µνηµονίου,
όπως λέει, και τις απόψεις που έχει ο ΟΟΣΑ για να προχωρήσει
η διαδικασία. Και µετά µου λέτε εδώ ότι κυρίαρχα αποφασίζει η
ελληνική Κυβέρνηση, αποφασίζει η ελληνική Βουλή, θα φτιάξετε
µια περίφηµη Δηµόσια Διοίκηση που δεν θα είναι κοµµατική κ.λπ..
Σταµατήστε τη διγλωσσία. Έχει αποκαλυφθεί ο καθηµερινός
ρόλος που επιτελείτε. Στήνετε σιγά-σιγά τις διαδικασίες και τους
µηχανισµούς του προτεκτοράτου. Όµως, να είστε βέβαιοι ότι δεν
θα τα καταφέρετε. Θα ανατρέψει ο ελληνικός λαός και την πολιτική αυτή και τα σχέδιά σας.
Επειδή ειπώθηκε ότι µπορεί να έχει συµβεί να παραβιάζεται
κατά τέτοιο τρόπο το άρθρο 82, 83 από τον κύριο Υπουργό, θέλω
να πω ότι δεν πρόκειται για παραβίαση του Συντάγµατος αλλά
για κατάλυση του Συντάγµατος. Προφανώς γνωρίζετε και τις συνέπειες που έχουν αυτοί που καταλύουν το Σύνταγµα. Τις γνωρίζετε. Δεν υπάρχει εκεί παραγραφή, διότι σύµφωνα µε το άρθρο
120 παράγραφος 3 όταν γίνει σφετερισµός των εξουσιών, δεν
τρέχει η παραγραφή και αρχίζει να τρέχει από της αποκαταστάσεως των εξουσιών. Αυτά προς γνώσιν και διά τας νοµίµους συνεπείας, που θα έλεγαν και οι νοµικοί.
Πάµε στο άρθρο 15. Τι κάνει, λοιπόν, αυτό το άρθρο και τι θέλετε να συντονίσετε; Έχετε µία Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, έχετε Γενική Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου και
έχετε και Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού. Τι την θέλετε
την άλλη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού;
Άρα αυτό παίζει άλλο ρόλο. Παίζει το ρόλο του συντονισµού
των δράσεων –µιλάµε για το άρθρο 15, θα τα πούµε αναλυτικά
και αύριο- του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης, του
συντονισµού µεταξύ Υπουργείων. Καλά, ο κ. «γκαουλάιτερ» θα
συντονίζει τις διαφωνίες; Ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει; Θα καταρτίζει το πρόγραµµα εφαρµογής κυβερνητικού έργου, θα παρακολουθεί στο άρθρο 16 την εφαρµογή του προγράµµατος και
τα στάδια και αν δεν τα βρίσκουν, θα προτείνει στο Πρωθυπουργό κάτι να κάνει και αυτός, να συγκαλέσει τους Υπουργούς
να επιλύσει τη διαφορά.
Στο άρθρο 18 -σας τα διαβάσαµε πριν- η υπηρεσία προγραµµατισµού που είναι σε όλον τον τοµέα δράσης της Κυβέρνησης
–κοινωνική, πολιτική, εξωτερική πολιτική, άµυνα, τα πάντα- τι θα
κάνει; Θα καταρτίζει το συνολικό πρόγραµµα, θα λύει τις διαφορές κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς να τοποθετηθούν και σε εµάς να αποδείξουµε ότι µεθοδικά, καθηµερινά, επιχειρείτε να στήσετε το κράτος των δανειστών.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι αντίθετοι
σε αυτό. Μαζί µε όλους τους Έλληνες θα παλέψουν για να µην
περάσουν αυτές οι προσπάθειες, τις οποίες κάνετε, να µετατρέ-
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ψετε τη χώρα σε ένα κοινωνικό «νεκροταφείο» µε χιλιάδες ανέργους, όπου θα υπάρχει και ο µηχανισµός των δανειστών για να
διασφαλίζει ότι θα εισπράττουν αυτά, τα οποία έχετε συµφωνήσει, έχοντας δώσει σε αυτούς και το δικαίωµα της άρσης ασυλίας
λόγω εθνικής κυριαρχίας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το καταψηφίζουµε, φυσικά, αυτό το νοµοσχέδιο και αναµένουµε τις τοποθετήσεις σας επ’ αυτών. Θέλουµε συγκεκριµένα
να µας απαντήσετε γιατί µέσα στην έκθεση λέει ότι κάνετε δεκτή
αυτήν την έκθεση του ΟΟΣΑ. Θέλουµε να µας πείτε συγκεκριµένα τι λέτε. Σας διάβασα αποσπάσµατα γιατί πρέπει να µιλάµε
τεκµηριωµένα. Ο ελληνικός λαός ακούει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχει τελειώσει ήδη
ο χρόνος σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ο ελληνικός λαός νιώθει, βέβαια, στο «πετσί» του το τι κάνετε στο οικονοµικό πεδίο.
Απλά, αντιλαµβάνεται πλέον ότι και στο θεσµικό επίπεδο στήνετε
όλη αυτήν την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς έχει το
λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εξαιρετικές σοφιστείες ακούστηκαν από
πλευράς του εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα. Ο κύριος εκπρόσωπος ακολούθησε την τακτική της µισής αλήθειας.
Μας έκανε κάποιες αναλύσεις περί κράτους και υποχρεούµεθα
να τοποθετηθούµε και να πούµε ότι για εµάς κράτος πρέπει να
είναι το εργαλείο της συνείδησης του έθνους και όχι το εργαλείο
ή ό µηχανισµός –αν θέλετε καλύτερα- υπόταξης της λαϊκής βούλησης στα χέρια κάποιων οσφυοκαµπτών υποτακτικών και λαδιάρηδων «Μαυρογιαλούρων».
Επί του σχεδίου νόµου έχει τοποθετηθεί ήδη ο συναγωνιστής
µας κ. Γερµενής, καταλήγοντας στο ότι το προς συζήτηση σχέδιο
νόµου µας βρίσκει απολύτως αντίθετους.
Κύριοι, φέρατε αυτό το νόµο-«σκούπα» για δύο λόγους: Πρώτον, για να ξαναµοιράσετε την τράπουλα µεταξύ των υµετέρων,
των δικών σας, που εσείς είχατε διορίσει, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ολίγον η Δηµοκρατική Αριστερά. Εσείς
φτιάξατε αυτό το κράτος για να εκµεταλλεύεστε µε τις παρέες
των δικών σας, των επιτηδείων, τα κοινοτικά κονδύλια και να ξεγελιέται ο ελληνικός λαός, ο κόσµος, και να νοµίζει ότι υπάρχει
ανάπτυξη.
Δεύτερον, φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο για να φορέσετε ένα
µανδύα νοµιµότητας στη συνεργασία σας µε τους Γερµανούς
κατακτητές.
Αυτή τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού του Κυβερνητικού
Έργου γιατί τη φτιάχνετε Έγινε πολύς λόγος προηγουµένως γι’
αυτήν τη Γραµµατεία. Γιατί να κάνετε κάποιες εξυπηρετήσεις
Θέλετε να κάνετε σε κάποιον γενναίο γενικό γραµµατέα εξυπηρετήσεις Θέλετε να διορίσετε κάποιους καινούργιους δικούς
σας
Γνωρίζοντας την ιστορία των κυβερνήσεών σας, αυτό θα ήταν
το πιο ανώδυνο. Αυτό θα ήταν το αθωότερο. Φτιάχνετε, όµως,
ένα όργανο που µε τη βούλα του νόµου θα παρακάµπτει την Κυβέρνηση, µια Κυβέρνηση που δεν υφίσταται. Αυτό το βλέπουµε
καθηµερινά. Νοµοθετείτε πλέον µε προεδρικά διατάγµατα. Δεν
υπάρχει Υπουργικό Συµβούλιο. Δεν υπάρχει Πρωθυπουργός. Το
κυβερνητικό έργο υπαγορεύεται από τους φίλους σας, από τους
εντολοδόχους σας στη Γερµανία.
Φτιάχνετε, λοιπόν, τη νέα αυτή γραµµατεία πενταετούς θητείας για να παρακάµψετε νοµιµοφανώς τους θεσµούς και γιατί
έχετε µια εµµονή στο να φαίνεσθε δηµοκράτες και κεντρογενείς
και όχι Δεξιοί.
Για εσάς ό,τι είναι νόµιµο είναι και ηθικό. Αυτό είναι το δόγµα
της Νέας Δηµοκρατίας. Δικό σας είναι αυτό το δόγµα. Δικιά σας
κουβέντα είναι, νεοδηµοκρατική.
Φέρνετε, λοιπόν, τώρα νέους γενιτσάρους, Γραµµατείς και Φαρισαίους για να σφίξετε ακόµη πιο πολύ τη θηλιά στον ελληνικό
λαό και να τα κάνετε όλα αυτά νόµιµα και συντονισµένα και –για
να µην το ξεχνάµε- «δηµοκρατικά».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αφού έχετε εφαρµόσει πλέον την τακτική του «σοκ και δέος»
µε το µνηµόνιο, τώρα εφαρµόζετε την τακτική του «σαλαµιού» σιγά, σιγά- ώστε να αποδοµήσετε οποιοδήποτε ίχνος εθνικής
ανεξαρτησίας έχει µείνει σε αυτόν τον τόπο.
Δεν θα εισέλθω σε άλλες λεπτοµέρειες, όχι γιατί απαξιώνω το
όποιο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά διότι το κοινοβουλευτικό σας
έργο καταπατάει τα συµφέροντα του ελληνικού λαού.
Θα πρέπει να ντρέπεστε και εσείς και οι διάφοροι χαρτογιακάδες, οι εγκάθετοι, οι σπουδαγµένοι στην Εσπερία και αλλαχού
συνταγµατολόγοι, νοµικοί, νοµικίστικοι σύµβουλοι που νοµίζετε
ότι δουλέψατε για λογαριασµό κάποιων Υπουργείων και φέρατε
εδώ µε τα διάφορα συµβούλια και διαβούλιά σας ένα σχέδιο
νόµου, το οποίο θα µας το πασάρετε ως ένα περίφηµο εργαλείο
που θα εξοικονοµήσει χρήµατα για τον ελληνικό λαό.
Μάλιστα, θα βγουν και οι δηµοσιογράφοι των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης, αυτά τα «παπαγαλάκια» της συγκυβέρνησης, αυτά
τα «παπαγαλάκια» των βαρόνων που φιµώνουν τη Χρυσή Αυγή
µε κάθε τρόπο και θα πουν στο όνοµα της δήθεν δηµοκρατικότητας και του έργου της Κυβέρνησης ότι αυτό είναι µια προσφορά προς τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν είναι προσφορά αλλά
ένα προοίµιο της επίσηµης –πλέον- κατάργησης της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους.
Ξέρετε ποιο είναι το τροµερό Ότι όλο αυτό το σκηνικό, η συγκυβέρνησή σας το παρουσιάζει ως πατριωτικό καθήκον.
Το πατριωτικό καθήκον επιτάσσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό
τις πρώτες ηµέρες της νέας χρονιάς να προτιµήσει να µιλήσει σ’
έναν ιδιωτικό γερµανικό οίκο ή να ξανασυναντηθεί µε την κ. Μέρκελ σε µία –ας σηµειωθεί- ανεπίσηµη και κλειστή για τον Τύπο
συνάντηση
Ο φυσικός χώρος της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδος δεν βρίσκεται εντός της χώρας. Βρίσκεται στη Γερµανία. Το πατριωτικό
καθήκον –χρησιµοποιώ αυτήν την προσφιλή έκφραση για την
απούσα Νέα Δηµοκρατία- επιτάσσει στον Πρωθυπουργό να βρίσκεται στη Γερµανία και όχι στο ελληνικό Κοινοβούλιο!
Ρωτάµε: Είναι αυτό πατριωτικό καθήκον Απάντηση δεν θα λάβουµε -το γνωρίζω αυτό- διότι η απάντηση που θα έπρεπε να δώσετε είναι ότι η πολιτική ηγεσία είναι στη Γερµανία κι ότι εκεί
πηγαίνετε για εντολές και για οδηγίες στην περαιτέρω πορεία
της Κυβέρνησής σας.
Η πολιτική σας δεν αποφασίζεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο
ούτε σε ελληνικό Υπουργικό Συµβούλιο αλλά σε ξένα κέντρα
όπου ανέκαθεν πηγαίνατε να προσκυνήσετε και να πάρετε τις ευλογίες τους.
Όµως, δυστυχώς, τον ίδιο δρόµο ακολουθεί και η πολιτειακή
ηγεσία της χώρας, που είναι συνυπεύθυνη, αυτή η ηγεσία που
εγκρίνει µνηµόνια και η οποία ηγεσία και αυτή ευρέθη στη Γερµανία, µια Γερµανία µε την οποία άλλωστε διατηρεί τόσο προσωπικούς όσο και πολιτικούς δεσµούς.
Άρα τίθεται και ένα επιπλέον ερώτηµα. Αυτή πρέπει να είναι η
θέση και η επιλογή µιας ελληνικής ανεξάρτητης φιλολαϊκής ηγεσίας που υποτίθεται ότι εργάζεται για το µέλλον και την ευηµερία
του ελληνικού λαού;
Αλλά και όταν ο κ. Σαµαράς και οι συν αυτώ βρίσκονται εντός
της χώρας τι κάνουν; Δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να συναντώνται µε εκπροσώπους πολυεθνικών εταιρειών εκλιπαρώντας
τους να επενδύσουν και αυτοί για να χάσουν έτσι τη δουλειά
τους κάποιοι Έλληνες µικροµεσαίοι, κάποιοι βιοτέχνες, κάποιοι
έµποροι. Συζητά, λοιπόν, µε τις πολυεθνικές για κάποιες επενδύσεις, που εµείς αµφιβάλλουµε αν θα έρθουν και, αν ποτέ έρθουν,
το όποιο κέρδος και τα όποια οφέλη θα βρεθούν αυτοµάτως
εκτός Ελλάδος, όπως εκτός Ελλάδος βρίσκονται τα χρήµατα των
κεφαλαιοκρατών, όλων των διαπλεκοµένων φοροφυγάδων επιχειρηµατιών και των πολιτικών και των συγγενών τους.
Περιγράφω µια πραγµατικότητα αυτή τη στιγµή, η οποία δυστυχώς έχει βαθιές ρίζες. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκαν
στην Ελλάδα τα «τζάκια». Τα ίδια έκαναν και σε άλλες πολιτικές
περιόδους. Πάντοτε υπήρχαν πρόθυµοι, πάντοτε υπήρχαν λήσταρχοι και «λίσταρχοι». Και επειδή έχει ενδιαφέρον, καταθέτω
στα Πρακτικά το σηµερινό φύλλο της εφηµερίδος «ΕΣΤΙΑ» όπου
στο οπισθόφυλλό της αναδηµοσιεύεται δηµοσίευµα της εφηµερίδας της 8ης Ιανουαρίου 1933 µε τίτλο «Το πόθεν έσχες προ
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ογδόντα ετών».
Λέει χαρακτηριστικά τα εξής. Διαβάζω: «Ο κ. Βενιζέλος φέρεται αποφασίσας να λάβη ως πρότυπον διά το σχέδιον νόµου περί
του «πόθεν έσχες» τον εν ισχύι τεθέντα εσχάτως ρουµανικόν
νόµον. Ο νόµος ο ρουµανικός εψηφίσθη ακριβώς διότι πλείστοι
δηµόσιοι -και ανώτεροι συχνότατα- λειτουργοί δεν θα εδίσταζαν
να απαντήσουν εις την ερώτησιν «πόθεν έσχες;» µε την αφελεστάτην και ειλικρινή απάντησιν «πανταχόθεν»».
Αυτό συµβαίνει και σήµερα. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέω, λοιπόν, ότι η αναφορά µου αυτή σ’ ένα δηµοσίευµα του
παρελθόντος δεν έχει να κάνει µε το ότι εµείς παρελθοντολογούµε. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κίνηµα νέο, είναι ένα κίνηµα µε
πίστη στις ελληνικές αρχές, φιλολαϊκό και το οποίο ατενίζει προς
το µέλλον. Η αναφορά µου έρχεται για να επιβεβαιώσει αυτό που
είπα πρωτύτερα, ότι πάντα υπήρχαν πρόθυµοι, πάντα υπήρχαν
Εφιάλτες, πάντα υπήρχαν νενέκοι, πάντα υπήρχαν δωσίλογοι.
Αλλά και πάντα υπήρχαν Μακρυγιάννηδες, πάντα υπήρχαν Παπαφλέσσες και πάντα υπήρχαν και Μελάδες.
Κυρίες και κύριοι, βιώνουµε µια κατάσταση παρακµής και
σήψης που έχει παρεισφρήσει σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής
και κοινωνικής ζωής. Κατ’ αρχάς, υπάρχει πολιτική σήψη των παραδοσιακών συστηµικών κοµµάτων, Δεξιάς και Αριστεράς. Περίτρανη απόδειξη είναι η φιλολογία για τα πολιτικά παιχνίδια των
τελευταίων ηµερών σχετικά µε τη λίστα Λαγκάρντ. Είναι επιβεβαίωση του ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται.
Επιπλέον ερώτηµα σηµερινό: Η απενοχοποίηση, η εκτός κάδρου τοποθέτηση του προσώπου του πρώην Πρωθυπουργού,
του κ. Γεωργίου Παπανδρέου, από την πρόταση της Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως ποιο σκοπό εξυπηρετεί; Με ποιου παρέµβαση
έγινε; Γιατί πρέπει να «βγει λάδι» ο Παπανδρέου; Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
αθωώνει κατ’ ουσίαν τον Παπανδρέου για τις όποιες ποινικές του
ευθύνες για το σκάνδαλο Λαγκάρντ; Παίζει υπόγεια παιχνίδια ή
ενδίδει στις υποδείξεις και πιέσεις εξωτερικού παράγοντα; Η
ιστορία επαναλαµβάνεται.
Ένας Παπανδρέου είχε πάρει το διαβατήριό του από τα χέρια
του δικτάτορα Ταξίαρχου Παττακού µε παρέµβαση του τότε
Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών Τζόνσον. Βίοι παράλληλοι!
Εκτίµηση, λοιπόν, ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και πολιτικά
παιχνίδια κάνει, διότι αντλεί ψήφους από την Πασοκική δεξαµενή,
όπου το όνοµα Παπανδρέου ήταν, είναι και θα είναι ιερό τοτέµ,
αλλά και ενδίδει, παρ’ όλη την πολυφωνία της, σε πιέσεις αποδεικνύοντας περίτρανα ότι είναι ένα συστηµικό κόµµα το ίδιο,
ίσως και περισσότερο εξαρτηµένο από το ΠΑΣΟΚ.
Σε λίγες ηµέρες θα λάβουµε αποφάσεις για τη λίστα Λαγκάρντ. Να επισηµάνουµε ότι αυτή η λίστα αφορά καταθέτες µόνο
µίας τράπεζας, τη στιγµή που υπάρχουν εκατοντάδες τράπεζες
στην Ελβετία, τη στιγµή που υπάρχουν χιλιάδες offshore εταιρίες,
τη στιγµή που υπάρχει η µέθοδος των µετρητών, που υπάρχει η
συνταγή που είχε εξεταστεί και παλαιότερα σε ένα ειδικό δικαστήριο και µία συνταγή την οποία εφαρµόζουν οι κάθε λογής λαδιάρηδες, όπως είπα, εκπρόσωποι των κοµµάτων της Μεταπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί Έλληνες έκαναν Χριστούγεννα και συνεχίζουν να βρίσκονται στο δρόµο πεινασµένοι,
χωρίς φαγητό, νοµίζοντας ότι έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους.
Όχι, την αξιοπρέπεια δεν την έχασαν οι Έλληνες. Την έχει χάσει
το πολιτικό σύστηµα και οι υπεύθυνοι της προδοσίας.
Πρωτοβουλία, λοιπόν, της Χρυσής Αυγής είναι να εξεταστούν
κατ’ αρχάς και να πληρώσουν, εφόσον κριθούν ένοχοι, και ο Παπακωνσταντίνου και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου και ο Παπαδήµος. Και αν η επίπλαστη κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία
θελήσει να θυσιάσει µόνο τον Παπακωνσταντίνου ως νέα Ιφιγένεια για να φορτωθεί όχι µόνο τη δική του ενοχή, αλλά την ενοχή
όλης της µεταπολιτευτικής περιόδου και να φυσήξει ένας ούριος
άνεµος –όπως νοµίζουν- για τη συγκυβέρνηση, θα έχει για εµάς
ένα συµβολικό χαρακτήρα και θα είναι µεγάλη µας χαρά να κατέβουν από το βάθρο όλοι αυτοί οι «Παπανδρέου» που ανέφερα,
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που τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τον αποκαλούσαν «ο κατάλληλος», να υποστεί τη βάσανο της ανάκρισης. Επιτέλους όχι
ένας, αλλά πολλοί ανακριτές για τον Παπανδρέου!
Παρεµπιπτόντως, έχουµε και τη δικογραφία Πεπόνη. Να πω
ότι η Κυβέρνηση θα πέσει στο λάκκο που η ίδια σκάβει για τον
ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ξεκινήσω και θα τελειώσω την τοποθέτησή µου µε δύο ιστορικά
κείµενα τα οποία καταδεικνύουν την ιστορικότητα, τη διαχρονικότητα του θέµατος που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δηλαδή τη γραφειοκρατία και στο κατά πόσο έχει
ταλαιπωρήσει διαχρονικά, ιστορικά όλες τις κοινωνίες, όποια
µορφή και να είχαν.
Και ξεκινάω µε ένα από τα κείµενα του Μπέρτολτο Μπρέχτ,
από τον κ. Κόινερ. Για κάποιον υπάλληλο που ήταν καιρό στην
ίδια υπηρεσία, ο κ. Κόινερ άκουσε να διατυπώνουν τον εξής έπαινο: «Ο υπάλληλος ήταν τόσο καλός που ήταν αναντικατάστατος».
Εκνευρισµένος ο κ. Κόινερ ρώτησε: «Τι θα πει αναντικατάστατος;». Του απάντησαν: «Θα πει ότι η υπηρεσία δεν λειτουργεί
χωρίς αυτόν». Και είπε ο κ. Κόινερ: «Μα, πώς µπορεί να είναι
καλός υπάλληλος αν η υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς αυτόν;
Έχει χρόνια σε αυτήν την υπηρεσία και θα µπορούσε να την οργανώσει τόσο καλά ώστε να µην είναι πια αναντικατάστατος. Και
τι έκανε τόσο καιρό; Να σας πω εγώ. Εκβιασµό έκανε.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµόσια Διοίκηση στη χώρα,
όπως και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, έκανε έναν
εκβιασµό. Η Δηµόσια Διοίκηση στην Ελλάδα είχε συγκροτηθεί,
είχε διαµορφωθεί, είχε διαποτιστεί από την έννοια του πελατειακού συστήµατος.
Είναι πλέον ιστορικό το βιβλίο που πρόσφατα –πριν λίγα χρόνια- κυκλοφόρησε, το οποίο περιγράφει την ιστορία της Δηµόσιας Διοίκησης από την απελευθέρωση µέχρι σήµερα µε τον
τίτλο «Φαυλοκρατία».
Υπάρχει, όµως, µια σοβαρή ειδοποιός διαφορά, την οποία πρέπει να την εντοπίσουµε. Η Δηµόσια Διοίκηση υπό τη µορφή της,
υπό τη συγκρότησή της ήταν µία αλεστική µηχανή και µέσα εκεί
λειτουργούσαν πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά ήταν τα θύµατα
όλων αυτών οι οποίοι µέσω της Δηµόσιας Διοίκησης προσπαθούσαν κάθε φορά να επιτελέσουν το ιδιοτελέστατο συµφέρον τους.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι είναι κλασική έκφραση το ότι η Δηµόσια Διοίκηση ήταν λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας και συγκεκριµένα την τελευταία περίοδο, τη µεταπολιτευτική, των δύο
µεγάλων κοµµάτων.
Τι πρέπει να κάνουµε εµείς που δεν είχαµε εµπλακεί καθόλου
σε όλη αυτήν τη διαδικασία διαµόρφωσης αυτής της διοίκησης;
Είµαστε υποχρεωµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Αριστερά να καταδικάσουµε κατηγορηµατικά αυτήν την αντίληψη η
οποία είχε εµπεδωθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και πρέπει να την
καταδικάσουµε µε συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες θα ανατρέπουν, οι οποίες θα φέρνουν ένα νέο πρόσωπο σε αυτήν εδώ
τη χώρα. Mε λίγα λόγια, πρέπει να γίνουµε ένα κανονικό κράτος
της Ευρώπης, τουλάχιστον στη Δηµόσια Διοίκηση.
Η Δηµοκρατική Αριστερά λέει ότι δύο βασικές προϋποθέσεις,
προκειµένου αυτή εδώ η χώρα να ανακάµψει και να ανασυγκροτηθεί, είναι η εξυγίανση και η αναδιάρθρωση της Δηµόσιας Διοίκησης και η εξυγίανση του πολιτικού προσωπικού. Χωρίς αυτούς
τους δύο όρους και προϋποθέσεις είναι περιττό να συζητάµε για
οποιοδήποτε πρόγραµµα ανασυγκρότησης οικονοµικό ή οτιδήποτε άλλο, όσο µεγαλεπήβολο και να είναι. Πρέπει, λοιπόν, να
εξασφαλίσουµε τα εργαλεία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα από το 2007 είχε αναλάβει µία υποχρέωση πρόκρισης απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είχε ενταχθεί στο πρόγραµµα µείωσης των διοικητικών
βαρών, διάρκειας πέντε ετών, που είχε σαν στόχο τη µείωση της
γραφειοκρατίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά 25%. Ήταν κοινός ο στόχος. Για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο επιτακτικός για τα
στοιχεία τα οποία ανέφερα στην προηγούµενη τοποθέτησή µου
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και τα οποία θα επαναλάβω χάριν των Πρακτικών.
Αυτή η συγκεκριµένη δέσµευση επαναλήφθηκε και επαναδιατυπώθηκε στο επαίσχυντο πρώτο µνηµόνιο. Και το λέω «επαίσχυντο» επίτηδες, γιατί πολλά από όσα περιέχονταν σε εκείνο το
µνηµόνιο θα έπρεπε εµείς οι ίδιοι να τα έχουµε κάνει.
Και τι προέβλεπε το µνηµόνιο τότε; Μέχρι το τρίτο τρίµηνο του
2011 θα έπρεπε η Ελλάδα να διασφαλίσει την πλήρη εφαρµογή
της ατζέντας µείωσης διοικητικών βαρών κατά 20% σε σχέση µε
το 2008. Μάλιστα, ήταν υποχρεωµένη να υποβάλει σχετική έκθεση επίτευξης των στόχων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ε, λοιπόν, η χώρα δεν έκανε τίποτα. Αν πετύχαινε αυτόν το
στόχο του 20%, αµέσως-αµέσως θα είχε εξοικονοµήσει τα τρία
τελευταία χρόνια τουλάχιστον 3 µε 4 δισεκατοµµύρια. Το τι σηµαίνει 3 µε 4 δισεκατοµµύρια στην επώδυνη διαδικασία προσαρµογής που βιώνει ο λαός µας είναι αµέσως κατανοητό. Θα
έπρεπε να είναι επιδίωξη όλων των πολιτικών δυνάµεων; Θα
έπρεπε να είναι επιδίωξη αυτή, εκτός των άλλων προβληµάτων
της γραφειοκρατίας, και για την Αριστερά; Προφανώς και µε
συγκεκριµένες προτάσεις.
Επαναλαµβάνω ότι στην Ελλάδα το γραφειοκρατικό κόστος
ήταν 7% ή 16 µε 17 δισεκατοµµύρια προηγουµένως –όχι τώρατου ΑΕΠ. Ο στόχος επίτευξης 25% δήλωνε µείωση ή εξοικονόµηση 4 έως 5 δισεκατοµµυρίων ή 2,5% επί του ΑΕΠ. Αυτό δεν το
πετύχαµε. Είναι στόχος µας µέχρι το τέλος του 2013. Επιδίωξη
όλων είναι να τον πετύχουµε.
Η γραφειοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τέρας
για την Ελλάδα. Είναι τέρας και πολυπλόκαµο τέρας. Έτσι χαρακτηρίζεται από την τελευταία έκθεση της «GRECO» για τη χώρα,
µαζί µε τη διαφθορά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα η Ελλάδα
να τεθεί υπό επιτήρηση, ουσιαστικό υπό αποκλεισµό από όλα τα
διεθνή Fοra σε σχέση µε τη διαφθορά µέχρι το τέλος του 2013.
Το τι σηµαίνει για τον απλό πολίτη αυτό το γεγονός είναι εύκολα
κατανοητό.
Στοίχηµα της Κυβέρνησης και της Δηµοκρατικής Αριστεράς
είναι άµεσα οι είκοσι έξι παραλείψεις που η χώρα αµέλησε να
υλοποιήσει, να υλοποιηθούν, κύριοι Υπουργοί, το συντοµότερο
δυνατόν. Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα απέναντι στους πολίτες που
χειµάζονται. Είναι ένα χρέος απέναντι στους πολίτες που, εκτός
από τη µείωση των εισοδηµάτων τους και την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται, ουσιαστικά ψάχνουν ένα φως κοινωνικής δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία είναι αµείλικτα. Στα
τριάντα τελευταία χρόνια η χώρα αυτή ευτύχησε να ψηφίσει εκατόν πενήντα τρία νοµοσχέδια για τη Δηµόσια Διοίκηση, όταν οι
άλλες χώρες ουσιαστικά έχουν ένα βασικό νόµο και απλώς τον
τροποποιούν ανάλογα µε τις συγκυρίες, γιατί προβλέπουν τις
εξελίξεις. Οι αλληλοεπικαλύψεις, οι διαδικασίες αυτοαναίρεσης
και αυτοακύρωσης διαδικασιών, η πολυεπίπεδη λειτουργία ουσιαστικά διαµορφώνουν µία γραφειοκρατία η οποία εξουθενώνει
τον πολίτη.
Είναι ενδεικτικός ο αριθµός των υπαλλήλων όπως διαµορφώθηκε διαχρονικά. Το 1981 ήταν διακόσιες πενήντα χιλιάδες οι
υπάλληλοι. Η καταγραφή η οποία έγινε πρόσφατα έδειξε περίπου εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι
αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες επί κυβερνήσεων
Σηµίτη και Κωνσταντίνου Καραµανλή. Αυτό δείχνει πάρα µα πάρα
πολλά και όσον αφορά τη δική µας αξιολόγηση στο κατά πόσον
πρέπει ένα σύστηµα να το υπερασπιστούµε πάση θυσία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, έχουµε τους λιγότερους, λέει
ο Υπουργός σας. Τους µέτρησε και τους βρήκε τους λιγότερους
στην Ευρωζώνη. Ρωτήστε τον.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Μητρόπουλε, ακούστε. Τα
νούµερα τα οποία ανέφερα έχουν σχέση µε τη διαδοχή της αύξησης των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία αύξηση δεν είχε σχέση
και δεν συµβάδιζε ουσιαστικά µε την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος. Εξυπηρετούσε άλλα πράγµατα τα οποία κανένας,
µα κανένας δεν φρόντισε να υλοποιήσει.
Θέλετε να σας πω κάτι; Δεν ένιωσα ιδιαίτερα ευχάριστα σαν
Βουλευτής αυτής εδώ της χώρας, όταν η πρώτη ερώτηση που
έκαναν οι τροϊκανοί, όταν ήρθαν εδώ, ήταν για τον αριθµό των
δηµοσίων υπαλλήλων και δεν ήξερε κανένας ποιος ήταν ο αριθ-
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µός των δηµοσίων υπαλλήλων ούτε ένιωσα ευχάριστα, όταν ζήτησα να προσδιοριστεί ο τρόπος πληρωµής και από πού πληρώνονται και υπήρχε µία πανσπερµία πηγών από τις οποίες
χρηµατοδοτούνταν και µέσω, µάλιστα και αδιαφανών κονδυλιών
που δεν περιείχοντο στον προϋπολογισµό. Αυτά είναι πάρα πολύ
γνωστά.
Ανέφερα τα νούµερα στην προηγούµενη τοποθέτησή µου.
Χάριν συντοµίας δεν θα τα επαναλάβω. Θα έρθω στο Β’ Κεφάλαιο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, που αφορά τη δηµιουργία
της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού έργου.
Εντάξει, εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, θα θέλαµε να είναι
πολύ πιο βελτιωµένη και πολύ πιο αποτελεσµατική. Γίνονται συµβιβασµοί σε µία τρικοµµατική κυβέρνηση. Το θέµα είναι να γίνονται συµβιβασµοί έντιµοι. Παραδείγµατος χάριν, εµείς θα θέλαµε
να µην υπάρχει και άλλη γραµµατεία, η Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Θα θέλαµε, παραδείγµατος χάριν, οι επιτροπές καλής νοµοθέτησης να ανήκουν σε αυτή τη συγκεκριµένη γραµµατεία και
όχι στην άλλη γραµµατεία. Να µην υπάρχουν τέτοια επίπεδα. Θα
θέλαµε, παραδείγµατος χάριν, µεγαλύτερη δηµοσιότητα. Παραδείγµατος χάριν, όλες οι ενέργειες της Γενικής Γραµµατείας
όσον αφορά την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου να είναι
σε γνώση των Βουλευτών ανά πάσα στιγµή µέσω µίας ηλεκτρονικής σύνδεσης και οι εκθέσεις που κάθε χρόνο συγγράφονται,
να έρχονται και να κατατίθενται στη Βουλή για να µπορούµε να
παρακολουθούµε την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου.
Όµως, αυτές οι ελλείψεις, οι οποίες µπορούν να διορθωθούν
στη συνέχεια, πόρρω απέχουν από το να καταγγέλλουµε κατάλυση του πολιτεύµατος. Πόρρω απέχουν από το να συζητάµε για
κατάλυση πολιτεύµατος, όταν αυτήν τη δοµή θα έπρεπε όλοι να
την επιζητούµε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα κλείσω το διαχρονικόν της συγκεκριµένης τοποθέτησής
µου, µε την αντίθετη πλευρά τώρα, για να φανεί πόσο υπεράνω
είναι η γραφειοκρατία. Θα αναφέρω ένα στίχο του Βολφ Μπίρµαν που όλοι τραγουδήσαµε µε πολύ µεγάλο πάθος τη δεκαετία
του 1970, ο οποίος έχει ως εξής: «Και πέστε µου αξίζει µία πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα; Στήνει µε ζήλο περισσό στο
σβέρκο τού λαού χορό, στης ιστορίας το χοντρό τον κινητή, την
έχω βαρεθεί».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Σπύρος Χαλβατζής έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή το σηµερινό νοµοσχέδιο ο Υπουργός ήταν αποκαλυπτικός. Όχι απλώς
υπερασπίστηκε σθεναρά την πολιτική της τρικοµµατικής Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ –δικαίωµά του,
άλλωστε- αλλά υπογράµµισε ότι µέρα τη µέρα η κοινή πορεία
αποκτά βαθύτερα χαρακτηριστικά, ίσως και µία κοινή ταυτότητα
πολιτικής πρακτικής. Να υποθέσουµε και ιδεολογίας;
Είπε ακόµα πως δρα η συγκυβέρνηση για το συµφέρον της
χώρας και όχι υπέρ συµφερόντων συντεχνιών και τάξεων.
Ωστόσο, όλη η πολιτική της συγκυβέρνησης, η γενικότερη επίθεση στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά και στα κοινωνικά δικαιώµατα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων,
επιβεβαιώνει ότι και η σηµερινή Κυβέρνηση και οι προηγούµενες
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας αυτό που
έκαναν και κάνουν είναι να στηρίζουν και να διασφαλίζουν τα
συµφέροντα και τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου, των επιχειρηµατικών οµίλων. Είναι µία σκληρή ταξική πολιτική υπεράσπισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και οι ισολογισµοί των επιχειρηµατικών οµίλων το επιβεβαιώνουν.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είναι παρωχηµένες οι υπηρεσίες και
οι οργανισµοί που συγχωνεύονται και καταργούνται; Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανήκει στις παρωχηµένες υποδοµές, υπηρεσίες και οργανισµούς; Το ΙΓΜΕ έχει
µία σπουδαία πολύχρονη παρουσία, µε πολύ σηµαντικό έργο στη
χώρα µας. Και η χώρα µας είναι από τις πιο πλούσιες σε ορυκτό
πλούτο, σε υδρογονάνθρακες. Αυτό, λοιπόν, το ινστιτούτο θα
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οδηγηθεί –οδηγείται ήδη- σε συρρίκνωση και απαξίωση. Σιγάσιγά θα υποκατασταθεί από τους ιδιώτες. Αυτή είναι η ταξική πολιτική που εφαρµόζετε.
Επίσης, οι κοινωνικές υποδοµές σήµερα, κύριε Υπουργέ, συρρικνώνονται, ιδιωτικοποιούνται, µετατρέπονται σταδιακά σε κουφάρια και υποχρεώνονται οι τρόφιµοι, οι ασθενείς, οι συγγενείς
τους να πληρώνουν για υπηρεσίες, τις οποίες το κράτος έχει
υποχρέωση να ικανοποιεί, να παρέχει στους ασθενείς. Άνθρωποι
ανάπηροι πετιούνται στο δρόµο. Άνθρωποι δεν έχουν φάρµακα.
Και είπατε και κάτι πιο αποκαλυπτικό. Είπατε, κύριε Υπουργέ,
ότι όπου δεν έχει όφελος και συµφέρον ο ιδιώτης, καταργείται ο
οργανισµός από την Κυβέρνηση. Και είπατε ακόµα, όπως το είπε
και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι η
αρχή και ότι σε λίγο καιρό θα έρθουν και θα ακολουθήσουν
αυτόν ακριβώς το δρόµο όλοι οι υπόλοιποι οργανισµοί και οι υπηρεσίες. Ναι, πολλοί, πάρα πολλές χιλιάδες εργαζόµενοι, θα
µπουν σε διαθεσιµότητα.
Με ωραίες διατυπώσεις επιδιώκετε να κρυφτεί το κύριο, ότι
δηλαδή προσαρµόζεται ο διοικητικός µηχανισµός του κράτους
στη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συµφερόντων του κεφαλαίου. Θα αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω.
Τα κόµµατα της συγκυβέρνησης ούτε λίγο ούτε πολύ µας λένε
ότι υπήρχαν δυσκολίες στη λειτουργία των υπηρεσιών και των
οργανισµών, στη λειτουργία του κράτους. Μας λένε ότι υπήρχε
γραφειοκρατία. Όλοι ανακάλυψαν τη γραφειοκρατία σαν να είναι
κάτι το αυτοφυές. Ακόµα και ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ έκανε
διάλεξη για τη γραφειοκρατία. Μα, καλά ποιος διαµόρφωσε αυτή
τη σηµερινή Δηµόσια Διοίκηση; Μόνη της αναπτύχθηκε; Μα, δεν
καλλιεργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση και δεν καλλιεργείται
ακόµα και σήµερα;
Ειπώθηκε ότι υπήρχε σπατάλη πόρων, ότι δεν εξυπηρετούνται
οι πολίτες κ.λπ.. Γι’ αυτούς και για κάποιους άλλους λόγους ειπώθηκε ότι καταργούνται οι οργανισµοί και οι γραµµατείες.
Όµως, όλα αυτά δεν δείχνουν τίποτα άλλο, παρά ότι άλλα διαλύονται και άλλα συνενώνονται και ότι χιλιάδες εργαζόµενοι θα
οδηγηθούν στη διαθεσιµότητα.
Όµως, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η σηµασία και ο ρόλος του
και ότι σήµερα καταστρέφεται.
Και επειδή µας λέτε ότι καµµιά φορά κινδυνολογούµε και
απευθυνόµενος σε µας ο κύριος Υπουργός είπε ότι και αερολογούµε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αερολογούσαµε όταν λέγαµε ότι καταστρέφεται ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, ο
Οργανισµός Εργατικής Εστίας και ο Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων. Αερολογούσαµε όταν λέγαµε ότι η τεράστια περιουσία
αυτών των οργανισµών αργά ή γρήγορα θα πάει σε ιδιώτες; Δυστυχώς, αυτή είναι η πορεία, όπως και η πορεία των προνοιακών
ιδρυµάτων. Πάµε προς καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ιδιωτικοποιήσεις σε καίριους τοµείς και ειδικά σ’ αυτούς που συνδέονται
µε κοινωνικές υπηρεσίες.
Άραγε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από όλη αυτήν την πολιτική της συγκυβέρνησης; Υπογραµµίζουµε από την αρχή –και το
τόνισαν και οι οµιλητές µας- ότι πρόκειται για αλλαγές που δεν
έχουν καµµία σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες του λαού. Αντίθετα και αυτό το σχέδιο νόµου υπηρετεί τη στρατηγική κατεύθυνση της πιο άµεσης, πιο γρήγορης κρατικής υποστήριξης της
δραστηριότητας του κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους και παραγωγής και υπηρεσιών της οικονοµίας, διευκολύνεται η κίνηση
κεφαλαίων και εξυπηρετείται καλύτερα η απελευθέρωση αγορών.
Σε αυτήν, λοιπόν, τη στρατηγική κατεύθυνση προσαρµόζεται ο
διοικητικός µηχανισµός και η λειτουργία όλων των Υπουργείων.
Διαµορφώνεται µια κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, πιο επιτελική, στενότερα δεµένη µε τους µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µια κρατική διοίκηση πιο επιθετική απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνηµα, πιο αντιδραστική και πιο αυταρχική.
Ας δούµε, όµως, τι ακόµα υπηρετούν πρωτίστως αυτές οι αλλαγές. Υπηρετούν την ανάγκη να βρουν διέξοδο τα συσσωρευµένα κεφάλαια τα οποία λιµνάζουν, αλλά κυρίως υπηρετούν την
ανάγκη κερδοφορίας των µονοπωλίων. Πώς θα γίνει αυτό; Το
υλοποιείτε συγκεκριµένα µέσα από την απευθείας παράδοση στο
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µεγάλο κεφάλαιο του ορυκτού πλούτου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, των υδρογοναναθράκων, αλλά και των
κοινωνικών υπηρεσιών που είχαν άµεση σχέση µε τις λαϊκές
ανάγκες.
Υποστηρίζετε ότι θέλετε να περιορίσετε τις κρατικές δαπάνες.
Μα, περιορίζετε καθηµερινά κρατικές δαπάνες που σχετίζονται
µε τους τοµείς των κοινωνικών υπηρεσιών. Στην κυριολεξία τσακίζετε δικαιώµατα και παροχές στην υγεία, την πρόνοια, την παιδεία και τον πολιτισµό. Και ταυτόχρονα, ανατρέπετε παραπέρα
τις εργασιακές σχέσεις καταργώντας και άλλα κοινωνικά δικαιώµατα.
Την ίδια στιγµή, ενισχύονται οι κατασταλτικοί µηχανισµοί και
αν θέλετε, και αυτή η πολιτική µπορεί να υλοποιείται καλύτερα
κατά τη γνώµη σας µέσα από τη δηµιουργία της νέας Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού έργου.
Είναι ένα υπερόργανο το οποίο έχει διευρυµένες αρµοδιότητες, πολύ πιο διευρυµένες από ότι είχαν τα µέχρι σήµερα. Και το
καίριο ζήτηµα είναι, τι πολιτική θα εφαρµόσει αυτό το όργανο και
σε όφελος ποιου; Κι όχι τόσο αν θέλετε όσον αφορά το οργανωτικό, απλά θα τακτοποιήσετε εκεί έναν σηµαντικό αριθµό στελεχών των κυβερνητικών κοµµάτων, θα λειτουργήσει µε κριτήριο
την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της οικονοµικής ολιγαρχίας
που υπηρετείτε και ενάντια πάντα στα λαϊκά συµφέροντα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας απορρίπτει το παρόν σχέδιο νόµου. Βεβαίως, αυτή η απόρριψη -και θέλω να το επαναλάβουµε αυτό- δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αποδέχεται ή ανέχεται τη σηµερινή κατάσταση που επικρατεί στο δηµόσιο. Και ξαναρωτάµε: Ποιος διαµόρφωσε αυτήν την κατάσταση; Ο δηµόσιος κρατικός φορέας
που διαµόρφωσε όλα τα προηγούµενα χρόνια η αστική τάξη,
ήταν κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα που υπηρετούσαν την
κερδοφορία του κεφαλαίου, στήριξε την οικονοµική και πολιτική
του εξουσία. Τον αξιοποιήσατε µε τον καλύτερο τρόπο.
(Θόρυβος στην αίθουσα.)
Σας παρακαλώ, κύριοι, αν θέλετε να βγείτε έξω. Μη µας γυρνάτε την πλάτη. Να σέβεστε τους οµιλητές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε, ζητώ
συγγνώµη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ποιος διαµόρφωσε όλη αυτή την κατάσταση;
Τις πελατειακές σχέσεις ποιος τις δηµιούργησε; Ποιος διόριζε
από τα παράθυρα και από τις χαραµάδες; Ποιος µιλούσε για τα
ρουσφέτια;
Πρωθυπουργός ήταν ο Σηµίτης όταν µίλησε για το «γρηγορόσηµο». Και ήταν χρόνια Πρωθυπουργός! Εσείς τα διαµορφώσατε. Μην κάνετε τώρα τις αθώες περιστερές, ότι τώρα τα
ανακαλύψετε!
Υπήρχε όχι ανοχή αλλά καλλιέργεια της διαφοράς, γιατί
έπρεπε να χειραγωγηθεί το κίνηµα, έπρεπε να υπάρξει συνενοχή,
έπρεπε να διαµορφωθούν συµµαχίες µε διάφορα στρώµατα και
µε την εργατική αριστοκρατία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, λεηλατήσατε το κράτος. Άλλωστε έχετε όλη τη δυνατότητα και τη
νοµοθετική και τη συνταγµατική να το κάνετε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και µην προσπαθείτε σήµερα να δικαιολογήσετε την
πολιτική σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και βέβαια οι εργαζόµενοι και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα θα πρέπει να βγάλουν πολιτικά συµπεράσµατα. Εµείς τους
λέµε ότι σήµερα όλοι οι εργαζόµενοι έχουν συµφέρον και ανάγκη
από µια κρατική Δηµόσια Διοίκηση που βασική της αποστολή θα
είναι να υπηρετεί µια ανάπτυξη προς όφελος του ίδιου του λαού
και κατ’ επέκταση να υπηρετεί τις συνεχώς διευρυνόµενες εργατικές, λαϊκές ανάγκες και δικαιώµατα. Λέµε, όµως, ταυτόχρονα
ότι προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αλλάξει χέρια και τάξη η εξουσία. Προϋπόθεση είναι η εργατική λαϊκή εξουσία.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους και από αυτό το Βήµα και
τους εργαζόµενους στη Δηµόσια Διοίκηση να βγάλουν πραγµατικά πολιτικά συµπεράσµατα από την ίδια τους την πείρα και να
καταδικάσουν όλες τις πολιτικές και τα κόµµατα βεβαίως, τις πο-
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λιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθούν αυτές τις αντιλαϊκές
πολιτικές, τις αναδιαρθρώσεις, που έχουν και τη λογική της αξιολόγησης και τη λογική της εφεδρείας και τη λογική των απολύσεων. Εµείς τους καλούµε να οργανωθούν, να παλέψουν, να
ενισχύσουν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα και να αγωνιστούν,
όχι µόνο γιατί τα σηµερινά τους δικαιώµατα, που πραγµατικά
εξαθλιώνονται, αλλά να παλέψουν για την ανατροπή αυτού του
εκµεταλλευτικού συστήµατος. Τους καλούµε, σε τελευταία ανάλυση, να συµπορευτούν µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει και µία πρόταση για το ΙΓΜΕ
και θα περιµένουµε αύριο την τοποθέτησή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το Προεδρείο προτίθεται να ολοκληρώσει µε τις
οµιλίες όλων των συναδέλφων Βουλευτών και προγραµµατίζουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα να µιλήσουν τρεις Βουλευτές και µετά ο Υπουργός κ. Σταµάτης, µετά τέσσερις Βουλευτές
και ο κ. Βολουδάκης. Υπολογίζουµε στις 2.00’ π.µ. να διακόψουµε, εάν δεν µπορέσουµε να εξαντλήσουµε τον κατάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουµε και αύριο συνεδρίαση.
Δεν µπορεί να γίνει αύριο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι να
δευτερολογήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Γιατί πρέπει το νοµοσχέδιο σήµερα να ψηφιστεί επί της αρχής. Είναι καθορισµένο
από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σπεύδω να τονίσω εξ υπαρχής ότι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν µου επιτρέπετε, κύριοι συνάδελφοι, συγγνώµη που σας διακόπτω δηλαδή.
Εισαγωγικώς θα ήθελα να τονίσω ότι όσα θα πω για το θέµα
των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας, δεν το κάνω γιατί διεκδικώ κανενός είδους «αυθεντία» ούτε γιατί επικαλούµαι οποιαδήποτε αρχαιότητα. Το λέω εκφράζοντας απλώς την προσωπική
µου άποψη. Αν κοιτάξει κανείς και την παράδοση που έχουµε στη
Βουλή αλλά και τις ίδιες τις διατάξεις του Συντάγµατος και του
Κανονισµού της Βουλής, θα δει ότι οι ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας έχουν σηµασία όταν η πολιτική µέσω των ενστάσεων,
είναι το µέσον υπεράσπισης του Συντάγµατος.
Αντιθέτως, δεν επιτελούν σε καµµία περίπτωση τη λειτουργία
τους όταν το Σύνταγµα γίνεται µέσω υπεράσπισης µιας συγκεκριµένης πολιτικής κατά περίσταση . Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η
ένσταση η ίδια ευτελίζεται και χάνει τη σηµασία της, γιατί η ερµηνεία του Συντάγµατος δεν µπορεί να γίνεται à la cart.
Και για να έλθω και στη συγκεκριµένη περίπτωση, για το βασικό θέµα το οποίο ετέθη δεν έχει κανείς παρά να δει τις οικείες
διατάξεις. Το επαναλαµβάνω, όσο πιο λακωνικά γίνεται, καίτοι
Μεσσήνιος. Το άρθρο 82 του Συντάγµατος, στη µεν πρώτη παράγραφο ορίζει ότι η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας και στην παράγραφο 2 ορίζει ότι ο
Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού µας πολιτεύµατος, που πολλοί επικαλέσθηκαν, εξασφαλίζει την ενότητα της
Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της και τις ενέργειες
των δηµοσίων υπηρεσιών για την εκτέλεση της κυβερνητικής πολιτικής.
Μπορεί να µου πει κανείς αν ένας Πρωθυπουργός µπορεί να
το κάνει αυτό µόνος του, µε τις υπηρεσίες τού γραφείου του;
Απαραίτητο είναι να υπάρχει µια ολόκληρη υπηρεσία που τον
βοηθάει σ’ αυτό το συντονισµό, ο οποίος εξασφαλίζει και τη συνέχεια των δηµόσιων υπηρεσιών. Πρέπει να υπάρχει, λοιπόν,
αυτή υπό έναν όρο: Ότι δεν υποκαθιστά τον Πρωθυπουργό. Και
πού υπάρχει υποκατάσταση, εάν κοιτάξετε τις διατάξεις;
Όχι µόνο, λοιπόν, δεν είναι αντισυνταγµατική η ίδρυση µίας τέτοιας υπηρεσίας, αλλά η υπηρεσία αυτή πρέπει να υπάρχει κατά
το Σύνταγµα, αλλιώς είναι γράµµα κενό περιεχοµένου η αρµοδιότητα του Πρωθυπουργού. Είναι άλλο το ζήτηµα, κύριοι συνάδελφοι, εάν µου λέγατε ότι κάνουµε συγκεκριµένες παρατηρήσεις για να βελτιωθεί η υπό ψήφιση ρύθµιση, εν όψει του ότι ήδη
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υπάρχει µια Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης η οποία ενδεχοµένως να έχει παράλληλα καθήκοντα. Αλλά είναι σαφές ότι σ’
αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που η πολιτική τρέχει µε αυτήν
την ταχύτητα, πρέπει να υπάρχει µία υπηρεσία που να συντονίζει,
βοηθώντας τον Πρωθυπουργό προς την κατεύθυνση αυτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού αυτό το διατάσσει το µνηµόνιο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά την εκτίµησή µου θα
έπρεπε, κύριε Υπουργέ -το τόνισα και στην επιτροπή σας το λέω
και τώρα- για να µην υπάρχει πρόβληµα σε ό,τι αφορά τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων της νέας υπηρεσίας και της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης που είναι εντελώς διαφορετικά
πράγµατα και µας είπατε –και το λέτε και µέσα στην αιτιολογική
έκθεση ότι άλλα είναι τα καθήκοντα της νέας υπηρεσίας- να κάνετε µόνο µία κίνηση για να διασκεδαστούν και οι οποιασδήποτε
ανησυχίες. Στο άρθρο 16, εκεί που ξεκινάτε για τις αρµοδιότητες,
να λέτε ρητά «…µε την επιφύλαξη των διατάξεων, οι οποίες αφορούν τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, η νέα αυτή Γενική Γραµµατεία κάνει το άλφα, το βήτα, το
γάµα και το δέλτα…».
Είναι τόσο απλό να το ξεκαθαρίσετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το είπε. Γιατί δεν το λέει;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε
µου να σας πω, κάντε αυτήν την παρατήρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει µη µου λέτε ότι καταλύεται το Σύνταγµα επειδή ιδρύεται αυτή η υπηρεσία.
Γι’ αυτό είπα ότι χάνετε το δίκιο σας πολλές φορές όταν χρησιµοποιείτε το Σύνταγµα για να δικαιολογήσετε τις πολιτικές σας
απόψεις. Αυτό είναι το µεγάλο λάθος. Κάντε κριτική στο νοµοσχέδιο. Αυτή η υπηρεσία είναι απαραίτητη αρκεί να οριοθετηθούν οι αρµοδιότητες. Έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα και η
υπηρεσία και η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
Για να µην επαναλαµβάνω αυτά που είπα στην επιτροπή και
για να µη µιλήσω επί των άρθρων, ξαναλέω µόνο ότι αυτό το νοµοσχέδιο µας δίνει ένα µεγάλο δίδαγµα. Κάνουµε αυτήν τη
στιγµή µε µία ταχύτητα -η οποία δεν επιτρέπει την απαραίτητη
περίσκεψη- κινήσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού
και είχαν δροµολογηθεί χρόνια ολόκληρα.
Θα είµαι πάντοτε αντίθετος σε εκείνους που θέλουν την εξίσωση των πάντων για το πώς φθάσαµε έως εδώ. Να αναλύουµε
την πραγµατικότητα χωρίς να την ωραιοποιούµε.
Όλες αυτές οι κινήσεις των συγχωνεύσεων είχαν δροµολογηθεί µέσα στο 2009. Ορισµένες από αυτές έγιναν πράξη µε µεγάλες δυσκολίες. Ακόµη και στο ΠΑΣΟΚ το οποίο τώρα «τρέχει»
προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν ξεκινήσαµε τις συγχωνεύσεις
των ασφαλιστικών ταµείων, ξέρετε ποια ήταν η εικόνα του κ. Παπανδρέου, του κ. Ραγκούση και των άλλων που είχαν βγει στο
Σύνταγµα εκείνη την ηµέρα που γίνονταν η ονοµαστική ψηφοφορία για να διαµαρτυρηθούν; Άκουσα και µία συνάδελφο, η οποία
τότε δεν ήταν στη Βουλή, να λέει «γι’ αυτό έπεσαν τα ασφαλιστικά ταµεία, γιατί δεν έγιναν καλά την εποχή εκείνη», ξεχνώντας
ότι τα ασφαλιστικά ταµεία ύστερα από τη δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ
όπως έγινε και ύστερα από όσα έγιναν µε την περιουσία τους κατέρρευσαν.
Αυτές όµως οι συγχωνεύσεις είχαν δροµολογηθεί από τις 29
Μαΐου 2009. Είχαν µάλιστα ξεκινήσει να γίνονται ιδίως εκείνες
που αφορούσαν τα υπολείµµατα της Ολυµπιακής. Είχαν ενταχθεί
-και το τονίζω- σε ειδικό πρόγραµµα, που τώρα «τρέχει» ο κ. Βολουδάκης µε τον κ. Μανιτάκη για να περισώσουν ό,τι µπορούν
από εκείνα τα κονδύλια.
Η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει 610 εκατοµµύρια ευρώ από το
πρόγραµµα διοικητικής µεταρρύθµισης. Όλες αυτές οι συγχωνεύσεις είχαν ενταχθεί εκεί, για να γίνουν µε ευρωπαϊκά χρήµατα.
Όµως εγκαταλείφθηκαν εντελώς. Δεν έγινε καµµία συγχώνευση.
Έγιναν κάποιες στις αρχές οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.
Μιλώ για κάτι περιθωριακές. Χάσαµε πολλά χρόνια. Και τότε τα
κάναµε προγραµµατίζοντας τη δουλειά µας χωρίς το µνηµόνιο
και την τρόικα. Τώρα µας επιβάλλει η τρόικα να τα κάνουµε όπως
εκείνη νοµίζει.
Γι’ αυτά κάποιοι ευθύνονται και αυτό δεν το ξεχνάµε. Η Ελλάδα δεν έφτασε εδώ µε την ευθύνη πάντων και πασών σε ίσα
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µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάτι τελευταίο: Στα µέτρα που φθάσαµε να παίρνουµε
τώρα –αναγκασµένοι να το κάνουµε για να µην πτωχεύσει η
χώρα- δεν οδηγηθήκαµε µόνο διότι κάποιοι µας εγκλώβισαν δυστυχώς στα µνηµόνια –όπως µας οδήγησαν δροµολογηµένα για
να φθάσουµε εδώ που φθάσαµε. Αλλά και γιατί όταν έγιναν τα
µνηµόνια, κάποια µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να απαλύνουν
όλα εκείνα που συνέβησαν επί µισθών και συντάξεων και επί των
κατωτέρων εισοδηµατικά τάξεων, δεν πάρθηκαν. Άρα τα κοινωνικώς άδικα µέτρα σε µεγάλο βαθµό θα µπορούσαν να αποφευχθούν εάν είχαν γίνει στοιχειώδη πράγµατα, όπως οι συγχωνεύσεις που κάνουµε τώρα. Αν οι συγχωνεύσεις και οι αποκρατικοποιήσεις είχαν γίνει τον καιρό που έπρεπε, θα είχαµε εξοικονοµήσει χρήµατα.
Μίλησε ο κ. Λοβέρδος για ανάπτυξη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ και
δεν πρέπει να ξεχάσει κανείς ποτέ ότι οι αποκρατικοποιήσεις την
περίοδο του ΠΑΣΟΚ επί κυβέρνησης Σηµίτη απέφεραν 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επί κυβερνήσεως Καραµανλή σε πεντέµισι χρόνια έγιναν 9 δισεκατοµµύρια ευρώ αποκρατικοποιήσεις χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβληµα συνταγµατικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Τα δυόµισι
χρόνια επί κυβερνήσεως Παπανδρέου και Παπαδήµου ξέρετε τι
έγινε; Σκάρτο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ! Αυτά ήταν το 10% του
ΟΤΕ που πουλήθηκε για 400 εκατοµµύρια ευρώ και αν γίνονταν
τον Ιούνιο του 2010 θα είχαµε αποκοµίσει 800 εκατοµµύρια
ευρώ. Τα υπόλοιπα ξέρετε τι είναι, κύριοι συνάδελφοι; Τα υπόλοιπα 600 εκατοµµύρια των αποκρατικοποιήσεων ήταν από
άδειες παιγνίων και από άδειες του ΟΠΑΠ! Αυτές ήταν οι αποκρατικοποιήσεις που γίνονταν τον καιρό που έπρεπε να εξοικονοµήσουµε από αξιοποίηση περιουσίας και από αποκρατικοποιήσεις για να µην επιπέσουν πάνω στους µισθούς και τις συντάξεις ή στα φορολογικά νοµοσχέδια που συζητάµε τώρα.
Αυτή είναι η αλήθεια και δεν θα την ξεχάσουµε ποτέ. Και δεν
πρέπει να την ξεχνάµε. Γι’ αυτό είπα ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι
ένα µάθηµα για όλους. Να κάνουµε αυτά που πρέπει αλλά πρέπει
να βοηθάνε και όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Όχι όταν έρχεται η
ώρα να τα κάνουµε την εποχή εκείνη, να σηκώνονται όλοι και να
δείχνουν το δρόµο της αντίδρασης. Γιατί να που φτάνουµε τώρα.
Και εκεί έχει ένα µερίδιο ευθύνης η Αριστερά, όχι γιατί δεν κυβέρνησε, αλλά γιατί δεν κατάλαβε την κρισιµότητα των καιρών.
Αυτή είναι η ευθύνη της. Φυσικά, είναι πολύ µεγαλύτερη η ευθύνη όλων εκείνων που κυβέρνησαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παυλόπουλε,
σας ευχαριστούµε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως και η Αριστερά έχει
εκείνο το µερίδιο ευθύνης που τώρα πρέπει να την κάνει να σκέφτεται σοβαρά όταν κάνει κριτική ανεξόδως. Ας το αντιληφθούµε. Όλοι φέρουµε το µερίδιο ευθύνης που µας ανήκει αναλογικώς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μανώλης Γλέζος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι
και συναδέλφισσες, να ευχηθώ µια καλή χρονιά και να ξεπεράσουµε αυτά τα δύσκολα χρόνια.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο διαπνέεται από µια αντίληψη την
οποία πρέπει να µελετήσουµε ειδικά. Ποια είναι αυτή η αντίληψη;
Η αντίληψη είναι µια: Όλα πρέπει να συγκεντρωθούν, να συγχωνευθούν διότι σύµφωνα µε ένα νόµο κοινωνιολογικό, η πλαστικότητα του συστήµατος κάθε φορά που νιώθει ότι καταρρέει, είναι
να προσαρµόζεται στις συνθήκες όπως την ώρα που αγκυλώνεις
κάποιον και συσπειρώνεται. Είναι η συσπείρωση. Είναι η διάσωση
από την καταστροφή, είναι η προσπάθεια των συγχωνεύσεων.
Απόδειξη. Συγχώνευση των κοινοτήτων, των δήµων µε τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη». Ήθελα να ήξερα: Οι συνταγµατολόγοι σ’ αυτήν την περίπτωση που καταργήθηκε το Σύ-
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νταγµα, άρθρο 102 παράγραφος 2, τι έκαναν; Το λέω και για
σένα Προκόπη. Δεν σε εξαιρώ από την περίπτωση αυτή.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τον ψήφισα τον «Καλλικράτη» και δεν παύω να λέω ότι ήταν καταστροφικός για την Αυτοδιοίκηση.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Λέω τι έκαναν. Για τη συνταγµατικότητα
τι έκαναν τότε οι συνταγµατολόγοι; Είναι σαφής η παραβίαση
του Συντάγµατος, άρθρο 102 παράγραφος 2.
Στη συνέχεια τι έχουµε; Κατάργηση των ΔΟΥ και συγχώνευσή
τους. Πού; Στη νησιωτική Ελλάδα. Τελικά πού θα προσφύγει ο
άλλος, δεν µπορώ να καταλάβω. Τι καράβι θα παίρνει την ώρα
που θα έχει µποφόρ; Αυτό είναι το θέµα.
Στη συνέχεια, συγχώνευση των διδακτηρίων, συγχώνευση των
διδακτικών τάξεων. Το ένα πίσω από το άλλο. Αυτό δεν το βλέπουµε; Δεν το διακρίνουµε; Ότι όλη η προσπάθεια είναι να συγχωνευτούν τα πάντα, τα κέντρα υγείας, τα εκπαιδευτήρια;
Να φέρω το παράδειγµα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Εάν µιλάµε για δηµιουργία βαριάς βιοµηχανίας, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου ποιος θα µας τη
δείξει; Η κατάργησή του, η συγχώνευσή του, η συρρίκνωσή του
είναι φοβερή. Αλλά, και αυτό να συρρικνωθεί. Αυτό δεν το λογαριάζουµε, δεν το σκεπτόµαστε καθόλου.
Θα περίµενα εδώ να έρθει ένας νόµος, αν µιλάµε για διάρθρωση του κράτους, που να καταργεί τα άχρηστα Υπουργεία. Τι
χρειάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης που υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, δικαστική εξουσία; Πού είναι η διάκριση των εξουσιών εδώ;
Πού είναι εδώ οι συνταγµατολόγοι να την υπερασπιστούν; Εδώ
έχουµε συγχωνεύσει όλες τις εξουσίες σε µία. Ένα όργανο συνολικά και για την εκτελεστική εξουσία και για τη δικαστική εξουσία και για τη νοµοθετική εξουσία. Εδώ οι συνταγµατολόγοι τι
κάνουν; Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αυτό βλέπω.
Πού πάµε; Σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε; Είπαν µερικοί: «Διαλέξτε τι θέλετε, την καλή εικόνα που έχουµε ή τα επώδυνα
µέτρα». Μα, αυτά τα δύο είναι το ένα αντίφαση του άλλου. Τα
επώδυνα µέτρα δεν τα δηµιουργήσαµε εµείς. Δεν δηµιούργησε
ο ελληνικός λαός την κρίση, δεν την προκάλεσε και δεν την τροφοδοτεί. Γιατί να την πληρώνει; Δώστε εδώ απάντηση. Δεν πρόκειται να δώσετε γιατί δεν έχετε απάντηση.
Εδώ η εντολή των δανειστών της τρόικας είναι επανασύσταση,
επανένωση, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, µ’ όποιον τρόπο
κι αν το πείτε, σε κλίµακα εθνική, σε κλίµακα ευρωπαϊκή, σε κλίµακα διεθνή. Εσείς υπηρετείτε ακριβώς τον ίδιο στόχο και µου
κάνει εντύπωση πώς δεν φέρατε ακόµα εδώ και τη συγχώνευση
των κοµµάτων. Ήδη έχετε προλειάνει το έδαφος µε την τροϊκανή
Κυβέρνηση και προσπαθείτε κι εδώ να κάνετε µία συγχώνευση
των κοµµάτων. Επιχειρείτε αυτό το σχέδιο. Συνέλθετε. Δεν έχω
να πω τίποτε άλλο. Συνέλθετε. Ενώ έχετε καταστρέψει τη χώρα,
µιλάτε για σωτηρία της χώρας. Έλεος πια! Πού θα πάµε; Ακούγονται εδώ ρητορικά σχήµατα, ακούγεται το ένα, το άλλο, τα
πάντα ακούγονται, αλλά ξεχνάτε ένα βασικό γεγονός, ότι επιτέλους ο ελληνικός λαός σας κατάλαβε και δεν πρόκειται να σας
ξαναψηφίσει. Επειδή ακριβώς δεν πρόκειται να σας ξαναψηφίσει,
γι’ αυτό γίνεται η συσπείρωση και δηµιουργείτε αυτό το καινούργιο όργανο: τη Γενική Γραµµατεία για το Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Γιοβανόπουλος
έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η ισηγορία πλησιάζει,
κύριε Γλέζο. Θα µιλάµε κι εµείς οι Βουλευτές λίγο περισσότερο,
κάπως θα γίνει, να αλλάξουµε τον Κανονισµό, να µην ακούµε όλο
τους ίδιους και τους ίδιους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους,
δευτερολογίες, τριτολογίες, να µιλάµε κι εµείς οι υπόλοιποι Βουλευτές λίγο περισσότερο.
Άκουσα το χριστουγεννιάτικο µήνυµα του Πρωθυπουργού µ’
εκείνο το µακάβριο τόνο που έλεγε: «Ό,τι αρχίσαµε θα το τελειώσουµε». Δεν ξέρω αν ήταν προφητεία, αν ήταν υπόσχεση ή αν
ήταν απειλή στους τελευταίους ανυπάκουους, αλλά ξέρω ότι
ένας παγωµένος αέρας φύσηξε από το ανοιχτό παράθυρο σ’ όλα
τα ελληνικά σπίτια όταν έλεγε αυτήν ακριβώς τη φράση. Είναι
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ωραίο να ακούµε Μπρεχτ, αλλά ακόµα χειρότερο είναι να ζούµε
τον Χόρχε Μπόρχες και την ειρωνεία του µ’ όλα αυτά τα µυθικά
τέρατα που έχουν µπει για να λεηλατήσουν αυτήν εδώ την πατρίδα και το δικό µας ταξίδι της ζωής.
Κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, για µένα θα είστε πάντα ο καθηγητής µου. Έµαθα από σας πολλά και για πολλά χρόνια υπήρξατε φάρος της σκέψης µου από το πρώτο κιόλας έτος -και δεν
είµαι υπερασπιστής κανενός συναδέλφου- και έµαθα ότι δεν
υπάρχει αναδροµική ισχύς νόµου. Ήταν από τα πρώτα µαθήµατα
που µου κάνατε. Βλέπω όµως ότι αυτή η Κυβέρνηση έρχεται αναδροµικά και παίρνει ένα σωρό χρήµατα απ’ αυτούς τους εργαζόµενους ανθρώπους. Αυτό δεν σας ξενίζει εσάς, το συνταγµατολόγο, το δάσκαλό µου; Αυτή η Κυβέρνηση στην οποία σήµερα
προσφέρετε τη σκέψη και την εµπειρία σας, ψήφισε µνηµόνια και
διεθνείς συµβάσεις µε εκατό πενήντα ψήφους, όταν εσείς µας
λέγατε «όχι, µε εκατόν ογδόντα παιδιά, εδώ που ήλθατε στο πανεπιστήµιο, στα αµφιθέατρα της Νοµικής, µε εκατόν ογδόντα έρχονται αυτές οι διεθνείς συµβάσεις» κι εσείς ανέχεστε µε εκατό
πενήντα να προσφέρετε έργο σ’ αυτές τις κυβερνήσεις.
Το Σύνταγµα αυτό που µε διδάξατε µιλάει για την προστασία
της οικογένειας και την προστασία των παιδιών. Και έρχεστε και
καταργείτε την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων της Ηµαθίας. Γι’
αυτή µπορώ να ξέρω και να µιλήσω. Καταργείτε την Εταιρεία
Προστασίας Ανηλίκων και διατηρείτε το Κέντρο Μόδας.
Δεν ξέρατε; Ρωτήστε κάποιους από τους συναδέλφους της
Ηµαθίας να σας πουν ποιος είναι ο Κώστας ο Χατζηγιάννης,
ποιος είναι ο Κώστας ο Μίζας, ποια είναι όλη αυτή η υπηρεσία.
Ένα απέραντο ανοιξιάτικο περιβόλι για ελληνόπαιδα και µη, για
παιδιά που δέχονται ποινές από τα δικαστήρια, για παιδιά που
µένουν στο δρόµο και βοηθά η Εκκλησία, ο Δήµος. Βοηθάνε ιδιώτες, βοηθάνε οργανισµοί. Βοηθάνε όλοι. Αλλά πρώτα η Εταιρεία
Προστασίας Ανηλίκων. Και αυτήν την καταργείτε.
Ποιον ρωτήσατε; Τι κόστος έχει η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηµαθίας και την καταργείτε; Να σας πω εγώ; Μηδέν. Τι ταµείο έχει η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηµαθίας; Να σας πω
εγώ; Τριάντα χιλιάδες. Γιατί την καταργείτε; Δώστε µια εξήγηση
επαρκή να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνει αυτή η συγχώνευση
και γιατί πρέπει όλοι να πολτοποιηθούµε ξαφνικά, επειδή προστάζει ο τροϊκανός.
Νοµίζω ότι ακόµα και αυτό το νέο εφεύρηµα για τη Γενική
Γραµµατεία περί συντονισµού του κυβερνητικού έργου είναι κάτι
εντελώς απίθανο, κάτι απρόβλεπτο και κάτι που δεν θα µπορούσε να το έχει εµπνευστεί κανένας από τους µακάβριους σκηνοθέτες.
Ξέρετε το 1833 ήταν ο θεσµός της αντιβασιλείας. Ο Μάουρερ
τότε και αυτός ως επίτροπος, είχε πάει στα µοναστήρια, άπλωνε
τα σεντόνια και µάζευε τα καντηλέρια, τα χρυσαφικά, τα µάζευε
όλα, γιατί εκείνος που θα κυβερνούσε, ο Όθων, ήταν ανήλικος.
Τώρα έχουµε νέο επίτροπο; Πάλι αντιβασιλεία; Σ’ αυτήν την
εδώ την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία ξανά αντιβασιλεία εµείς;
Θα έρθει ο Γερµανός, θα βάλουµε τον επίτροπο εδώ σε εµάς,
στο Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση, στο Υπουργικό Συµβούλιο!
Στο Υπουργικό Συµβούλιο; Ποιο Υπουργικό Συµβούλιο; Από
πότε έχετε να συνεδριάσετε; Η ώρα του Πρωθυπουργού. Ποια
ώρα του Πρωθυπουργού; Εξίµισι µήνες είµαι Βουλευτής. Δεν
είδα µια ώρα του Πρωθυπουργού να έρθει να τον ελέγξουµε, να
τον ρωτήσουµε, να µας απαντήσει, να µας πείσει, να τον πείσουµε, να γίνει η κοινοβουλευτική ζύµωση. Δεν το έχω δει. Πότε
θα το δούµε; Φοβάµαι ότι τα πράγµατα δεν πηγαίνουν καλά στην
πατρίδα. Φοβάµαι ότι κλαίει ο κόσµος έξω.
Ήµουν την προηγούµενη εβδοµάδα στο Νησέλι, ένα µικρό
χωριό έξω από την Αλεξάνδρεια. Ο Φώτης ο Μουρλάς ήταν επιπλοβιοτέχνης. Είχε δώδεκα εργαζόµενους και τώρα δεν µπορεί
να θρέψει ούτε το γιο του. Προδόθηκε από τη µια από τις δυο
παρατάξεις που ψήφιζε και κλαίει µε δάκρυα. Και εµείς ερχόµαστε σήµερα να δώσουµε 1 εκατοµµύριο ευρώ να κάνουµε κάποιον καινούργιο γενικό γραµµατέα, συντονιστή. Μετά το γενικό
γραµµατέα συντονιστή που υπάρχει για το Υπουργικό Συµβούλιο, τώρα για τον Πρωθυπουργό. Έχουµε διευθυντές. Δηµιουργούµε καταστάσεις από τις οποίες δεν ξέρω αν θα µπορέσουµε
να γλιτώσουµε ποτέ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Έχω µια λέξη µόνο να πω και τελειώνω γιατί πρέπει να δώσουµε το λόγο. Είναι αργά. Νοµίζω ότι αυτή η Μεταπολίτευση,
έτσι πεισιθανάτια όπως την αντιµετωπίζουµε όλοι, το βλέπουµε,
τελειώνει. Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η Μεταπολίτευση ετοιµάζει
µια πολιτική διαθήκη. Μια σελίδα αυτής της πολιτικής διαθήκης
λοιπόν, τώρα που εκπνέει είναι και αυτός ο διορισµός µε πενταετή θητεία για το Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. Θέλει να κληροδοτήσει στις επόµενες αναδυόµενες δυνάµεις του ελληνικού
λαού ένα συγκεκριµένο κληροδότηµα. Αυτό θέλει να µας αφήσει.
Πρέπει όµως να πω ότι αυτός ο ελληνικός λαός τέτοιου είδους
διαθήκες τις ακυρώνει µε διαδικασίες εκλογών. Και θα ακυρωθούν αυτές οι διαθήκες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Υφυπουργέ, θα µιλήσετε τώρα;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε. Έχετε
το λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την ανάγκη συγχώνευσης οµοειδών φορέων του δηµοσίου ή για την κατάργηση
φορέων που έχουν καταστεί επουσιώδους σηµασίας είναι µια συζήτηση που είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια στην πατρίδα
µας.
Είναι µία συζήτηση που έρχεται µετά από µία αρκετά µακρά
περίοδο στην οποία η δυναµική ήταν αντίθετη, µία µακρά περίοδο στην οποία δηµιουργούνταν διαρκώς φορείς και υπηρεσίες του δηµοσίου. Μέσα από µία στρεβλή αντίληψη, µία διαστρέβλωση της έννοιας της αποκέντρωσης ή µέσα από µία διαστρέβλωση της έννοιας της εξειδίκευσης οδηγηθήκαµε σε ένα
κράτος µε φορείς και υπηρεσίες των οποίων οι αρµοδιότητες αλληλεπικαλύπτονται, πολλές φορές συγκρούονται και καταλήγουν
σε µία δοµή λαβύρινθο.
Σήµερα οι φορείς γενικής κυβέρνησης στην πατρίδα µας είναι
χίλιοι πεντακόσιοι τέσσερις. Η περιπλοκότητα του κράτους είναι
πρόβληµα για πολλούς λόγους. Ο πρώτος και προφανής λόγος
είναι η σπατάλη πόρων. Μία τέτοια δοµή κράτους επιβαρύνει το
φορολογούµενο µε δαπάνες για περισσότερα από τα απαραίτητα διοικητικά συµβούλια, περισσότερες από τις απαραίτητες
θέσεις ευθύνης, περισσότερα χρήµατα για µισθώµατα, περισσότερα χρήµατα για µετακινήσεις κι ούτω καθ’ εξής.
Μία ακόµα εικόνα αυτής της κατάστασης δίνει ένα στοιχείο
που προκύπτει από µία πολύ πρόσφατη, από αυτή τη µελέτη για
τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του δηµοσίου που γίνονται στο
πλαίσιο του σχεδιαζόµενου έργου «Σύζευξις ΙΙ». Προέκυψε από
τη µελέτη αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το δηµόσιο σήµερα λειτουργεί σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια κτήρια
στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτός ο αριθµός από µόνος του λέει
πολλά.
Επειδή ακούστηκαν αρκετά για τη συγκριτική εικόνα της πατρίδας µας σε σχέση µε τις χώρες που συγκρινόµαστε, είτε της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΟΟΣΑ, πρέπει να πω ότι σύµφωνα
µε ανάλυση της EUROSTAT του 2011 η Ελλάδα δαπανά το υψηλότερο µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσοστό
στις δαπάνες που κατηγοριοποιούνται ως δαπάνες για την οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Η πατρίδα µας δαπανά το
11,1% του εθνικού προϊόντος έναντι ενός µέσου όρου 6,5%.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά των πίνακα αυτό, στον οποίο
υπάρχει και η αναφορά στον τρόπο κατηγοριοποίησης, προς
αποφυγή παρεξηγήσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
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βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είναι όµως οι δαπάνες το κύριο πρόβληµα, για την ακρίβεια δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα στην κατάσταση αυτή, παρ’
ότι βεβαίως είναι πολύ κρίσιµο ειδικά στις περιόδους κρίσης που
ζούµε, όπου οτιδήποτε εξοικονοµούµε µπορεί να πηγαίνει σε
εξυπηρέτηση πιεστικών αναγκών της κοινωνίας. Ο κατακερµατισµός της διοίκησης, είτε αναφερόµαστε στα πολυάριθµα νοµικά
πρόσωπα του δηµοσίου είτε αναφερόµαστε στον πληθωρισµό
διευθύνσεων και τµηµάτων στο εσωτερικό των Υπουργείων, είναι
συνώνυµο της γραφειοκρατίας. Ένα κράτος λαβύρινθος όσα κι
αν ξοδεύει, δεν θα µπορέσει ποτέ να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στον πολίτη.
Ακόµα, το πολυδαίδαλο του κράτους δηµιουργεί συνθήκες
αδιαφάνειας. Ο πολίτης δεν µπορεί να κρίνει τον τρόπο της λειτουργίας ενός πολυπλόκαµου κράτους, δεν µπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο λειτουργίας, δεν µπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο
των παρεχόµενων υπηρεσιών, ούτε είναι δυνατόν να αξιολογήσει
το εάν και κατά πόσο γίνεται χρηστή διαχείριση του δηµοσίου
χρήµατος. Έτσι ο πολίτης αποξενώνεται από το κράτος.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κεντρική µας αρχή στη διοικητική µεταρρύθµιση είναι η απλούστευση της κρατικής µηχανής, απλούστευση δοµών και διαδικασιών τόσο στο επίπεδο της
κεντρικής κυβέρνησης, στα οργανογράµµατα των Υπουργείων
όσο και στο επίπεδο των εποπτευοµένων φορέων. Η απλούστευση, µεταξύ των άλλων, προϋποθέτει καταργήσεις φορέων,
που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης και συγχωνεύσεις των οµοειδών, µε σκοπό τον περιορισµό των δαπανών αλλά και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς από τις συγχωνεύσεις µπορεί να προκύψουν ισχυρότεροι και αποτελεσµατικότεροι
φορείς.
Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις που υλοποιούνται µε το
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, γίνονται µε αυτό ακριβώς το
πνεύµα. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας, της πληροφορικής και
των τεχνολογιών επιτρέπουν σήµερα την αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας άρα και της διοίκησης από απόσταση σε
µεγάλο όγκο και σε χρόνους που ως πρόσφατα ήταν αδιανόητο.
Για το λόγο αυτόν, σύµµαχός µας στην προσπάθεια είναι τα συστήµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα οποία αναπτύσσονται ήδη.
Πρέπει να τονιστεί ότι έχει ληφθεί µε τα κατά περίπτωση εποπτεύοντα τους φορείς που συζητάµε σήµερα Υπουργεία ειδική
µέριµνα, ώστε να µη διακοπεί η παροχή οποιασδήποτε πραγµατικής υπηρεσίας προς την κοινωνία. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραµµές που έδωσε ο Πρωθυπουργός για την προσπάθεια
αυτή.
Και πρέπει να τονίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι
πολύ µεγάλη πλάνη αυτό που ακούγεται πολύ συχνά στη συζήτηση αυτή από αυτό το Βήµα, ότι καταργείται µια ορισµένη εταιρεία προστασίας ανηλίκων ή ένα συγκεκριµένο θεραπευτήριο.
Καµµιά λειτουργούσα µονάδα παροχής κοινωνικής πρόνοιας δεν
καταργείται. Αυτό που γίνεται είναι ότι συγχωνεύεται η διοικητική
δοµή. Καταργούµε διοικητικά συµβούλια, καταργούµε θέσεις µετακλητών διοικητών, εξοικονοµούµε έτσι πόρους. Το τονίζω
όµως αυτό: Σε όλη τη χώρα όλες οι µονάδες παροχής κοινωνικής
πρόνοιας συνεχίζουν να λειτουργούν. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι δεν µπορούν σήµερα να λειτουργούν µε ένα, ας
πούµε, διοικητικό συµβούλιο ανά περιφέρεια οι µονάδες πρόνοιας που λειτουργούν στην περιφέρεια αυτή; Είναι κάποιος που
πιστεύει ότι κάθε οικοτροφείο, ότι κάθε θεραπευτήριο χρονίων
χρειάζεται να έχει δικό του διοικητικό συµβούλιο, δικούς του διοικητές και υποδιοικητές; Δεν το πιστεύω.
Για να δούµε ειδικότερα τις µονάδες κοινωνικής φροντίδας µε
δυο µόνο λόγια και περισσότερα αύριο στην κατ’ άρθρο συζήτηση, τριάντα οκτώ νοµικά πρόσωπα ανά την Ελλάδα εντάσσονται στην κατηγορία που συζητάµε. Είναι θεραπευτήρια, όπως
είπα, χρονίων παθήσεων, οικοτροφεία για παιδιά που χρειάζονται
προστασία κ.ο.κ.. Συγχωνεύονται αυτά σε δώδεκα νοµικά πρόσωπα χωρίς –θα το επαναλάβω- να σταµατήσει η λειτουργία ούτε
µιας µονάδας, χωρίς να αλλάξει ο χαρακτήρας ούτε µιας µονάδας, καθώς όποια µονάδα, για παράδειγµα, είναι µονάδα παρο-
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χής φροντίδας προς άτοµα µε ειδικές ανάγκες παραµένει µια τέτοια µονάδα. Όποια µονάδα είναι µονάδα παροχής φροντίδας
για το παιδί παραµένει µια τέτοια µονάδα παροχής φροντίδας
για το παιδί.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι πιλοτικό για εµάς. Επελέγησαν ορισµένοι φορείς, των οποίων η συγχώνευση ή κατάργηση ήταν
κατά την άποψή µας και κατά την άποψη των εποπτευόντων
Υπουργείων σχεδόν αυτονόητη ανάγκη. Ο σκοπός ήταν να προετοιµάσουµε λύσεις πολιτικά και νοµικά επαρκείς, οι οποίες θα
αξιοποιηθούν στη συνέχεια κατά τη δεύτερη φάση του εγχειρήµατος που θα αφορά περισσότερους φορείς, µε µεγαλύτερες
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, µε µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά
οφέλη. Με το εγχείρηµα αυτό έχουµε πρότυπα που µπορούµε
να αξιοποιήσουµε αναφορικά µε τα ζητήµατα της διαχείρισης
της περιουσίας των φορέων, αναφορικά µε τα ζητήµατα της συνέχισης της παροχής της υπηρεσίας προς την κοινωνία, αναφορικά ακόµα µε τα ζητήµατα µε τα ζητήµατα τα εργασιακά των
φορέων. Επιλέξαµε, αντί του εύκολου δρόµου των µελετών που
πληρώνονται πανάκριβα και καταλήγουν πολύ συχνά στα ράφια
των Υπουργείων, να ξεκινήσουµε τη δική µας έρευνα στην πράξη,
µε τα στοιχεία βεβαίως και τη µελέτη που είχε το κάθε Υπουργείο
για τους φορείς του, αλλά δουλεύοντας στην πράξη σε µικρή κλίµακα αυτά που είναι οι αρχές που πρέπει να εφαρµόσουµε στη
µεγάλη κλίµακα. Έτσι προέκυψε το νοµοσχέδιο αυτό.
Διασφαλίσαµε τη συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών στον
πολίτη από όλους τους φορείς που προανέφερα, µειώνοντας το
κόστος κατά περίπου 3 εκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος. Πρόκειται
για περίπου 7% της κρατικής επιχορήγησης για τους φορείς αυτούς. Εξεπλάγην κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, όταν άκουσα
συναδέλφους να λένε: «Μα, δεν κάνατε και τίποτα σπουδαίο» ή
«Γιατί να συγχωνεύσετε αυτόν το φορέα µε τον άλλο, όταν εξοικονοµείτε µόνο στη µία περίπτωση 50.000, στην άλλη 80.000,
στην άλλη 100.000 ευρώ;». Από πού και έως πού τόση γαλαντοµία µε τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ.
Σκεφθείτε ότι αυτή η εικόνα επαναλαµβάνεται στους χίλιους
πεντακόσιους περίπου φορείς που αξιολογούµε. Σηµειώστε δε
ότι η εκτίµηση του οφέλους την οποία έχει κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είναι στην έκθεση που συνοδεύει το νοµοσχέδιο δεν συµπεριλαµβάνει τα οφέλη από τις οικονοµίες
κλίµακος, τα οφέλη δηλαδή που θα προκύψουν από τις δυνατότητες προµηθείας προϊόντων και υπηρεσιών σε µεγαλύτερες ποσότητες, άρα σε χαµηλότερες τιµές από τις δυνατότητες της
αποτελεσµατικότερης κατανοµής του εργατικού δυναµικού
κ.ο.κ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα οποία περιληπτικά εξέθεσα πιστεύω ότι βασίζονται σε µια απλή εφαρµογή αρχών του
κοινού νου και πιστεύω ότι αντιδρά κανείς -και θα αναφερθώ ειδικότερα και πολύ σύντοµα στο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- µόνο µε µια διάθεση αντίδρασης σε οποιαδήποτε
αλλαγή.
Δεν είναι τυχαίο ότι το συνδέετε µε ένα φόβο της τεχνολογίας
ακόµα. Είδαµε να αντιδράτε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στα
πανεπιστήµια, λέγοντας ότι πρόκειται για τεχνοφασισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ:…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εάν έχετε την
καλοσύνη, µη διακόπτετε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είδαµε να αντιδράτε σε συµφωνία ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε µια
ευρωπαϊκή χώρα λέγοντας ότι µας την υπαγόρευσε η CIA.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Στην πραγµατικότητα, όµως, µόνο καινοτοµώντας και εφαρµόζοντας τις
αρχές του κοινού νου µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία Δηµόσια Διοίκηση λιτή και αποτελεσµατική, που είναι αυτό που ζητά

5890

η ελληνική κοινωνία σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδοµένο ότι η συγκυβέρνηση προχωρά
µε προχειρότητα και βιασύνη στη συγχώνευση φορέων. Με τη
δικαιολογία του νοικοκυρέµατος του κράτους προβαίνει σε συγχωνεύσεις φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, φορέων που δηµιουργήθηκαν για την προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας και την προστασία της εξαιρετικά
πλούσιας ελληνικής βιοποικιλότητας, συγχωνεύσεις-«σκούπα»
που στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται βάσει κοµµατικών
και πολιτικών κριτηρίων και όχι βάσει αξιοκρατικών λόγων και
διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος.
Η Κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες
γιατί προχωρά σε πολλές περιπτώσεις σε συγχωνεύσεις φορέων
και οργανισµών που έχουν σοβαρότατο ρόλο να επιτελέσουν. Οι
καθυστερήσεις σε πρωτοβουλίες, η κακή οργάνωση και διαχείριση των οργανισµών τα τελευταία χρόνια, για τις οποίες δεν
έχουν ευθύνη οι φορείς, ούτε και θα διορθωθούν µε τη συγχώνευση και την κατάργησή τους, έχουν οδηγήσει στην παρακµή
τους, στην αναποτελεσµατικότητά τους και τέλος σε άσχηµα
αποτελέσµατα για το δηµόσιο τοµέα, όπως λόγου χάριν οι κακοί
χειρισµοί στη διαχείριση της λίµνης Κορώνειας και της λίµνης
Κάρλας όπου, όπως φαίνεται, τα πρόστιµα που θα επιβληθούν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι βαριά για την ήδη επιβαρηµένη ελληνική οικονοµία.
Η Κυβέρνηση προχωρά σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις των
είκοσι εννέα φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών
παρά την αντίθετη θέση της Επιτροπής «Φύση 2000», η οποία
αποτελεί από το 1998 το επίσηµο επιστηµονικό γνωµοδοτικό όργανο του κράτους για τις πολιτικές και τα µέτρα που αφορούν
τη βιοποικιλότητα της χώρας. Πρόκειται για καταργήσεις φορέων που από την πρώτη µέρα της δηµιουργίας τους δεν τους
στήριξε, δεν φρόντισε να τους ενισχύσει σε δυναµικό και µέσα
και δεν φρόντισε να δηµιουργήσει εκείνο το θεσµικό πλαίσιο που
θα τους έδινε πραγµατικές αρµοδιότητες για την αντιµετώπιση,
για παράδειγµα, παράνοµων δραστηριοτήτων, όπως λαθροθηρίας, ρίψης αποβλήτων κ.α.
Οι φορείς περιορίστηκαν στο ρόλο του παρατηρητή, στο να
καταγράφουν, να κάνουν συστάσεις και να ενηµερώνουν τους
αρµόδιους φορείς χωρίς να µπορούν να παρέµβουν ουσιαστικά.
Και τώρα αντί να γίνει το κράτος αρωγός στην αποτελεσµατική
λειτουργία τους, προβαίνει στην άστοχη και στη χωρίς οικονοµική ωφέλεια κατάργηση και συγχώνευσή τους.
Μήπως µε την πολιτική σας ο φυσικός πλούτος της χώρας
γίνει έρµαιο όλων όσων καταστρέφουν το περιβάλλον για να κερδίσουν περισσότερο; Είµαστε σε θέση ως πολιτεία να διαφυλάξουµε τη χώρα µας ή µήπως µε τις πρακτικές σας βρεθούµε προ
εκπλήξεων;
Δεν είναι λίγες οι οργανώσεις και οι περιβαλλοντικοί φορείς
που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και αναφέρουν ότι οι συνέπειες των συγχωνεύσεων κάποιων χρήσιµων οργανισµών θα
προκαλούσαν µεγαλύτερες ζηµιές για το ελληνικό κράτος και την
ελληνική κοινωνία.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες των φορέων διαχείρισης,
που ανέρχονται σε περίπου 4,7 εκατοµµύρια ευρώ για τον καθένα, καλύπτονται από ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως από το
ΕΣΠΑ, σε σύνολο της τάξης των 100 εκατοµµυρίων ευρώ και όχι
από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ τα διοικητικά συµβούλια
δεν είναι αµειβόµενα. Βέβαια, άλλοι οργανισµοί που έχουν αµειβόµενα, παραµένουν. Γιατί, άραγε; Μήπως επειδή αποτελούνται
από κοµµατικά στελέχη;
Σύµφωνα µε τους φορείς που αντιδρούν, η επισήµανση αυτή
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το σχέδιο νόµου δεν εντοπίζει σχετικές εξοικονοµήσεις στον κρατικό προϋπολογισµό.
Θα είχαµε τη δυνατότητα να µιλάµε για µέρες για τις συνέπειες κάποιων από τις συγχωνεύσεις στο δηµόσιο τοµέα. Το πρό-
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βληµα δεν είναι η ίδια η πράξη αλλά οι συνέπειες των ενεργειών
αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι καταστροφικές για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Αντιδράσεις συναντάµε σε όλα τα σηµεία της χώρας, όπως
λόγου χάριν για τη συγχώνευση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της «HELEXPO». Μήπως ο τρόπος συγχώνευσης
οδηγήσει σε υποβάθµιση αυτού του θεσµού πολλών δεκαετιών,
που αποτελεί κορωνίδα της εµπορικής πολιτικής της χώρας µας;
Μήπως η υποβάθµισή της, που συντελείται εδώ και χρόνια, είναι
αποτέλεσµα σκόπιµων πολιτικών που θέλουν να βγάλουν την Ελλάδα από το πλαίσιο της επιχειρηµατικής δράσης στα Βαλκάνια;
Δηµιουργείται και η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού σύµφωνα
µε το νοµοσχέδιο. Συντονισµό χρειάζεται, όµως, πρώτα απ’ όλα
η πολιτική σας και κυρίως το σκεπτικό σας, γιατί έχετε ανεπάρκεια πολιτικής όσον αφορά τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις. Φαίνεται καθαρά σε πολλές περιπτώσεις ότι γίνεται µε
διαφορετικά κριτήρια από αυτά που είθισται να υπάρχουν.
Για άλλη µια φορά αποδεικνύεται ότι καταθέτετε ένα νοµοσχέδιο χωρίς αρχή, µέση και τέλος. Πιο πολύ ενδιαφέρεστε να τακτοποιήσετε σε µία θέση ένα διορισµένο κοµµατικό στέλεχος
παρά να προβείτε σε κινήσεις που θα έχουν, µετά από µελέτη,
ουσιαστική ανταπόκριση στην ελληνική οικονοµία.
Εδώ ερωτάµε, κύριοι Υπουργοί: Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισµοί που κατασπαταλούν το δηµόσιο χρήµα; Υπάρχουν κάποιοι
οργανισµοί που τρέφουν «ηµετέρους» και δεν τους αγγίζει η Κυβέρνηση; Αν θέλετε να εντυπωσιάσετε µε δήθεν µεταρρυθµίσεις,
σκεφτείτε από την άλλη και τις επόµενες γενεές που θα υποστούν την καταστροφική πορεία των πολιτικών σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κυρία συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, εύχοµαι µε τη σειρά µου µια
καλή, δηµιουργική χρονιά, µε την ελπίδα από πλευράς µας να
υπάρχει µια καθαρότητα σκέψης, προς ωφέλεια της πατρίδας
και του λαού της.
Η νοµοθετική λειτουργία εντός ενός κράτους δικαίου και εντεύθεν η νοµοθετική πρωτοβουλία της επίσηµης πολιτείας οφείλει να υπακούει στους αυτονόητους κανόνες της κοινής πείρας
και λογικής και να ακολουθεί τις επιβαλλόµενες και αναγκαίες
κατά περίπτωση αρχές της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας
και της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, ενός δηµοσίου
συµφέροντος που θεραπεύεται καλύτερα όταν οι νοµοθετούµενες παρεµβάσεις εξυπηρετούν µεταξύ των άλλων την περιφερειακή ανάπτυξη και εν µέρει το ταµειακό συµφέρον του δηµοσίου,
όπου ναι µεν σε µία εποχή λιτότητας και οικονοµικών δυσχερειών
-όπως η παρούσα- επιβάλλεται να λαµβάνεται υπ’ όψιν ως µέτρο
για τη λήψη των αποφάσεων, όχι όµως ως αυτοτελές κριτήριο.
Ένεκα, λοιπόν, αυτής της τρέχουσας εξαιρετικώς δυσµενούς
οικονοµικής συγκυρίας και εντεύθεν της έλλειψης χρηµάτων του
δηµοσίου ταµείου, η αλλαγή των οργανωτικών δοµών του κράτους και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα επιβάλλεται από τις καταστάσεις και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται επί της αρχής
το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο περί των συγχωνεύσεων των φορέων του δηµοσίου και της σύστασης της Γραµµατείας Συντονισµού του κυβερνητικού έργου. Ως εκ τούτου και εξ αντικειµένου,
ο σκοπός είναι αποδεκτός, θεµιτός και απόλυτα κατανοητός.
Ζητήµατα, όµως, γεννώνται από άστοχες επιµέρους διατάξεις
του νοµοσχεδίου, που όπως αναδείχθηκαν και επισηµάνθηκαν
κατόπιν µακράς διαλογικής συζήτησης στην αρµόδια Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, πρέπει,
κύριοι Υπουργοί, να αναθεωρηθούν επί το ορθότερον, καθώς δεν
στέκουν στη βάσανο της κοινής λογικής, αντιβαίνουν στο δηµόσιο συµφέρον, στην αποτελεσµατικότητα που οφείλουν να έχουν
οι φορείς. Παρακαλώ ως προς τούτο για την τοποθέτησή σας επί
του ζητήµατος.
Αναφέροµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και παρακαλώ την
προσοχή σας- στη ρύθµιση του άρθρου 10 παράγραφος 3 του
υπό ψήφιση νοµοσχεδίου. Πρόκειται για µία διάταξη που έχει
σκανδαλίσει την τοπική κοινωνία της Δράµας, δηµιουργώντας τεράστια αναστάτωση και αγανάκτηση στον αποµακρυσµένο νοµό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Θ’- 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

που εκπροσωπώ.
Αναφέροµαι στην προβλεπόµενη συγχώνευση, πρώτον του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράµας, δεύτερον του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Δράµας και τρίτον του Κέντρου
το οποίο λειτουργεί ως παράρτηµα του Κέντρου Προστασίας
Παιδιού Καβάλας. Βεβαίως, έχει να κάνει µε ένα ενιαίο νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε έδρα την Καβάλα. Είναι µία συγχώνευση που δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται, δεν στέκει
στη βάσανο της λογικής, δεν σέβεται τη δυναµικότητα των ιδρυµάτων της Δράµας, την υφιστάµενη κατάστασή τους και την
ιστορικότητά τους. Πρόκειται –ας µου επιτραπεί- για µια επιλογή
ολότελα εσφαλµένη και θα εξηγήσω το γιατί.
Δεν είναι δυνατόν το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράµας, µε ιδιόκτητη κεντρική κτηριακή δοµή στο Δήµο της Δράµας
2000 τ.µ., όπου φιλοξενούνται πενήντα ηλικιωµένοι και χρονίως
πάσχοντες, µε δεύτερο ιδιόκτητο κτήριο σε προάστιο της Δράµας 900 τ.µ. εντός εκτάσεως 20 στρεµµάτων, όπου λειτουργεί
το τµήµα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ µε πενήντα εννέα φιλοξενούµενα άτοµα, µε αγροκτήµατα που προέρχονται από δωρεές και κληροδοτήµατα
συνολικής εκτάσεως 120.000 τ.µ. µε οικόπεδα συνολικής εκτάσεως 2000 τ.µ. και διάφορα άλλα διαµερίσµατα κληροδοτήµατα
στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, µε έσοδα, τα οποία υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ χωρίς καµµία επιχορήγηση, µε ταµειακό
υπόλοιπο 3,5 εκατοµµύρια ευρώ, µε ογδόντα τέσσερις µονίµους
δηµοσίους υπαλλήλους -ήτοι µε τεράστια δυναµικότητα- να συγχωνεύεται µε πολλαπλασίως µικρότερους σε έκταση και δυναµικότητα φορείς και να µετακινείται η διοίκηση του ενιαίου φορέα
και η καταστατική του έδρα στην Καβάλα, σε έναν φορέα που
διαθέτει µόνον τέσσερις υπαλλήλους, σε µια νεόδµητη, προσωρινή –θα έλεγα- κατασκευή, όπου παραµένουν χωρίς προγράµµατα είκοσι κορίτσια που προέρχονται από προβληµατικές
οικογένειες.
Αναρωτιέται κανείς: Πώς είναι δυνατόν, ένας τόσο µεγάλος
φορέας µε ιστορικότητα, µε τεράστια περιουσία που βρίσκεται
στο Νοµό Δράµας, µε τόσο προσωπικό, µε οικονοµική αυτάρκεια
και λειτουργία, χωρίς επιβάρυνση του δηµοσίου προϋπολογισµού, µε αρτιότητα στη διοικητική του δοµή και µε µεγάλη κοινωνική προσφορά σε όλο το Νοµό Δράµας και στην ευρύτερη
περιοχή να συγχωνεύεται σε ένα µικρό υφιστάµενο φορέα στην
Καβάλα και ουσιαστικά να εξοστρακίζεται από τη φυσική του
έδρα;
Με ποια κριτήρια, µε ποια λογική αφετηρία αγνοείται η έκταση
και η ισχύ αυτού του ιδρύµατος και ουσιαστικά συρρικνώνεται
και οδηγείται στο διοικητικό µαρασµό;
Με ποια λογική και µε ποιο σκεπτικό θα διοικείται ένα τόσο µεγάλο ίδρυµα, µε αυτήν την τεράστια υλικοτεχνική δυναµικότητα,
που βρίσκεται στη Δράµα από την Καβάλα;
Πραγµατικά, ούτε εγώ ούτε η τοπική κοινωνία µπορεί να αντιληφθεί για ποιο λόγο έγινε αυτή η επιλογή που πραγµατικά δεν
µπορεί να αιτιολογηθεί επ’ ουδενί.
Όλα τα ανωτέρω είναι καταγεγραµµένα στα στοιχεία που
έδωσα στην επιτροπή –και θα καταθέσω πάλι και σήµερα- ως δηµόσια έγγραφα. Αυτά είναι θέµατα που τα διαπίστωσε και το
Υπουργείο και οι συνάδελφοι στην επιτροπή.
Συνεχίζω: Δεν είναι δυνατόν το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού της Δράµας µε δεκατρείς υπαλλήλους, µε πενήντα πέντε
τροφίµους, µε ιδιόκτητο κτήριο 2000 τ.µ. να µετακινείται και αυτό
στην προηγούµενη έδρα, στην Καβάλα, χωρίς κτηριακές υποδοµές.
Είναι σαφές ότι πρόκειται για επιλογή τουλάχιστον περίεργη,
που δεν εξυπηρετεί ούτε το δηµόσιο συµφέρον ούτε την αρχή
της νοµιµότητας, ενώ δεν στέκει σε καµµία λογική επιχειρηµατολογία.
Η επιλογή αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αιτιολογείται, δεν προκύπτει ποια είναι η σκοπιµότητά της, ενώ αγνοείται
παντελώς το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας να αποτελεί την καταστατική έδρα
του νέου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, όταν το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων και το Κέντρο Προστασίας Δράµας
σε επίπεδο αριθµού υπαλλήλων είναι πολυπληθέστερα, µε τερά-
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στιες υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις, µε υποδοµές, µε κατοχή κτηµάτων 120.000 στρεµµάτων, οικοπέδων κ.ο.κ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αλήθεια, πώς θα διοικούνται όλες αυτές οι τεράστιες εγκαταστάσεις µακριά από τον τόπο που βρίσκονται; Πώς θα ασκείται
η εποπτεία εξ αποστάσεως; Πώς θα ανταποκρίνεται η αποµακρυσµένη διοίκηση στις καθηµερινές ανάγκες διαχείρισης, όταν
αυτή θα εδρεύει τόσο µακριά από τον τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων των επιµέρους φορέων; Θα µετακινηθεί προσωπικό
από τη Δράµα για να στελεχώσει την έδρα στην Καβάλα, για να
διοικείται ο φορέας της Δράµας; Πραγµατικά αυτό δεν το κατανοώ. Εν κατακλείδι, δεν καταλαβαίνω, τι δηµοσιονοµικό όφελος
προκύπτει από τη συγχώνευση αυτή.
Παρατηρούνται διαρκείς συγχωνεύσεις και, όπως πληροφορούµαι, το ΣΕΠΕ θα µεταφερθεί στην Καβάλα και τα ΤΕΙ, όπως
λέει το Υπουργείο Παιδείας, θα οδηγηθούν προς την Καβάλα.
Αξιότιµε, κύριε Υπουργέ, αναµένω να αναλάβετε την πρωτοβουλία που υποσχεθήκατε, να τροποποιήσετε την εν λόγω διάταξη, µε µόνο σκοπό την αποκατάσταση των αδικιών για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, επιλέγοντας τη συγχώνευση των δύο ιδρυµάτων στη Δράµα και αντιστοίχως στην Καβάλα ως τελευταία λύση από πλευράς σας, έτσι
ώστε να αποκατασταθεί το δίκαιο για το νοµό µου.
Κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή επιφυλάχθηκα για
την ψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου, επιφύλαξη που διατηρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, συντοµεύετε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αναµένω τόσο εγώ όσο και η δραµινή κοινωνία να αρθεί η σε βάρος της επιχειρούµενη αδικία.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Να παρακαλέσω, επειδή είναι περασµένη η ώρα και είναι αρκετοί συνάδελφοι να µιλήσουν ακόµα, να τηρούµε το χρόνο και
να δούµε µήπως πρέπει να τον µειώσουµε και κατά ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν φτάνει που κάτσαµε µέχρι
τέτοια ώρα, να τον µειώσουµε κιόλας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ξέρετε, για
όλους µας το λέω, δεν το λέω για τον εαυτό µου µόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τρεις συνάδελφοι έµειναν να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι πάρα πολλοί ακόµα για να µιλήσουν. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τρεις.
Είναι ακόµη δεκατέσσερις να µιλήσουν.
Το λόγο έχει ο κ. Τσαβδαρίδης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η πείρα της ζωής διδάσκει ότι δεν έχει τόσο σηµασία το τι λάθη κάνει κάποιος, όσο το τι πράττει µετά τα λάθη που
έκανε.
Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ η αποτυχία της πολιτικής του συνεισφοράς σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για τη χώρα, δεν είναι
απλά συνισταµένη των συσσωρευµένων λαθών κατά την άσκηση
των αντιπολιτευτικών του καθηκόντων. Είναι κυρίως απόρροια
της άρνησής του να µάθει από τα λάθη αυτά, να εκφράσει µια
πιο γόνιµη και υλοποιήσιµη πρόταση, να αποτελέσει παράγοντα
κοινοβουλευτικής συνεργασίας που θα διευκολύνει το άλµα της
χώρας προς το µέλλον.
Εκεί, όµως, που απαιτείται τόλµη η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
αντιτάσσει τη µονολιθικότητα. Εκεί που απαιτούνται βαθιές
τοµές, αντιτάσσει τη φοβία στο νέο και την επιστροφή σε παρωχηµένα και αποτυχηµένα πρότυπα του παρελθόντος. Εκεί που
απαιτείται συναίνεση, αντιτάσσει την αλόγιστη και τυφλή αντιπαλότητα. Αποτελεί µνηµείο πολιτικής ανευθυνότητας η επιχειρη-
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µατολογία µε την οποία επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να ντύσει την κριτική
του απέναντι σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται επιτέλους να
αντιµετωπίσει µε αποφασιστικότητα τη χρόνια αδυναµία της ελληνικής πολιτείας να αναδιαρθρώσει αποτελεσµατικά το διοικητικό της µηχανισµό, ο οποίος -µε τις τεράστιες παθογένειες και
τις απαρχαιωµένες δοµές του- αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί µέχρι και σήµερα ένα τεράστιο εµπόδιο στο δρόµο προς
την ανάπτυξη.
Όπου η νέα διακυβέρνηση προχωρά µε υπευθυνότητα στις
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, µε στόχο να πατάξει τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, να βάλει τάξη στις συγκεχυµένες αρµοδιότητες ενός διογκωµένου κρατικού τοµέα και να βάλει
φραγµό στις πελατειακές σχέσεις και στην αδιαφάνεια, ο ΣΥΡΙΖΑ
ανακαλύπτει διάλυση, συρρίκνωση της κοινωνικής φροντίδας,
αποσάθρωση του δηµοσίου.
Όπου η νέα διακυβέρνηση προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ρήξεις -προκειµένου να διασφαλίσει την αποδοτικότερη λειτουργία
των δηµόσιων οργανισµών και υπηρεσιών, µε όσο το δυνατόν λιγότερο δηµοσιονονικό κόστος και µικρότερη επιβάρυνση για τον
Έλληνα φορολογούµενο- ο ΣΥΡΙΖΑ κραυγάζει για διατήρηση της
αδράνειας και εκείνων των νοοτροπιών που διαχρονικά εµπόδιζαν τον κρατικό µηχανισµό να είναι παραγωγικός αλλά και ανταγωνιστικός.
Είναι προφανώς έκδηλη η αγωνία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για άλλη µια φορά να ψαρέψει σε θολά νερά και να εκµεταλλευτεί την αγωνία των δοκιµαζόµενων αυτήν την εποχή
πολιτών.
Η ουσία, όµως, είναι άλλη. Το πρόβληµα της δυσλειτουργίας
του ελληνικού δηµοσίου δεν εστιάζεται µόνο στο ότι αυτό είναι
πολύ µεγάλο, αλλά κυρίως στο ότι αυτό είναι εντυπωσιακά κατακερµατισµένο, ανορθολογικά οργανωµένο και εξόχως δυσλειτουργικό, αποψιλώνοντας την εµπιστοσύνη των πολιτών προς
αυτό.
Είναι ανατριχιαστική η διαπίστωση πως µέχρι πριν από λίγο
καιρό η ελληνική πολιτεία δεν είχε σχεδόν καµµία σαφώς αποτυπωµένη εικόνα για τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων που
απασχολεί, όπως, επίσης, ανατριχιαστική είναι η διαπίστωση ότι
το ελληνικό δηµόσιο είχε κάπου τριάντα χιλιάδες διευθυντές για
την εξυπηρέτηση δέκα εκατοµµυρίων πολιτών.
Ως εκ τούτου, όσο και αν στεναχωρεί αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, είναι
απόλυτα αναγκαία η αποφάση της νέας διακυβέρνησης να νοικοκυρέψει τη χαώδη κατάσταση και ακριβώς αυτό κάνει. Όχι
µόνο προχωράει στην κατάργηση οκτώ φορέων των οποίων η
αποστολή και ο ρόλος µπορεί να ασκηθεί από κάποια υφιστάµενη δοµή συνεκτικότερα, αλλά παράλληλα συγχωνεύει εκατόν
ενενήντα επτά νοµικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε οµοιάζουσες αρµοδιότητες και αντικείµενο.
Παράλληλα, συστήνοντας την Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
του κυβερνητικού έργου, θεµελιώνει τη δηµιουργία µιας επιτελικής δοµής, µε αποστολή την οργάνωση της εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου από τα Υπουργεία και την παρακολούθηση της
πορείας του µε συνεχή συνεργασία καθώς και την προώθηση,
πάντοτε σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, δράσεων απλούστευσης διαδικασιών και µείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων.
Μια τέτοια µεγάλη αλλαγή, βεβαίως, έχει ως αποτέλεσµα και
την αναγκαία συγχώνευση νοµικών προσώπων που προσέφεραν
οµολογουµένως εξαιρετικά σηµαντικό κοινωνικό έργο στην περιφέρεια και τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους σε ευρύτερες
διοικητικές ζώνες.
Ακόµη όµως και σε αυτές τις περιπτώσεις το παρόν σχέδιο
νόµου µεριµνά µε ευαισθησία για την όσο το δυνατόν οµαλότερη
µετάβαση των παλαιών νοµικών προσώπων στο νέο καθεστώς,
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους και τη
διασφάλιση της συνέχισης της προσφοράς τους στο κοινωνικό
σύνολο των περιοχών όπου µέχρι σήµερα δραστηριοποιούνταν.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό των εταιρειών
προστασίας ανηλίκων, όπως και της εξαιρετικά δραστήριας και
ιστορικής για την προσφορά της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Βέροιας, της οποίας ενώ το αντικείµενο δραστηριοτήτων µεταφέρεται από το Πρωτοδικείο στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, διασφαλίζεται η µεταφορά του προσωπικού της µε την ίδια σχέση ερ-
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γασίας στην έδρα του Εφετείου. Παράλληλα, συνίσταται Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων µε έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας
για τη συνέχιση της πολύπλευρης υποστήριξης σαράντα απόρων, ανήλικων και ορφανών παιδιών που µέχρι σήµερα η εταιρεία
είχε στην εποπτεία της.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συχνά-πυκνά
στην κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ µιλά ως αυτόκλητος υπερασπιστής της ελευθερίας απέναντι σε όσους, κατά τα λεγόµενά του,
θεωρεί ότι υποτάσσουν τη χώρα στα µνηµόνια και στους δανειστές.
Θα ήθελα ως επίλογο να υπενθυµίσω στους συναδέλφους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν δύο ειδών ελευθερίες:
η ελευθερία να κάνει κάποιος ό,τι θέλει και η ελευθερία να κάνει
αυτό που πρέπει. Δυστυχώς για εσάς, η νέα διακυβέρνηση έχει
το θάρρος αλλά και την ικανότητα να ξεχωρίζει την επικίνδυνη
ευκολία της πρώτης επιλογής από την υπεύθυνη αποστολή της
δεύτερης. Και αυτό θα συνεχίζει να πράττει για το καλό της
χώρας, αφήνοντας σε εσάς τα λόγια τα µεγάλα, που ήδη άρχισαν
να σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ σε όλους να έχουµε µία καλή και παραγωγική χρονιά και κυρίως υγεία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιχειρεί µια βαθιά
τοµή στη Δηµόσια Διοίκηση της χώρας.
Η δική µας δέσµευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν λιγότερο και καλύτερο κράτος. Αυτό πάντα λέγαµε και είµαστε συνεπείς σήµερα µε αυτά τα οποία προεκλογικά είχαµε πει στους
Έλληνες πολίτες. Γιατί µας κατηγορείτε; Επειδή εφαρµόζουµε
αυτά τα οποία προεκλογικά είχαµε υποσχεθεί στους πολίτες; Δεν
είχαµε υποσχεθεί λιγότερο κράτος; Αυτό κάνουµε.
Το ζητούµενο είναι αυτό το λιγότερο κράτος να είναι και πιο
αποτελεσµατικό. Για να είναι πιο αποτελεσµατικό, πρέπει να µειωθούν τα επίπεδα διοίκησης. Οι αλληλεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων όλοι ξέρουµε ότι δεν προάγουν την αποτελεσµατικότητα της
Δηµόσιας Διοίκησης.
Η έλλειψη διαφάνειας είναι κάτι που όλοι οµολογούµε κατ’
ιδίαν, αλλά δηµόσια δεν θέλουµε να το πούµε. Και αυτό είναι το
ζητούµενο µε αυτές τις τοµές που κάνει η παρούσα Κυβέρνηση.
Η µείωση της γραφειοκρατίας είναι η τρίτη στόχευση. Ειπώθηκε από τον εξαιρετικό συνάδελφο της Δηµοκρατικής Αριστεράς πριν -έχει γραφτεί, το ξέρουµε, υπάρχουν µελέτες- ότι η
γραφειοκρατία στην Ελλάδα κοστίζει. Κοστίζει πάνω από το 7%
του ΑΕΠ, όταν το αντίστοιχο κόστος στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες και στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι περίπου 3% µε 4%. Για να
µπορέσουµε να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί και χρήσιµοι στους
πολίτες πρέπει να πατάξουµε, να πολεµήσουµε τη γραφειοκρατία. Και αυτό κάνουµε.
Πιστεύω ότι θα βοηθήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί
το κράτος έχει συνέχεια και οι κυβερνήσεις διαδέχονται η µία την
άλλη. Ό,τι καλό κάνει η µία κυβέρνηση πρέπει να το υιοθετεί η
άλλη και δεν πρέπει να λέµε πάντα ένα «όχι», επειδή είµαστε στην
αντιπολίτευση, έστω και αν µέσα µας πιστεύουµε αυτό το οποίο
πρέπει να γίνει.
Θα αναφέρω εδώ ένα παράδειγµα. Όταν πριν από µερικά χρόνια επιχειρήθηκε η κατάργηση των αστυνοµικών σταθµών, είχαν
ξεσηκωθεί όλες οι τοπικές κοινωνίες. Έλεγαν «καταργείται η
Αστυνοµία, θα γίνουµε βορά στους κακοποιούς». Ενώ ο αστυνοµικός σταθµός είχε πέντε άτοµα προσωπικό και τα πέντε ασχολούνταν στην ουσία µε τη φύλαξη του κτηρίου...
Κανένας αστυνοµικός δεν έκανε πραγµατική αστυνόµευση. Συνενώνοντας πέντε σταθµούς, εξοικονοµείς δύναµη είκοσι ατόµων, τα οποία µπορείς να τα διαθέσεις πραγµατικά στην αστυνόµευση.
Το αυτό µπορεί να γίνει και τώρα µε αυτές τις δοµές τις οποίες
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καταργούµε-συγχωνεύουµε, µε στόχο ποιον; Να εξοικονοµήσουµε προσωπικό και να δώσουµε καλύτερες υπηρεσίες στους
πολίτες. Υπηρετείται η αρχή της επικουρικότητας; Είµαστε πραγµατικά κοντά στον πολίτη; Δίνουµε την ευκαιρία στον πολίτη να
εξυπηρετηθεί, να έχει την πλησιέστερη αρχή στον τόπο του µε
αρµοδιότητες; Πιστεύω ότι το κάνουµε. Διότι η ενοποίηση της διοίκησης δεν σηµαίνει κατάργηση της τοπικής αρµοδιότητας, των
φορέων που θα µείνουν.
Ως προς τη δηµιουργία της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
του κυβερνητικού έργου, γιατί τόση πολεµική γι’ αυτήν τη δοµή
που θεσµοθετείται και η οποία υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις; Και το Σύνταγµα επιτάσσει να υπάρχει ενότητα του
κυβερνητικού έργου και ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει -γιατί
έχει την ευθύνη- την ενότητα της διοίκησης. Το να έχει µία γραµµατεία που θα τον υποβοηθά και, κυρίως, θα υπάρχει µια συνέχεια στο κράτος, είναι κακό;
Λέτε ότι σας πείραξε, γιατί έχει πενταετή θητεία. Μα και οι ανεξάρτητες αρχές έχουν πενταετή θητεία. Τι σηµαίνει αυτό; Το
κράτος έχει συνέχεια. Οι πλειοψηφίες εκφράζουν όχι µόνο τη σηµερινή πραγµατικότητα αλλά και την πραγµατικότητα για τα επόµενα χρόνια για τα οποία έχουν ψηφιστεί.
Ακούστηκαν και ακραίες εκφράσεις, ότι ακρωτηριάζεται η Δηµόσια Διοίκηση. Όχι, δεν ακρωτηριάζεται η Δηµόσια Διοίκηση,
γιατί συγχωνεύονται τρία θεραπευτήρια σε ένα. Μη λέµε τέτοιες
υπερβολές. Ακούστηκε από άλλο συνάδελφο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να µην τους κουνάµε το χέρι για θέµατα νόµου
και τάξης. Δεν κουνάµε κανένα δάκτυλο σε κανέναν. Επισηµαίνουµε, όµως, κάποιες πραγµατικότητες -και αυτές οι πραγµατικότητες µπορεί να πονάνε, αλλά είναι πραγµατικότητες- ότι η
ανοµία από αυτήν την Κυβέρνηση δεν γίνεται ανεκτή και όσο
υπάρχουν υποστηρικτές ανόµων και εκνόµων ενεργειών συγκεκριµένων οµάδων θα είµαστε εµείς απέναντι, εµείς θα υπηρετούµε τη νοµιµότητα. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω…
Το ζητούµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να υπάρχει
οµαλός πολιτικός βίος. Το έχει ανάγκη η χώρα, το έχει ανάγκη ο
τόπος. Δεν αντέχει οξύτητες, πόσω µάλλον για νοµοσχέδια τα
οποία είναι ήσσονος σηµασίας. Αυτή θα είναι η πραγµατική συνεισφορά στην πολιτική ζωή του τόπου, να µπορούµε να συνεννοηθούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Ζητούµενο είναι η υλοποίηση
των δεσµεύσεων από πλευράς κυβερνητικής πλειοψηφίας. Με
πόνο ψυχής ψηφίσαµε πολλές και επώδυνες προτάσεις που ήταν
απαραίτητες για να µπορέσουµε ως χώρα να επιβιώσουµε. Πρέπει να τρέξει η Κυβέρνηση. Πρέπει να υλοποιήσει αυτά για τα
οποία έχει δεσµευτεί. Πρέπει επιτέλους το στοίχηµα της πάταξης
της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, της φοροαποφυγής να το
κερδίσουµε και θα το κερδίσουµε, όταν δώσουµε προσοχή και
οπλοστάσια στη µάχη κατά του εγκλήµατος της φοροδιαφυγής.
Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν παντού.
Η συντήρηση, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’
αυτήν την Αίθουσα εκφράζεται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Οποιαδήποτε αλλαγή τη βρίσκει απέναντι. Δεν θέλει να
αλλάξει τίποτα. Κάποτε, οι δυνάµεις της Αριστεράς εξέφραζαν
την πρόοδο. Ήθελαν να γίνουν αλλαγές. Σήµερα, κατάντησαν να
εκφράζουν ό,τι πιο απαρχαιωµένο, ό,τι πιο συντηρητικό σε αυτήν
την κοινωνία. Κρίµα, γιατί θα έπρεπε να επιδιώκουν τις αλλαγές.
Σήµερα όποιος δεν κάνει αλλαγές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πολιτικό κόστος. Ο λαός περιµένει ρήξεις, περιµένει
τοµές και αυτή η Κυβέρνηση θα τις κάνει. Και θα τις κάνει µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, µε σεβασµό στα δηµοκρατικά δικαιώµατα των πολιτών, µε σεβασµό στα δικαιώµατα των
δηµοσίων υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών, τους οποίους σεβόµαστε και εκτιµούµε. Πέρα και πάνω απ’ όλα, όµως, τιµούµε
τα χρήµατα του ελληνικού λαού, από τον ιδρώτα του οποίου πληρωνόµαστε όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μιχαήλ Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πώς έγινε το κράτος που έχουµε σή-
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µερα;
Όλοι γνωρίζουµε ότι σταδιακά ιδρύονταν οργανισµοί, ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, για να καλύψουν τις ανάγκες της κάθε
εποχής. Ήταν λάθος τότε οι αποφάσεις των κυβερνώντων των
διαφόρων κυβερνήσεων; Όχι, γιατί τότε στις δεκαετίες του 1970,
του 1980, του 1990 ήταν άλλες οι συνθήκες που υπήρχαν και
είναι άδικο να κατηγορούµε αποφάσεις που ελήφθησαν τότε µε
άλλες προϋποθέσεις, άλλες συνθήκες και άλλα δεδοµένα! Άλλωστε, µην ξεχνάµε ότι όλοι τότε διεκδικούσαµε, ο καθένας για
την περιοχή του, κάτι περισσότερο.
Άρα, λοιπόν, έχει διαµορφωθεί ένα σκηνικό, µία δοµή του κράτους και των υπολοίπων φορέων σήµερα στη χώρα που εκφράζει
παλαιότερες εποχές. Εδώ µέσα ειπώθηκε ότι έχουµε συγχώνευση εκατόν ενενήντα επτά οργανισµών, που πολλοί απ’ αυτούς
έγιναν το 1950 ή το 1960. Ήταν άλλες οι συνθήκες τότε και άλλες
είναι τώρα.
Άρα, λοιπόν, οι σηµερινές συνθήκες ευνοούν τις καινούργιες
αποφάσεις που λαµβάνονται για την περιφερειακή συγκρότηση
των δοµών και συνυφαίνονται µαζί µε τη νέα διοικητική µορφή
της χώρας, που έχει πλέον ως βάση την περιφερειακή αποκεντρωµένη διοίκηση. Άρα, λοιπόν, είναι δεδοµένο ότι σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να οργανώσουµε και τις διάφορες δοµές που
υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα.
Επίσης οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την επικοινωνία, οι
αποστάσεις µειώθηκαν, οι δρόµοι έγιναν πιο γρήγοροι µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκµηδενίστηκαν τα εµπόδια. Άρα,
λοιπόν, δεν είναι απαγορευτικό το εγχείρηµα αυτό που επιχειρείται σήµερα. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η ανάγκη για τη
µείωση του λειτουργικού κόστους µάς επιτρέπει την επιλογή
συγχωνεύσεων οµοειδών φορέων και µας προτρέπει γι’ αυτό.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, έχω επισκεφθεί και
έχω µελετήσει πολλά µοντέλα διοίκησης αρκετών χωρών, ανατολικών και δυτικών, από το 1985 που πήγα για πρώτη φορά στην
Αλβανία ως θιασώτης του µοντέλου της µαοϊκής τότε αντίστασης
και της πολιτικής, µέχρι και τώρα τελευταία στην Αµερική ή στη
Βραζιλία. Παντού έχω πάει. Είναι κοινή η διαχείριση και η λειτουργία των φορέων των ιδίων αντικειµένων και όλοι ενθάρρυναν
και ενθαρρύνουν κεντρικοποιηµένες δοµές και κεντρικοποιηµένη
διαχείριση. Και ερωτώ: Δηλαδή, αν στη χώρα µας είχαµε µία κοµµουνιστική κυβέρνηση, δεν θα επιχειρούσε να ενοποιήσει υπό
µία οµπρέλα κάποιες δοµές του ιδίου αντικειµένου; Δηλαδή, θα
άφηνε σε κάθε χωριό να υπάρχει «χρονίων παθήσεων» εδώ,
«χρονίων παθήσεων» εκεί, «χρονίων παθήσεων» παντού; Δηλαδή,
στη Σοβιετική Ένωση, συνάδελφε από τη Λάρισα, θα είχατε διαφορετικές διοικητικές δοµές;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Όλο και προς τα εδώ έρχεστε!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Άρα, λοιπόν και εκεί, ακόµα και στο πιο
αριστερό κοµµουνιστικό σύστηµα, θα ήταν πολύ πιο κεντρικοποιηµένα τα πράγµατα!
Εποµένως µην ακούµε από αριστερά κόµµατα τόσο αντιδραστικές θέσεις, δηλαδή να υπερασπίζεστε εσείς το µοντέλο του
ΠΑΣΟΚ, που δεν υπάρχει σήµερα στην Αίθουσα. Δεν πρέπει να
πέφτετε στο ίδιο λάθος που επεσήµαναν και οι προηγούµενοι
οµιλητές, δηλαδή να είστε εσείς που υπερασπίζεστε το µοντέλο
του ΠΑΣΟΚ και των προηγουµένων δεξιών κυβερνήσεων –ας το
πούµε- ότι ήταν σωστό! Τότε εσείς το κατηγορούσατε!
Άρα, λοιπόν, όλα πρέπει να τα δούµε µε βάση τις συνθήκες
της εποχής µας. Τίποτα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Όλα αλλάζουν. Εποµένως πρέπει να τα δούµε µε το νέο πρίσµα της εποχής
του 2012.
Όµως θα αναφερθώ και στο θέµα του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού, γιατί εδώ είστε διπλά «φάουλ». Δηλαδή, σε ένα σοσιαλιστικό σύστηµα, αριστερό, κοµµουνιστικό, δεν θα είχατε Γενικό
Γραµµατέα Συντονισµού υπό τον Αρχηγό της Κυβέρνησης;
Έλεος! Έχουµε πάει σε διάφορα συστήµατα! Δεν υπάρχει περίπτωση να µην υπήρχε! Όµως, θα υπήρχε όχι µόνο σ’ αυτό το επίπεδο που είναι τώρα, αλλά και σε πιο έντονο επίπεδο!
Άρα, λοιπόν, προς τι αυτός ο θόρυβος για το Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού; Είναι παράλογο να υποστηρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός θα ορίσει ένα πρόσωπο που θα είναι εντεταλµένο της
τρόικας!
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Το άκουσα και αυτό σήµερα. Ειπώθηκε, δηλαδή, από τον κ.
Μαριά ότι ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού θα είναι ο άνθρωπος της τρόικας, που –εντός εισαγωγικών- «θα δίνει οδηγίες»
στον κ. Σαµαρά ή στον οποιονδήποτε Πρωθυπουργό της χώρας
για το τι θα κάνει. Αυτό δεν το δέχοµαι. Και δεν το δέχοµαι για
κανέναν Πρωθυπουργό, πολύ δε περισσότερο για το σηµερινό
Πρωθυπουργό. Και αυτό θα γίνεται, όταν µάλιστα ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωµα να τον παύσει όποτε θέλει. Εποµένως δεν µπορούµε να ισχυριζόµαστε τέτοια πράγµατα, τα οποία συνιστούν
και µια περιφρόνηση για τα πρόσωπα που έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να συσχετίσουµε αυτό το θέµα και µε µια
εµπειρία που υπάρχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι µε τους προηγούµενους νόµους –είναι εδώ και ο κ. Ντόλιος- ο νοµάρχης και ο δήµαρχος…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ήρθε το ΠΑΣΟΚ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ήρθε το ΠΑΣΟΚ!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ήρθε το ΠΑΣΟΚ!
Ο νοµάρχης και ο δήµαρχος είχαν γενικούς γραµµατείς. Φαντάζεστε, λοιπόν, ότι στον κ. Βλαχογιάννη -που ήταν νοµάρχηςκαι σε εµένα -που ήµουν δήµαρχος και είχαµε γενικούς γραµµατείς- έκαναν κουµάντο οι γραµµατείς στο νοµάρχη και το δήµαρχο ή ότι δεν βοηθούσαν; Άρα, λοιπόν, κατ’ επέκταση νοµίζω
ότι είναι άδικες οι αναφορές σας σε ό,τι αφορά το ρόλο του
Γραµµατέα Συντονισµού που θα έχει στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Βολουδάκη, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή επισήµανα το µοναδικό κίνδυνο που πηγάζει από την πρόταση συγχωνεύσεων που έχει προτείνει η Κυβέρνηση σ’ αυτό το
πρώτο στάδιο των συγχωνεύσεων. Αυτός ο κίνδυνος είναι η συγκέντρωση των συνενούµενων φορέων στις έδρες των περιφερειών. Αυτό ισχυροποιεί την έδρα της περιφέρειας και αποδυναµώνει τους υπόλοιπους νοµούς, µε αποτέλεσµα σταδιακά και
εφόσον αυτό γίνει -πιθανόν να γίνει έτσι- µε κάποιον κακό τρόπο
να δηµιουργήσει µια υστέρηση στους υπόλοιπους νοµούς κάθε
περιφέρειας. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να προσεχθεί αυτό το θέµα
στις επόµενες ενοποιήσεις που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να
µη µαζεύονται στην έδρα της περιφέρειας όλες οι δοµές. Εποµένως στο επόµενο βήµα θα πρέπει να γίνει µια προσεκτικότερη
διαχείριση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ό,τι αφορά τώρα την ενοποίηση των δοµών της έρευνας,
υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα, το οποίο και ανέφερε σήµερα η
κ. Χριστοφιλοπούλου, είναι αυτό που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και σε
εσάς και είναι µία οµπρέλα ερευνητική σε όλη την Ελλάδα, η
οποία θα έχει τα πέντε ερευνητικά κέντρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βλέπω ότι έχετε
κουράγιο να πάτε και πολύ µακριά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Αυτό είναι το ένα µοντέλο, το οποίο κατά τη γνώµη µου είναι
λάθος.
Το πιο σωστό µοντέλο, το οποίο υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές και αµερικανικές χώρες, είναι ότι σε κάθε περιφέρεια το
ερευνητικό κέντρο υπόκειται, ελέγχεται και διοικείται από το πανεπιστήµιο της περιφέρειας. Δεν µπορεί, δηλαδή, το Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας να υπάγεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας να µην
έχει το ερευνητικό κέντρο κάτω από τις διαταγές του. Πώς θα
συνδυάσουµε την ανάπτυξη της περιοχής µε έρευνα, τεχνολογία
και σπουδές σε µια περιφέρεια; Άρα αυτό είναι λάθος σήµερα
και, αν το προχωρήσουµε, θα πρέπει να το δούµε διαφορετικά
αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Τέλος, θέλω να ενθαρρύνω την Κυβέρνηση να συνεχίσει τις συγχωνεύσεις σε άλλους τοµείς. Για παράδειγµα, στα νοσοκοµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ταµήλο,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σας παρακάλεσα να ολοκληρώσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχουν και
τόσοι άλλοι συνάδελφοι να µιλήσουν. Αν αφήσω εσάς να συνεχίσετε, εγώ πώς θα µπορέσω να διακόψω τον επόµενο συνάδελφο;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Επίσης, στους οργανισµούς ύδρευσης
και αποχέτευσης και στους οργανισµούς µεταφορών στο Λεκανοπέδιο. Όλα αυτά νοµίζω ότι θα βοηθηθούν από την εµπειρία
που αποκοµίσαµε από αυτό το πρώτο εγχείρηµα και πιστεύω ότι
και η Αντιπολίτευση στη δεύτερη προσπάθεια θα πρέπει να συµβάλει, έτσι ώστε το νέο κράτος που δηµιουργούµε να είναι προοδευτικό, ασχέτως από το ποιος κυβερνάει τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι εναποµείναντες συνάδελφοι, η Δηµόσια Διοίκηση θα έπρεπε να είναι στη χώρα µας ένας µοχλός οικονοµικής
και κοινωνικής ανάπτυξης. Αντ’ αυτού, όµως, για πολλές δεκαετίες οικοδοµήθηκε µια Δηµόσια Διοίκηση µε κοµµατικά και πελατειακά κριτήρια, που εξυπηρέτησε πρωτίστως όχι τη µεγάλη
πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά τα µεγάλα διαπλεκόµενα ιδιωτικά συµφέροντα.
Η Δηµόσια Διοίκηση έγινε, µε ευθύνη των κυβερνήσεων που
µας κυβέρνησαν τόσα χρόνια, δυνάστης των Ελλήνων πολιτών
και µετέτρεψε τους δηµόσιους υπαλλήλους σε ρόλο θύτη αλλά
ταυτόχρονα και θύµατος. Δηµόσιοι υπάλληλοι κακοπληρωµένοι,
ευθυνόφοβοι, υποταγµένοι.
Τα τελευταία χρόνια έγινε µια συστηµατική προσπάθεια κατασυκοφάντησης των δηµοσίων υπηρεσιών και ταυτόχρονα των εργαζοµένων σε αυτές. Η προσπάθεια αυτή έγινε λέγοντας ότι
υπάρχει ένας διογκωµένος δηµόσιος τοµέας, που µε το ζόρι
αριθµούσε -όταν έγινε η απογραφή πριν από δύο χρόνια- επτακόσιες εξήντα χιλιάδες υπαλλήλους, µε όλο το προσωπικό, στρατιωτικούς, κ.λπ., έχοντας από τις µικρότερες αναλογίες από
πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερον, προσπάθησαν να παρουσιάσουν τους δηµοσίους
υπαλλήλους ως απόλυτα προνοµιούχους, που αποµυζούν τους
κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού, προσπαθώντας µε
αυτόν τον τρόπο να διχάσουν την κοινωνία, να αποµονώσουν,
όπως έχουν συνηθίσει, φέτες-φέτες τις διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων και να παρουσιάσουν ότι αυτοί φταίνε για όλα, για να
µπορέσουν µετά να είναι τα εύκολα θύµατα. Γρήγορα όµως έπεσαν οι µάσκες, η επίθεση των κυβερνητικών πολιτικών των µνηµονιακών στράφηκε και προς άλλες κατηγορίες και πρώτα από
όλα στους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, στους οποίους
επιφυλάσσεται η επιβολή του κατώτατου µισθού µε κυβερνητική
απόφαση, ρίχνοντας στον Καιάδα τις συλλογικές συµβάσεις και
οδηγώντας σε ανεργία χιλιάδες -ιδιαίτερα νέους- ανθρώπους.
Προφανής στόχος της απαξίωσης της Δηµόσιας Διοίκησης
είναι να ιδιωτικοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερες αρµοδιότητες και υπηρεσίες: κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παιδείας,
υγείας, πρόνοιας συρρικνώνονται και παραδίδονται στα ιδιωτικά
συµφέροντα, ενώ πολλές υπηρεσίες και περιοχές της χώρας παραµένουν για χρόνια υποστελεχωµένες και τώρα -µε τις οριζόντιες και ισοπεδωτικές, µνηµονιακές πολιτικές- πολλές υπηρεσίες
κυριολεκτικά οδηγούνται στα πρόθυρα της διάλυσης.
Οι νησιωτικές περιοχές και ειδικότερα το Νότιο Αιγαίο µε τις
τελευταίες αποφάσεις σας καταργούν δεκαοκτώ θέσεις ιδιωτικού δικαίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διοικητικού-λογιστικού και οι υπάλληλοι ήδη όχι µόνο έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα
αλλά έχουν διαγραφεί από τα µητρώα ανθρώπινου δυναµικού και
από τα µητρώα των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων. Και γι’ αυτό
το θέµα η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Νοτίου Αιγαίου µε τα σαράντα οκτώ κατοικηµένα νησιά της, που θα έπρεπε να έχει επτακόσιους υπαλλήλους στη θέση των επτακοσίων οργανικών
θέσεων, έχει το πολύ τετρακόσιους πενήντα υπαλλήλους, έχοντας τεράστια κενά σε µηχανικούς, γεωπόνους, κτηνίατρους, νοµίατρους, επόπτες υγείας κ.λπ., µε αποτέλεσµα σηµαντικές
κοινωνικές ανάγκες και δραστηριότητες να µένουν στον αέρα και
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οι κάτοικοι των νησιών να µην µπορούν να εκπληρώσουν στοιχειώδεις ανάγκες της οικονοµικής και κοινωνικής τους επιβίωσης.
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Περιφερειάρχης έχει προσφύγει στο
Συµβούλιο Επικρατείας, ακριβώς για να απορρίψει αυτές τις αποφάσεις και για να σταµατήσει τη διάλυση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών.
Εάν δεν δέχεστε να σταµατήσετε την πολιτική αυτή της διαθεσιµότητας, που οδηγεί µαθηµατικά σε απολύσεις… Και, σε τελευταία ανάλυση, πώς προχωράτε σε χιλιάδες διαθεσιµότητες,
όταν δεν έχετε καταγράψει πόσα κενά υπάρχουν για να µπορείτε
να µιλήσετε µετά για κινητικότητα υπαλλήλων. Προχωράτε
πρώτα σε διαθεσιµότητα και µετά ανακαλύπτετε ότι δεν υπάρχουν κενά, άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι µοιραίο να απολυθούν.
Από αυτό το νοµοσχέδιο εγώ θα ξεχώριζα δύο βασικά σηµεία:
Το ένα έχει σχέση µε τη συγχώνευση-κατάργηση των φορέων
διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών, όπου αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι αυτή η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως βαρίδι και όχι ως στοιχείο οικονοµικής ανάπτυξης.
Θέλει να απαλλαγεί γρήγορα από την παράµετρο του περιβάλλοντος. Και ήδη µε τις fast track διαδικασίες για επενδύσεις συµπληρώνεται αυτή η πολιτική.
Με συγχωρείτε, κύριοι Υπουργοί, τι σχέση έχει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυµού της Σαµαριάς στην Κρήτη µε το
Φορέα Διαχείρισης της Σαρίας Καρπάθου, οι οποίοι συνενώνονται και οι οποίοι βρίσκονται σε τελείως διαφορετικές περιοχές;
Μήπως µπερδέψατε τις γραβάτες µε τα παντελόνια;
Δεύτερο ζήτηµα. Η σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού αποτελεί µια καθαρά συγκεντρωτική δοµή, που ενισχύει
µε απολυταρχικό τρόπο το πρωθυπουργικό χαρακτήρα του πολιτικού συστήµατος. Πρόκειται για τη σύσταση ενός υπερυπουργείου µε δοµή κατ’ αντανάκλαση των επιµέρους τοµέων της
κυβερνητικής πολιτικής και µε έναν υπερυπουργό, το Γενικό
Γραµµατέα πενταετούς θητείας, απόλυτα ελεγχόµενο από τον
Πρωθυπουργό, από τον οποίο διορίζεται και παύεται.
Ουσιαστικά καταργεί πρωτίστως το πάλαι ποτέ Υπουργείο
Προεδρίας, νυν Διοικητικής Μεταρρύθµισης και πραγµατικά
απορώ πώς ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης αποδέχεται
αυτήν τη διάταξη και αυτήν τη ρύθµιση. Με αυτήν τη ρύθµιση
της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και του Γενικού Γραµµατέα ο Πρωθυπουργός καθίσταται απόλυτος κοινοβουλευτικός δικτάτορας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ–Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο
δεν υπερασπίζεται την ύπαρξη ενός αναχρονιστικού, συγκεντρωτικού, πελατειακού κράτους και πολύ περισσότερο δεν πείθεται
ότι η εξυγίανσή του θα γίνει απ’ αυτούς που κατάντησαν τη Δηµόσια Διοίκηση υποκατάστατο των µεγάλων συµφερόντων και
την κατέστησαν δυνάστη του ελληνικού λαού. Δεν µπορώ πραγµατικά να καταλάβω πώς το πολιτικό προσωπικό, που επί δεκαετίες έφτιαξε, οικοδόµησε αυτό το κράτος, είναι το ίδιο ακριβώς
που σήµερα κατάλαβε ότι έχουµε φτάσει στον πάτο και είναι το
ίδιο που θα µας βγάλει απ’ αυτόν τον πάτο κι απ’ αυτήν την κρίση
και το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε τη χώρα.
Είµαστε σαφώς υπέρ της ριζικής και ριζοσπαστικής µεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης. Δεν υποστηρίζουµε τη διατήρηση
οργανισµών φαντασµάτων, αλλά δεν υποστηρίζουµε και τις οριζόντιες ισοπεδωτικές λύσεις και µέτρα τα οποία καταλύουν το
ανθρώπινο δυναµικό, καταλύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και
την αποκέντρωση της χώρας.
Θέλουµε έναν δηµόσιο τοµέα στον οποίο οι στρατηγικοί τοµείς
θα είναι υπό δηµόσιο έλεγχο και ταυτόχρονα, θα υπόκεινται σε
διαρκή κοινωνικό έλεγχο και λογοδοσία απέναντι στο λαό, µια
Δηµόσια Διοίκηση µοχλό οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης,
που θα θέτει το πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας της δηµοκρατίας και της ανάπτυξης µε διαφάνεια, αξιοκρατία και συµµετοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχηθώ κι εγώ για µια καλή, δηµιουργική χρονιά
στην πατρίδα µας, σε όλους τους πολίτες και σε όλους εµάς, φυσικά.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αναγνωρίσω
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση την ικανότητα που έχει κάθε
φορά να µε εκπλήσσει και, βεβαίως, δυσάρεστα, πότε µε τη στενότητα του πνεύµατός της, πότε µε τη διαστρέβλωση και τη δηµαγωγία, πότε µε το λαϊκισµό και την υποκρισία, την υπερβολή
και την καχυποψία, στο εν λόγω δε νοµοσχέδιο µε το ύφος της
και µε τη φρασεολογία.
Έχετε χάσει την ψυχραιµία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεπεράσατε
τα εσκαµµένα σ’ αυτό το σχέδιο νόµου, τόσο σήµερα, εδώ, όσο
και στην επιτροπή. Κορυφαίο παράδειγµα η τοποθέτηση της κ.
Κωνσταντοπούλου. Απεκάλεσε τη δροµολογούµενη συγχώνευση
φορέων «έκτρωµα». Ισχυρίστηκε ότι η Κυβέρνηση µισεί πολύ την
πατρίδα, ότι θέλει να ξεκοιλιάσει ό,τι υπάρχει από υποδοµές, ότι
καταστρέφουµε τη χώρα και αλλοιώνουµε τη µορφή του πολιτεύµατος. Αυτό είναι θράσος.
Τι εννοείτε, κύριοι; Ποιος µισεί την πατρίδα; Εµείς που αποτρέψαµε τη χρεοκοπία και την καταστροφή ή εσείς µε τη δραχµολαγνεία σας; Εµείς που αναλάβαµε την ευθύνη της ανασυγκρότησης ή εσείς που προτιµήσατε να µείνετε ανεβασµένοι
στα κάγκελα; Εµείς που προχωράµε µπροστά ή εσείς που τραβάτε µε όση δύναµη έχετε προς τα πίσω;
Μιλήσατε για ξεκοίλιασµα. Συνεννοηθείτε καµµιά φορά µεταξύ
σας.
Από τη µία κατηγορείτε ότι τα κόµµατα που κυβέρνησαν τα
προηγούµενα χρόνια δηµιούργησαν ένα σπάταλο, πελατειακό
και υπέρογκο κράτος και από την άλλη αντιστέκεστε στον εξορθολογισµό αυτού του µορφώµατος, γιατί θέλετε να ικανοποιήσετε πιθανόν τους αδέσποτους συνδικαλιστές που δηµιούργησαν την εκλογική σας φούσκα. Η αντίφασή σας σπάει κόκαλα!
Αλλοιώνουµε εµείς τη µορφή του πολιτεύµατος; Πού ζείτε και
τι λέτε; Εµείς ή εσείς, που πηγαίνετε κάθε τρεις και λίγο έξω από
τη ΓΑΔΑ να υπερασπιστείτε αναρχικούς και άλλα καλόπαιδα;
Εµείς ή εσείς, που σιγοντάρετε κάθε τρεις και λίγο τα συνδικάτα
µε τις καταλήψεις; Ποιοι κατεβάζουν τους διακόπτες εις βάρος
των πολιτών; Ποιοι αρνούνται την εφαρµογή του νόµου για το
πανεπιστηµιακό άσυλο; Τελικά ποιοι σέβονται τη δηµοκρατία; Θα
µας τρελάνετε;
Τι είχε πει ο Ισοκράτης το 400 π.Χ.; Η δηµοκρατία αυτοκαταστρέφεται όταν γίνεται η αυθάδεια δικαίωµα, η αναίδεια του
λόγου ισότητα και η αναρχία ευδαιµονία. Εσείς εφαρµόζετε και
τα τρία επακριβώς.
Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι να πείτε και ό,τι να κάνετε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν να συµµαζευτεί το κράτος. Απαιτούν να µπουν σωστοί κανόνες λειτουργίας παντού. Διεκδικούν
την πάταξη της διαφθοράς. Δυστυχώς για σας, που θέλετε να
προστατεύσετε το σάπιο κατεστηµένο, την καινούργια σας πελατεία, που τόσα χρόνια αποµυζούσε το κράτος και σήµερα έχει
πιάσει «πρώτο τραπέζι πίστα» στο κόµµα σας.
Για να δούµε ποια είναι αυτή η πελατεία σας. Είναι όλοι αυτοί
που εις βάρος του κοινωνικού συνόλου εµµένουν στα σκανδαλώδη προνόµιά τους. Είναι όλοι όσοι αρνούνται να αξιολογηθούν, διότι γνωρίζουν ότι δεν θα περάσουν τα τείχη παρά µόνο
από κάτω. Είναι όλοι όσοι αρνούνται να καταλάβουν τις ανάγκες
του κράτους και ότι οφείλουν να συµβάλουν και οι ίδιοι σε αυτήν
την εθνική προσπάθεια. Είναι όλοι αυτοί που εµπόδιζαν την όποια
αλλαγή, την όποια µεταρρύθµιση προσπαθούσε στο παρελθόν
να επιτελεστεί.
Για όλους αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το νέο τους σπίτι. Αυτό
είναι τυχαίο; Ή µήπως τελικά η επωνυµία σας «ΕΚΜ» δεν σηµαίνει Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αλλά σηµαίνει «εξυπηρετούµε
κρατικοδίαιτους µιζαδόρους»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σοβαρευθείτε, διότι
το εν λόγω νοµοσχέδιο δροµολογεί αλλαγές που η χώρα µας τις
έχει πραγµατικά ανάγκη. Και για να φτάσουµε στην κατάργηση
των µνηµονίων, που επικαλέστηκε ο κ. Μητρόπουλος και που
είναι ζητούµενο όλων µας, πρέπει να πάψουµε να βλέπουµε το
κράτος σαν εργοδότη.
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Το διοικητικό σύστηµα πάσχει από σοβαρές παθογένειες.
Έχουµε ένα διογκωµένο κράτος, που λειτουργεί µε απαρχαιωµένες δοµές, κοµµατικές και πελατειακές σχέσεις, χωρίς διαφάνεια
και όπου επικρατεί συντεχνιακή λογική. Δεσπόζει η γραφειοκρατία. Σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχει σπατάλη και οι υπάλληλοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε συγκεχυµένες αρµοδιότητες.
Υπάρχει ανεπάρκεια συντονισµού, που οδηγεί σε πλήρη αναποτελεσµατικότητα. Βέβαια, συνέπεια όλων των παραπάνω είναι
αφ’ ενός µεν να στοχοποιούνται οι υπάλληλοι, αφ’ ετέρου να ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αυτό το χάος δεν πρέπει να πάψει να
υπάρχει;
Ο µεγάλος ασθενής ήρθε να αποδηµήσει εις Κύριον. Τη θέση
του θα την καταλάβει –αργά, αλλά σταθερά- ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος δικαίου, επιτελικό, µε ελεγκτικούς µηχανισµούς,
ευέλικτο, εξωστρεφές, παραγωγικό και αποτελεσµατικό. Αυτή η
διαδικασία είναι επίπονη. Όµως οφείλουµε να κάνουµε πράξη τα
αυτονόητα.
Δεν υπερασπίζοµαι το σχέδιο νόµου σήµερα µόνο και µόνο
γιατί πείστηκα από τους Υπουργούς ή από ιδεολογία. Έχω και
προσωπική εµπειρία, αφού υπηρέτησα επί τριάντα χρόνια τη Δηµόσια Διοίκηση. Δεν µπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος, όταν
στη σύνταξη µιας και µόνο δήλωσης του ΟΣΔΕ, παραδείγµατος
χάριν των αγροτών, εµπλέκονται επτά υπηρεσίες. Η δήλωση
αυτή συντάσσεται κάθε χρόνο.
Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση αρχικά προχωράει στην κατάργηση οκτώ φορέων και στη συγχώνευση εκατόν ενενήντα
επτά νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, που είναι παρωχηµένοι και των οποίων η αποστολή
δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, αλλά επιβαρύνει
φορολογικά τους πολίτες.
Επίσης, δεν αντιλαµβάνοµαι το εξής: Γιατί είναι αµελητέο να
εξοικονοµηθούν πόροι από λειτουργικές δαπάνες, όταν αυτές
είναι περιττές; Και αυτό µεµπτό το βρίσκετε;
Ταυτόχρονα προχωράει στη σύσταση γενικής γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου µέσα από το «λαβύρινθο»
της ελληνικής πολυνοµίας. Είναι αυταρχικό και πρωθυπουργοκεντρικό, όπως ακούστηκε, το να συντονίζει, να παρακολουθεί
και να ενηµερώνεται ο Πρωθυπουργός της χώρας για την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής, την πορεία και την οµαλή λειτουργία των Υπουργείων και την αποτελεσµατικότητά τους;
Εκτίθεστε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, µε το αντιδράτε και µε
το να διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας στις δροµολογούµενες αλλαγές. Αναδεικνύετε το φαρισαϊσµό σας, όταν κόπτεσθε δήθεν για
φορείς που µέχρι χθες αγνοούσατε ότι υπάρχουν. Προσωπικά
βέβαια «δεν µε χαλάει» καθόλου το ότι δείχνετε τη γύµνια σας,
διότι πολύ απλά τη βλέπουν όλοι οι Έλληνες και θα σας απαντήσουν δεόντως, όπως έγινε και στο παρελθόν, όπου πανηγυρίζατε
για το 16% και µετά βρεθήκατε πάλι στην πραγµατική σας δύναµη του 3,5%.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι προς το συµφέρον της χώρας και
των πολιτών. Αφήστε το παρακµιακό παρελθόν και δείτε την
πραγµατικότητα. Εµείς πάντως αγαπάµε την πατρίδα, δεν τη µισούµε και θέλουµε να πάει µπροστά, γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε. Εσείς µείνετε στο δικό σας θολό και οπισθοδροµικό
κόσµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι
συνάδελφοι, η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι
αφορά σ’ ένα νοµοσχέδιο το οποίο δηλώθηκε σ’ όλους τους τόνους από τον κ. Μανιτάκη ότι είναι ο προποµπός µίας γενικότερης παρέµβασης στη Δηµόσια Διοίκηση. Μ’ αυτήν την έννοια έχει
σηµασία να επισηµάνουµε τα πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία τα
οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις µέσα στην Αίθουσα, διότι ακριβώς έχει πολύ µεγάλη σηµασία και για τη χώρα το τι θα γίνει στη Δηµόσια Διοίκηση.
Θέλω να σας πω ευθέως –και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλάότι καµµία κρίση δεν ξεπεράστηκε χωρίς γερό δηµόσιο τοµέα και
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χωρίς ισχυρό πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων. Αυτό ήταν το
µεγάλο δίδαγµα της κρίσης του 1929 και όλων των κρίσεων, της
ενεργειακής κρίσης, των κυκλικών, µη κυκλικών κ.λπ. παγκοσµίως και διεθνώς.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Είναι ένα πρώτο
στοιχείο, που µας διαφοροποιεί απολύτως απ’ ό,τι φαίνεται, δηλαδή µας φέρνει απέναντι, διότι ακούστηκαν ύµνοι για το πώς µε
λιγότερο κράτος και µέσω του ιδιωτικού τοµέα -που θα αναλαµβάνει όλο και περισσότερες αρµοδιότητες και χώρους ευθύνηςθα µπορούσε ενδεχοµένως η χώρα µας να ξεπεράσει την κρίση.
Αυτό δεν έγινε πουθενά και δεν θα γίνει ούτε εδώ. Δεν µπορεί
να γίνει. Πρέπει να συνέλθετε. Οι µνηµονιακές πολιτικές είναι
ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δεν είναι ουδέτερες πολιτικές και ως εκ τούτου παράγουν αποτελέσµατα τα οποία οδηγούν
σε αδιέξοδα και οι περισσότερες από τις λεγόµενες µεταρρυθµίσεις στις οποίες οµνύετε είναι απορρυθµίσεις.
Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτηµα, το οποίο θα πρέπει κανείς να
σταθµίσει όταν µιλάει για τη συντονιστική γραµµατεία, για το
συντονιστή: Αποσιωπήσατε το ότι είναι µία υπηρεσία µε εξήντα
δύο υπαλλήλους, µε περίπου ένα εκατοµµύριο ευρώ το χρόνο
έξοδα. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα συντονίζει. Μιλάµε για
µία µεγάλη υπηρεσία µε έξοδα και µε τις παρεµβάσεις που θα
έχει.
Μιλήσατε περί θεσµικής µνήµης. Θέλω να σας µιλήσω ευθέως
και από προσωπική πείρα. Ο πατέρας µου ήταν ανώτατος δηµόσιος υπάλληλος, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Πρόνοιας
στα πιο κρίσιµα χρόνια µετά τον εµφύλιο και τη δεκαετία του ’60.
Τα έχω ζήσει από µικρό παιδί. Μία αξιοκρατική, υπηρεσιακή
δοµή, δηλαδή των ανθρώπων που είναι µέσα στο Υπουργείο, που
ξέρουν τι τους γίνεται, που έχουν το µεράκι, που λειτουργούν
σωστά, είναι η καλύτερη θεσµική µνήµη έτσι ώστε από Υπουργό
σε Υπουργό ή απ’ όποιον έρχεται από το πολιτικό προσωπικό να
συνεχίζεται το οποιοδήποτε έργο. Δεν τα κατανοώ τα άλλα. Το
έχω ζήσει, γι’ αυτό το λέω µε τόσο πάθος. Δεν είναι µόνο το ότι
το λέµε στο πρόγραµµά µας, όπου συνηθίζετε να λέτε ότι δεν
έχουµε προτάσεις.
Έχετε διαβάσει τις προτάσεις µας για τη Δηµόσια Διοίκηση;
Μιλώ για τις προτάσεις που δώσαµε πριν από τις εκλογές. Έχουν
έναν κεντρικό πυρήνα, την πλήρη εµπιστοσύνη στο δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα και στην αξιοκρατική υπηρεσιακή δοµή. Μη χρησιµοποίηση, λοιπόν, µετακλητών, µη χρησιµοποίηση συµβούλων,
το πολιτικό προσωπικό και οι υπηρεσιακοί µε αυστηρές δοµές
κατά το Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τη λειτουργία κ.λπ.. Αυτή
είναι η κεντρική ιδέα του δικού µας προγράµµατος. Τι έχετε να
πείτε επ’ αυτού; Είναι κρατισµός; Εσείς γιατί συνεχίσατε και µαζέψατε κάθε Υπουργός πάλι ένα επιτελείο µετακλητών, συµβούλων, παρασυµβούλων; Τι γίνονται οι γενικοί διευθυντές, οι
διευθυντές, η δηµοσιοϋπαλληλία µέσα στο στενό δηµόσιο; Άρα
είναι υπαρκτά, µεγάλα ζητήµατα τα οποία πρέπει να τεθούν και
να δούµε πώς θα απαντηθούν.
Ο κ. Βορίδης έφυγε. Είναι αδύνατον, όµως, να το αφήσω ασχολίαστο, γιατί µετά τα κόκαλα του Λένιν, σήµερα έτριξαν και τα
κόκαλα του Χότζα και διαφόρων άλλων. Η εργαλειακή αντίληψη
του κράτους, την οποία µας ανέλυσε εδώ, είναι το εύκολο για να
κάνει τα ιδεολογικά παιχνιδίσµατα που έκανε, δηλαδή πώς είναι
ένα κράτος κάθε φορά στα χέρια της πολιτικής εξουσίας και το
χρησιµοποιεί εναντίον του λαού.
Εγώ δεν ξέρω η δική µας Αριστερά µε όλη της την πολυχρωµία
να εντρύφησε ποτέ σε αυτήν την αντίληψη. Θα έπρεπε να ξέρει
ο κ. Βορίδης ότι αυτά δεν έχουν σχέση µε αυτά που έχει πει ο
Πουλατζάς, ο Λούκατς, µε αυτά που έχουµε πει εµείς, µε αυτά
που ζούµε καθηµερινά, όπου το κράτος είναι η συµπύκνωση κοινωνικών σχέσεων, σκληρών κοινωνικών ταξικών συγκρούσεων,
πολιτικών και κοινωνικών συσχετισµών δυνάµεων. Είναι ένα πεδίο
µέσα στο οποίο και γύρω από το οποίο µ’ αυτό που έχει αποκληθεί «πόλεµος θέσεων», γίνεται και η πολιτική σύγκρουση, γίνονται
οι αλλαγές στο συσχετισµό δυνάµεων και διαµορφώνονται θύλακες που δεν είναι πάντοτε οι ιδεολογικοί µηχανισµοί και οι κατασταλτικοί µηχανισµοί. Αλίµονο! Είναι και το ίδιο το κοινωνικό
κράτος. Και όσο το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται υπέρ των
ιδιωτών, τότε οδηγούµαστε σε αδιέξοδα σε κρίσιµες σφαίρες της
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κοινωνικής πρόνοιας.
Σήµερα το πρωί, κύριε Υπουργέ, ήµουν στο βρεφονηπιακό
σταθµό στη Νέα Ερυθραία, που είναι µάλλον από τις εύπορες
γειτονιές. Απλήρωτες οι κοπέλες τρεις-τέσσερις µήνες. Εµείς
έχουµε δώσει, οι γονείς έχουν δώσει, για να µπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά.
Ποιος σας είπε ότι απ’ αυτούς που βάζετε σε διαθεσιµότητα
δεν ήταν –και το γνωρίζετε καλά πως ήταν- σε θέσεις µε πάγιες,
µόνιµες ανάγκες µέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση; Από πού προέκυψε όλη αυτή η αυθεντία ότι περίσσευαν; Ήµουν και περιφερειακός σύµβουλος µέχρι πριν από λίγο. Δεν σας τα λέω έτσι,
στον αέρα. Τα γνωρίζετε και εσείς και ο κ. Μητρόπουλος και ο κ.
Συρµαλένιος και όλοι εδώ. Μεγάλες ανάγκες προσωπικού. Με τι
άνεση, λοιπόν, γίνονται αυτές οι µετακινήσεις, η περίφηµη κινητικότητα;
Και κάτι για το ΙΓΜΕ. Είναι το ελάχιστο τεκµήριο φερεγγυότητας της ήδη διαθεσιµότητας εκεί εκατοντάδων ανθρώπων σε κρίσιµο τοµέα σήµερα και αύριο που θα το συζητήσουµε, να
επανορθώσετε, έτσι ώστε να δείξετε αν ισχύει κατ’ ελάχιστον
αυτό το οποίο λέει όσες φορές µιλά ο κύριος Υπουργός, ότι τελικά δεν θα οδηγηθούν σε απολύσεις. Αυτό είναι ένα ισχυρό τεκµήριο.
Από την πλευρά µας είµαστε ανοιχτοί σε συζήτηση για το
πόσοι φορείς, ποιοι φορείς, ποια Δηµόσια Διοίκηση κ.λπ., αλλά
στη βάση κάποιων αρχών, για να ξεπεράσει την κρίση η χώρα
µας και όχι να οδηγηθούµε πιο βαθιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
κ. Μαρία Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιόµαστε σήµερα αν πρέπει να χτυπηθεί η γραφειοκρατία, αν η γραφειοκρατία είναι κάτι κακό το οποίο θα πρέπει να
ελεγχθεί και να µπει στην υπηρεσία του κράτους και του πολίτη.
Θεωρούσα ότι αυτά τα θέµατα είναι λυµένα όχι µόνο από τον
Μαξ Βέµπερ αλλά και τον Λένιν και τις θαυµάσιες σελίδες του,
που αφορούν στην ανάγκη ελέγχου του τέρατος της γραφειοκρατίας, προκειµένου να εφαρµοστεί η πολιτική.
Η έξοδος της χώρας από την κρίση εξαρτάται σε πολύ µεγάλο
βαθµό από τις µεταρρυθµίσεις που θα συντελεστούν στο δηµόσιο τοµέα. Οι περισσότεροι συµφωνούµε στο γεγονός ότι η
κακώς εννοούµενη γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη στην εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας. Πόσω µάλλον όταν αυτή η διόγκωση συνοδεύεται από κακή διαχείριση, διαφθορά και προπάντων καµµία ουσιαστική οργάνωση.
Έχουµε την πρόσφατη –πριν από ενάµιση χρόνο- έκθεση του
ΟΑΣΕ, που αναφέρεται στον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων
στην Ελλάδα. Εκεί αναδεικνύεται ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα δεν είναι πολλοί. Δεν είναι
πάνω από το µέσο όρο των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά δεν αξιοποιούνται. Δεν χρησιµοποιούνται µε τον
τρόπο που θα έπρεπε. Γίνεται µια απίστευτη διασπάθιση ανθρωπίνων πόρων.
Οι ως τώρα µεταρρυθµίσεις που αφορούσαν στο δηµόσιο στόχευαν σε ποσοτικές παραµέτρους, οι οποίες όµως από µόνες
τους δεν µπορούν ποτέ να είναι ικανές να φέρουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα, καθώς ο κύριος στόχος ήταν -και εξακολουθεί να είναι- η ποιοτική αναβάθµιση των λειτουργιών του. Το
παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να εγκαινιάσει µια σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν κυρίως σε ποιοτικές µεταβολές.
Η µεταρρύθµιση σε αυτόν το χώρο αποτελούσε εξαρχής ένα
µεγάλο στοίχηµα για το κόµµα µας, για τη Δηµοκρατική Αριστερά, η οποία θα είναι επιτυχής µόνο αν υπάρξει συνέχεια σε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Προφανώς δεν είναι το ιδεατό. Πόρρω απέχει απ’ αυτό το νοµοσχέδιο και απ’ αυτό το σχέδιο νόµου που θα µπορούσε να καλύπτει όλους τους σχετικούς χώρους, αλλά θα πρέπει να
θεωρηθεί ως µια αφετηρία ενός γενικευµένου πλαισίου µεταρρύθµισης. Ουσιαστικά έρχεται να λειτουργήσει πιλοτικά, δηµιουργώντας έναν πυρήνα και κατ’ επέκταση να εφαρµοστεί και
στους υπολοίπους φορείς.
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Πρόκειται για αντιγραφή του γαλλικού µοντέλου διακυβέρνησης, το οποίο έχει εφαρµοστεί από το 1949 στη Γαλλία και το
οποίο καλούµαστε να προσαρµόσουµε στις δικές µας ανάγκες
και στα δικά µας δεδοµένα. Φυσικά το νοµοσχέδιο αφορά σε µια
λειτουργία που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη και να έχει
εφαρµοστεί εδώ και τριάντα τουλάχιστον χρόνια και όχι να αποτελεί µια κρίσιµη µεταρρύθµιση σε µια ευρωπαϊκή χώρα το 2013.
Σχετικά µε ό,τι αφορά στη νέα Γενική Γραµµατεία, θέλω να πω
ότι αυτή θα επιτελέσει ένα πολύ σηµαντικό έργο το οποίο θα έχει
τα εξής χαρακτηριστικά.
Κατ’ αρχάς θα µπορούν να τίθενται στόχοι σε κεντρικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα µπορεί να υπάρχει έλεγχος ανά σύντοµα και τακτά χρονικά διαστήµατα, ούτως ώστε να γίνεται
γνωστό ποια Υπουργεία πετυχαίνουν τους στόχους τους και ποια
όχι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνοχή του κυβερνητικού έργου η οποία εξασφαλίζεται και µε την πενταετή θητεία.
Είναι ακριβώς αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή η πενταετής
θητεία, δηλαδή -αν µου επιτρέπετε το λαϊκότροπο της έκφρασης- να καβατζάρει δυο κυβερνήσεις, δυο κοινοβουλευτικές θητείες. Τα Υπουργεία ξεφεύγουν πλέον από την αποκλειστική
αρµοδιότητα του εκάστοτε Υπουργού. Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος του νέου Γενικού Γραµµατέα θα είναι
καθαρά συντονιστικός και εκτελεστικός και δεν θα µπορεί –και
φυσικά και δεν θα πρέπει- να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες νοµοθετικού ή όποιου άλλου τέτοιου χαρακτήρα.
Παράλληλα το κυβερνητικό έργο θα µπορεί πλέον να έχει µεγαλύτερη συνέχεια και διάρκεια, καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση
θα µπορεί πλέον να είναι ενήµερη για τις πρωτοβουλίες και τις
ενέργειες της προηγούµενης. Η θέσπιση της θεσµικής αυτής
µνήµης δύναται να αυξήσει τη διάρκεια των έργων πέραν των κυβερνητικών κύκλων.
Σχετικά µε τη συγχώνευση των δηµόσιων φορέων, αυτή
αφορά ουσιαστικά την ενοποίηση των διοικητικών λειτουργιών.
Έτσι διασφαλίζεται η παροχή των υπηρεσιών σε περιφερειακό
επίπεδο, αλλά πλέον µε µικρότερο κόστος, που είναι και ένα από
τα προαπαιτούµενα αλλά και τα ζητούµενα, ενώ παράλληλα θα
υπάρχουν και µακροχρόνιες συνέπειες, αφού η κάθε υπηρεσία
θα µπορεί πλέον να προβαίνει σε σύναψη συµφωνιών µε διαφορετικούς όρους όσον αφορά στον εξοπλισµό για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών.
Φυσικά, όπως προανέφερα, η πρακτική αυτή θα πρέπει να επεκταθεί κατόπιν ευλόγου χρόνου και σε άλλους φορείς του δηµοσίου, ενώ θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια του νοµοθετικού
έργου που να καλύπτει όλες τις πτυχές της οργανωτικής σφαίρας του ελληνικού δηµόσιου τοµέα.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι µέσω της ενοποίησης των διοικητικών λειτουργιών δεν θα υπάρξουν απολύσεις δηµοσίων
υπαλλήλων. Το µόνο σηµείο για το οποίο κρατήσαµε επιφυλάξεις
ως Δηµοκρατική Αριστερά αφορά στο άρθρο 8 και συγκεκριµένα
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, όπου οι εργαζόµενοι
µεταφέρονται από το καθεστώς του δηµοσίου δικαίου σε ιδιωτικού, µε αποτέλεσµα από µόνιµοι να θεωρούνται συµβασιούχοι
αορίστου χρόνου. Ζητήσαµε να βρεθεί η κατάλληλη νοµική φόρµουλα που θα αποτρέπει αυτήν τη µετατροπή. Το Υπουργείο δεν
µας κάλυψε µε την απάντησή του. Καταθέσαµε τροπολογία και
αναµένουµε αύριο απάντηση.
Επιτρέψτε µου τέλος να κάνω µία πολύ σύντοµη αναφορά στο
ποιος θα είναι ο ρόλος των αποφοίτων της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης σ’ αυτό το καινούργιο µοντέλο και δεν θέλω να θεωρηθεί
ως «συνδικαλιστική» αναφορά, καθώς είµαι κι εγώ απόφοιτος της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης κι έχω υπηρετήσει το δηµόσιο τοµέα επί δώδεκα συναπτά έτη από διάφορες θέσεις, στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Όταν τελειώσει η θητεία µου,
θα επιστρέψω σ’ αυτήν τη θέση, όπως έλεγα πάντα, µε το κεφάλι
ψηλά.
Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν
και να βρουν τη θέση τους µέσα σ’ αυτό το καινούργιο µοντέλο,
όχι µόνο γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει µέσα από
πολύ σκληρές εξετάσεις -από τις πιο σκληρές εξετάσεις που
υπάρχουν στην ελληνική Δηµόσια Διοίκηση, προκειµένου να καταληφθεί κάποια θέση- αλλά είναι και άνθρωποι πολύ υψηλών
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προσόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για στελέχη ταχείας εξέλιξης, τα οποία θα έπρεπε
να επιτελούν ένα στρατηγικό ρόλο στη Δηµόσια Διοίκηση. Η
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης φτιάχτηκε πάνω στα πρότυπα
της αντίστοιχης γαλλικής, αλλά ποτέ δεν µπόρεσε να επιτελέσει
έναν ανάλογο ρόλο και σ’ αυτό φταίνε πολλά πράγµατα και
φταίει και η αντιµετώπιση που είχε από το συνδικαλιστικό όργανο
των δηµοσίων υπαλλήλων, γιατί σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει να
λέγονται όλα.
Επίσης και για να τελειώσω µ’ αυτό, αυτοί οι άνθρωποι επί δύο
χρόνια εκπαιδεύτηκαν, αλλά και οι µισθοί τους καλύπτονταν από
τα χρήµατα του ελληνικού λαού. Όταν λοιπόν δεν αξιοποιούνται
και δεν κάνουν τη δουλειά για την οποία προσελήφθησαν και για
την οποία εκπαιδεύτηκαν, πρόκειται για την πλήρη απαξίωση των
χρηµάτων του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα από τα µεγάλα στοιχήµατα που έβαλε αυτή
η Κυβέρνηση από την πρώτη ηµέρα της εκλογής της ήταν ο
εξορθολογισµός του δηµόσιου τοµέα και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Μέσα σε έξι µήνες και ύστερα από τις εργώδεις προσπάθειες του Πρωθυπουργού µας Αντώνη Σαµαρά αλλά και
µέσα από την καλή συνεργασία των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, καταφέραµε για πρώτη φορά να βάλουµε
έναν µπούσουλα στα δηµοσιονοµικά και να ατενίζουµε µε µεγαλύτερη αισιοδοξία το µέλλον.
Είναι νοµίζω ηλίου φαεινότερο ότι το σηµαντικότερο ρόλο
στην εξέλιξη των µεταρρυθµίσεων στη χώρα θα παίξει η Δηµόσια
Διοίκηση. Αυτή θα εκτελέσει όλες τις αποφάσεις που θα ληφθούν
και θα νοµοθετηθούν σε πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς όµως η σηµερινή διοίκηση δεν µπορεί να αποδώσει, διότι είναι ανοργάνωτη,
υποστελεχωµένη εκεί που χρειάζεται ανθρώπινο δυναµικό, υπερστελεχωµένη εκεί που δεν χρειάζεται και πλήρως κατακερµατισµένη σε πληθώρα οργανισµών νοµικών προσώπων, φορέων
κ.λπ..
Έτσι λοιπόν µε το παρόν νοµοσχέδιο που συζητάµε και που το
πρώτο µέρος του αφορά σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών
προσώπων δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα επιδιώκουµε µία πιο ορθολογική λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης,
τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο κάνουµε πράξη τις υποσχέσεις µας
για ένα δηµόσιο σύγχρονο και δίκαιο για όλους. Καταργούµε λοιπόν οχτώ φορείς και συγχωνεύουµε άλλα εκατόν ενενήντα επτά
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα. Για τους οχτώ φορείς που
καταργούνται θα προκύψει εξοικονόµηση πόρων από τη µη καταβολή µισθωµάτων, αµοιβών µελών ΔΣ, λοιπών οργάνων, δικηγόρων κ.λπ., σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, περίπου 816.00 ευρώ ετησίως.
Για τους φορείς που συγχωνεύονται το δηµοσιονοµικό όφελος
ανέρχεται σε 2.200.000 ευρώ περίπου. Το συνολικό δηµοσιονοµικό όφελος υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση, ποσό
καθόλου αµελητέο στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ενιαία λογική που διέπει το
πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που συζητάµε είναι η εξής: Σε
σχέση µε τις αρµοδιότητες, αυτές µεταφέρονται ή στο δηµόσιο
ή στο νέο φορέα, όπου µπορεί να ενσωµατώνονται και οι άλλοι
φορείς. Σε σχέση µε το προσωπικό, δεν απολύεται κανένας και
ισχύουν τα ίδια ακριβώς πράγµατα όπως και πριν. Η υπηρεσιακή
κατάστασή τους ρυθµίζεται από τα υπηρεσιακά και τα πειθαρχικά συµβούλια, όπως προβλέπεται. Σε σχέση µε τα περιουσιακά
στοιχεία τους, αυτά µεταφέρονται στον καθολικό διάδοχο.
Ειδικότερα στα άρθρα: µε το άρθρο 1 καταργείται η Ελληνική
Θαλάσσια Ένωση και οι αρµοδιότητές της µεταφέρονται στη Δι-
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εύθυνση Εθιµοτυπίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Το προσωπικό του είναι δηµόσιοι υπάλληλοι αποσπασµένοι, άρα πρόβληµα ουδέν.
Με το άρθρο 2 καταργείται το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών και οι αρµοδιότητές του µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το
προσωπικό του µεταφέρεται στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» που εποπτεύεται από το ίδιο Υπουργείο, οπότε ούτε
εδώ υπάρχει πρόβληµα.
Με το άρθρο 3 καταργείται το Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων
για εκτελέσεις αρχαιολογικών έργων. Το προσωπικό µεταφέρεται σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα.
Προβλέπεται ότι το εξειδικευµένο προσωπικό σε αναστηλώσεις
µνηµείων θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του µέσω επιτροπών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου
Παιδείας, οι οποίες θα διαχειρίζονται και τα έργα που έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Με το άρθρο 4 καταργείται ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και µεταφέρονται οι αρµοδιότητές του στο Υπουργείο
Τουρισµού. Ουσιαστικά καταργείται µόνο το διοικητικό συµβούλιο, ενώ οι σχολές θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σαν
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου. Το προσωπικό συνεχίζει κανονικά.
Με το άρθρο 5 καταργείται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισµού και οι αρµοδιότητές του µεταφέρονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους σαν τµήµα µε τίτλο
Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς. Το προσωπικό του µεταφέρεται λόγω επαγγελµατικής συνάφειας στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και κατόπιν διατίθεται στο Αρχείο Χαρτογραφικής
Κληρονοµιάς.
Με το άρθρο 6 συνιστάται το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας, στο οποίο εντάσσονται µε πλήρη διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης και ο ΕΛΟΤ. Για το προσωπικό τους δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Με το άρθρο 7 εντάσσεται το ΚΕΤΕΑΘ στο νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και αποτελεί εφεξής Ινστιτούτο αυτού. Για το προσωπικό
του δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά.
Με το άρθρο 8 καταργείται το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών και εντάσσεται ως Ινστιτούτο στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Ούτε εδώ υπάρχει πρόβληµα µε το προσωπικό.
Με το άρθρο 9 συγχωνεύονται είκοσι ένα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου Φορείς Διαχείρισης Προστατευµένων Περιοχών σε εννέα φορείς, καταργούνται άλλοι τρεις, ενώ διατηρούνται πέντε φορείς, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιµότητας, της
µοναδικότητας και της ιστορικής αξίας των περιοχών αυτών. Για
το προσωπικό τους δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβληµα.
Με το άρθρο 10 συνιστώνται για κάθε περιφέρεια της χώρας
συνολικά δώδεκα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας, στα οποία υπάγονται όλες οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας της χώρας. Το προσωπικό των µονάδων
αυτών µεταφέρεται στο αντίστοιχο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας.
Με το άρθρο 11 συνιστάται Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζηµίωσης
Φορτοεκφορτωτών, στο οποίο συγχωνεύονται όλα τα κεφάλαια
αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών. Τα αποθεµατικά των υπό συγχώνευση κεφαλαίων εντάσσονται στο ενιαίο κεφάλαιο σε χωριστές κατηγορίες και χωριστές µερίδες, ώστε να προστατεύονται
πλήρως τα δικαιώµατα των δικαιούχων. Το προσωπικό συνεχίζει
κανονικά στον ενιαίο φορέα.
Με το άρθρο 12 καταργούνται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, εκτός από εκείνες που
εδρεύουν σε πόλεις που είναι και έδρες εφετείων. Το προσωπικό
των εταιρειών που καταργούνται µεταφέρεται στις εταιρείες που
διατηρούνται στην έδρα του εφετείου.
Με το άρθρο 13 η «HELEXPO Α.Ε.» απορροφάται από τη ΔΕΘ
και λύνονται έτσι δυσλειτουργίες στον εκθεσιακό κλάδο.
Για το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά το Συντονιστή της Κυβέρνησης νοµίζω ότι έχουν ήδη αρκετά λεχθεί. Δεν
θα καταχραστώ το χρόνο σας, λόγω και του προκεχωρηµένου
της ώρας.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο βάζουµε
ακόµα ένα λιθαράκι στον εξορθολογισµό της Δηµόσιας Διοίκησης. Νοµίζω ότι τα παραπάνω άρθρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της
Δηµόσιας Διοίκησης και έχουν ένα σηµαντικό δηµοσιονοµικό
όφελος.
Εκπλήσσοµαι δυσάρεστα από τη σφοδρή αντίδραση της Αντιπολίτευσης σε ένα νοµοσχέδιο καθαρά εκσυγχρονιστικό. Γι’ αυτό
σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μιας και είναι 1:40 και µιλώ σε
µια άδεια Αίθουσα από την οποία έχει αποχωρήσει και ο Υπουργός, κ. Μανιτάκης, θα αναφερθώ σε εκείνα τα οποία ελπίζω να
ακούει από το σπίτι του, αφού είναι και ζωντανή η µετάδοση
αυτής της συνεδρίασης.
Ο κ. Μανιτάκης ήρθε, είδε και απήλθε. Είπε ότι δεν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και εξαντλήθηκε σε αυτοκρατορικές, αυτοαναφορικές παρεκβάσεις. Και πράγµατι δεν χρειάστηκε να
υπερασπιστεί άλλως τον εαυτό του, αφού τον υπερασπίστηκε µε
τον καλύτερο τρόπο το ολόθερµο χειροκρότηµα της Νέας Δηµοκρατίας πρώτα απ’ όλα, των Βουλευτών που είχαν προσέλθει
από το ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Και αυτό το χειροκρότηµα θυµίζει και υπενθυµίζει το ολόθερµο χειροκρότηµα στον κ. Παπακωνσταντίνου, όταν του δόθηκε η εξουσιοδότηση να µας βάλει στο
µνηµόνιο, θυµίζει το ολόθερµο χειροκρότηµα προς τον κ. Βενιζέλο, όταν έφερε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο καταστροφής, θυµίζει το ολόθερµο χειροκρότηµα επίσης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας όταν έφεραν στη Βουλή το δεύτερο µνηµόνιο και το PSI.
Μη βιάζεστε, λοιπόν, όσοι ακούτε και µη σπεύδετε να χειροκροτείτε έτσι, γιατί δεν υπερασπίζεστε, αλλά εκθέτετε.
Το άρθρο 1 του Συντάγµατος, για να απαντήσω στον κ. Μανιτάκη και να αναφερθώ σ’ αυτό το έκτρωµα που αποτελεί και πολιτειακή διολίσθηση, ρητώς ορίζει ότι το πολίτευµα της Ελλάδας
είναι η Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και ότι θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους
και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα.
Ίσως η χρονική απόσταση του κ. Μανιτάκη από την καθηγητική
του έδρα να µην είναι τόσο µεγάλη, αλλά η απόσταση που δηµιουργεί το ύψος της θέσης εξουσίας έχει κάνει τελικά πολλούς
να λησµονούν και αυτά που ήξεραν, αλλά δεν θα µας κάνουν
εµάς να ξεχάσουµε αυτά που ξέραµε.
Το άρθρο 26, λοιπόν, του Συντάγµατος ρητώς ορίζει ότι η εκτελεστική εξουσία, η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. Για τον µεν Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας στις έκτακτες περιστάσεις -που τις έχετε κάνει
τακτικές, κ. Μανιτάκη και κύριοι της Κυβέρνησης- µε τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουν υποκαταστήσει τους νόµους. Για δε την Κυβέρνηση µε τον τρόπο που ορίζουν τα άρθρα
81 επόµενα.
Η Κυβέρνηση ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Δεν την ασκεί ο
Γενικός Συντονιστής, ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού, του
οποίου η θητεία υπερβαίνει τη θητεία της Κυβέρνησης. Δεν την
ασκεί µία παραδοµή την οποία δηµιουργείτε µε αυτό το νοµοθέτηµα, η οποία στελεχώνεται –αυτό, αλήθεια, γιατί ξεχάσατε όλοι
να το αναφέρετε;- µε εξήντα τρεις νέες θέσεις που δηµιουργούνται για να διοριστούν όσοι έχουν αποµείνει και δεν διορίστηκαν
κατά τη διανοµή θέσεων και καρεκλών που κάνατε.
Την Κυβέρνηση, λοιπόν, αποτελεί το Υπουργικό Συµβούλιο,
ένα συλλογικό όργανο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς.
Αυτό λέει το άρθρο 81 του Συντάγµατος, που ξέχασε ο κ. Μανιτάκης.
Ακόµη λέει ότι κανένας δεν µπορεί να διορισθεί µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που
ορίζει το άρθρο 55 για τον Βουλευτή. Τέτοια προϋπόθεση δεν
υπάρχει για τον γενικό συντονιστή.
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Ακόµη λέει το άρθρο 82 ότι η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας. Δεν το κάνει ο Γενικός Συντονιστής, όπως λέει ο νόµος σας.
Ακόµη λέει το άρθρο 84 του Συντάγµατος ότι η Κυβέρνηση
οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής και γι’ αυτό έρχεστε
εδώ και εκθέτετε τις προγραµµατικές δηλώσεις και ζητάτε την
εµπιστοσύνη της Βουλής. Ο γενικός συντονιστής, τον οποίο εγκαθιδρύετε, δεν έχει την εµπιστοσύνη κανενός, αλλά τον βάζετε
πάνω από τους Υπουργούς. Επίσης δεν µπορεί να υποστεί πρόταση µοµφής από τη Βουλή. Αυτό το δηµιουργείτε και το υποστηρίζετε και θέλει ο κ. Μανιτάκης να το εµφανίσει ως συνταγµατικό.
Τέλος, το άρθρο 85 αναφέρεται στη συλλογική λειτουργία της
Κυβέρνησης που θέλετε να καταργήσετε µε αυτήν τη Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού, η οποία -σας διαβάζω- κατά το άρθρο
15 αποτελεί αυτοτελή επιτελική δηµόσια υπηρεσία, κατά το
άρθρο 16 καθορίζει δράσεις ανά Υπουργείο, απλώς λαµβάνει υπ’
όψιν τον προγραµµατισµό των Υπουργείων, ελέγχει τα Υπουργεία, απευθύνει υποδείξεις, συγκαλεί συνελεύσεις, εκτελεί, διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ -το ξεχάσατε και αυτό που αναφέρεται σε
χρήµατα- κ.λπ..
Αυτά, λοιπόν, σε απάντηση όσων αναφέρθηκαν σε αµαθείς και
ηµιµαθείς, σε απάντηση προς τον κ. Μανιτάκη, στον οποίο έχω
να πω, επειδή λέει ο λαός µας «µε όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια
γράµµατα θα µάθεις», ότι εµείς µε αυτούς που έχουν κάτσει στην
εξουσία, µε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει επιστήµη την πολιτική
«κωλοτούµπα» δεν θα κάτσουµε να µάθουµε γράµµατα.
Τέλος, έχω να πω, επειδή µίλησαν κάποιοι για τους Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ ως «µαζορέτες», ότι εµείς το σίγουρο είναι ότι δεν
θα γίνουµε οι θλιβερές µαριονέτες του µνηµονιακού κατεστηµένου της διαφθοράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κ. Χαρούλα Καφαντάρη είναι απούσα και διαγράφεται, ο κ. Μαρίνος Ουζουνίδης είναι απών και διαγράφεται,
ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης είναι απών και διαγράφεται, η κ. Όλγα
Γεροβασίλη είναι απούσα και διαγράφεται και ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης είναι απών και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώσαµε τις πρωτολογίες.
Κατόπιν συνεννόησης που έχει γίνει µε τους κυρίους εισηγητές
και λόγω του προχωρηµένου της ώρας, είπαµε ότι θα δοθεί
αύριο µεγαλύτερη άνεση στην τοποθέτηση επί των άρθρων και
δεν θα γίνουν δευτερολογίες.
Οι κύριοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δεν ξέρω τι γνώµη
έχουν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µπορείτε να
τοποθετηθείτε αύριο; Είναι δύο η ώρα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επειδή κάθε φορά όταν
έρχεται το αύριο λέτε ότι βιάζεστε, εγώ θα κάνω τη δευτερολογία
µου τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Μαριά, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, όµως, να µην υπερβείτε το
χρόνο σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
ακούσαµε απάντηση σε όσα αναλύσαµε προηγουµένως σε
σχέση µε την οικοδόµηση του κράτους του προτεκτοράτου που
στήνουν οι δανειστές. Ήµασταν πολύ συγκεκριµένοι. Αναλύσαµε
το τι λέει η έκθεση του ΟΟΣΑ -το είχα υποσχεθεί ότι θα το φέρωκαι αυτή η περίφηµη διακυβέρνηση, την οποία θέλουν να επιβάλουν µέσα και από τις ρυθµίσεις αυτές.
Μιλούν όλοι εν κενώ, σαν να µην υπάρχει µνηµόνιο, να µην
υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές, να µην υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις και κάνουν συζήτηση περί δήθεν αξιοκρατίας.
Έχουµε αναλύσει και άλλη φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η
τρόικα κατ’ αρχάς βολεύεται µε τους κοµµατικούς στρατούς. Οι
κοµµατικοί στρατοί είναι πρώτα απ’ όλα οι γενικοί γραµµατείς
των Υπουργείων, είναι όσοι υπηρετούν ως ειδικοί και γενικοί σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες γύρω από τον Πρωθυπουργό και
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τους Υπουργούς και ήταν αυτοί που πραγµατικά διαχειρίστηκαν
όλη την ιστορία του µνηµονίου.
Ήταν οι µόνιµοι θαµώνες στα τηλεοπτικά παράθυρα, που ήθελαν να πείσουν ότι το µνηµόνιο θα σώσει τη χώρα. Και το µνηµόνιο κατέστρεψε την Ελλάδα. Έχουµε πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους και την Ελλάδα να κρυώνει. Η µισή Ελλάδα είναι
στο σκοτάδι, γιατί έχει κοπεί και το ηλεκτρικό ρεύµα. Αυτοί, λοιπόν, βολεύουν την τρόικα, γι’ αυτό και υπάρχουν.
Ταυτόχρονα η τρόικα δεν βολεύεται µε τους δηµοσίους υπαλλήλους. Γι’ αυτό ξεκίνησε µια επίθεση για περιορισµό του αριθµού τους, για να τους διώξει και για να τους αποµακρύνει.
Κι επειδή µιλήσατε για θεσµική µνήµη, πραγµατικά υπάρχει θεσµική µνήµη σε αυτό το κράτος της διαθεσιµότητας, που είναι οι
ρυθµίσεις που χρησιµοποίησε ο Ιωάννης Μεταξάς το 1936 για να
διώξει όσους δεν συµφωνούσαν µαζί του. Αυτή είναι η θεσµική
µνήµη που επαναφέρετε εδώ µε τη διαθεσιµότητα, την οποία εµφανίζουν κάποιοι, υπέρµαχοι, δήθεν του συνταγµατικού δικαίου,
της δηµοκρατίας, των δήθεν δηµοκρατικών τους αγώνων και τη
θέτουν εδώ, στην υπηρεσία της τρόικας.
Ταυτόχρονα η τρόικα χτυπάει και το κοινωνικό κράτος, τις κοινωνικές δοµές που αναλύθηκαν και από άλλους συναδέλφους.
Σας διαβάζω ειδικότερα για την Κρήτη τι γίνεται.
Έξι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ήτοι το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία Ηρακλείου,
το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, το Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων Χανίων, το οποίο φέρει ως παράρτηµά του
το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, το Κέντρο
Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ρεθύµνου
συγχωνεύονται όλα σε ένα ενιαίο νοµικό πρόσωπο που ονοµάζεται Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
Μπαίνει ένα ερώτηµα: Κάνατε µια µελέτη, όταν αυτά τα συγχωνεύσατε σε ενιαία διοίκηση, αν θα υπάρχει παροχή υπηρεσιών
αναλόγου επιπέδου; Έχετε κάνει µια µελέτη για το τι προσέφεραν αυτά και τι προβλήµατα είχαν, προκειµένου να έρθετε σ’
αυτήν την πρόταση; Έφερα ένα παράδειγµα µε το τι γίνεται µόνο
στην Κρήτη. Το τι γίνεται σε άλλες περιοχές έχει αναλυθεί από
άλλους συναδέλφους.
Προχωράτε για το ΙΓΜΕ, το µόνο όργανο –και έχετε έρθει µε
τροπολογία και θέλω να το αντιµετωπίσετε αυτό το ζήτηµα- που
πραγµατικά µπορεί να στηρίξει σε αυτήν τη φάση τη χώρα µας
στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Δεν σας βολεύει όµως.
Θέλετε κάτι άλλο.
Υπάρχουν εξήντα τρεις νέες θέσεις, όπως ειπώθηκε, σε αυτήν
την περίφηµη γραµµατεία του κ. «γκαουλάιντερ», ο οποίος θα
επιβάλλεται από την τρόικα, για να υπάρχει συνέχεια διακυβέρνησης από αυτήν.
Αυτές οι θέσεις, λοιπόν, έχουν ένα κοστολόγιο εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση,
συν τα ποσά που θα υπάρχουν για τα εκτός έδρας και τις υπερωρίες, που δεν τα αναφέρει. Σύνολο όλων όσων κάνετε τα υπολογίζουµε οχτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ. Κι
υποτίθεται γλιτώνετε τρία εκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, τι έχετε
κάνει; Έχετε ένα κέρδος δυο εκατοµµυρίων ευρώ; Κι αν είναι
αυτό το ποσό, το οποίο λέτε.
Τις σχολές τουρισµού, που είναι πολύ σηµαντικές, τις βάζετε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

να λειτουργούν µέσα στο Υπουργείο. Νοµίζετε ότι θα µπορέσουν
να λειτουργήσουν έτσι; Το ότι υπήρχαν οι δοµές οι συγκεκριµένες είναι απόρροια µιας εµπειρίας που υπήρχε για τον τρόπο λειτουργίας των σχολών στα θέµατα του τουρισµού. Νοµίζετε,
όµως, ότι µε αυτόν τον τρόπο πραγµατικά θα ξεπεράσετε τα
προβλήµατα, τα οποία υπάρχουν;
Λέµε, λοιπόν, κύριοι Βουλευτές και κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η
προσπάθεια η οποία γίνεται είναι µια προσπάθεια στον κεντρικό
σχεδιασµό να οικοδοµηθεί ένας τρόπος διακυβέρνησης στην
υπηρεσία των δανειστών. Είναι βέβαιο ότι οι δανειστές σε λίγο
δεν θα χρειάζονται ούτε τα πολιτικά κόµµατα ούτε τη Βουλή και
θα σας καταργήσουν και ως Κυβέρνηση. Αυτό θέλουν, διότι έτσι
διοικούνται τα προτεκτοράτα. Διαβάστε λίγο την ιστορία.
Η Ευρώπη των δανειστών είναι µια Ευρώπη που δηµιουργεί
αποικίες στο Νότο, για να µπορεί να περάσει τις διαδικασίες της
και δεν θα θέλει ούτε το πολιτικό προσωπικό, γιατί τους στοιχίζετε –και µάλλον πολύ ακριβά- ούτε και τους ολιγάρχες, που νόµιζαν ότι µε τη βοήθεια το Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου θα
κάνουν κουµάντο στη χώρα. Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, το ίδιο το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θα στείλει τους ολιγάρχες στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Αυτές είναι οι δοµές. Αυτές είναι οι καταστάσεις. Εκεί οδηγούµαστε. Για το λόγο αυτό, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένας άλλος οµιλητής.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.55’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

