ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ’
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6043
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 63ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Ραφήνας, το Γυµνάσιο Δροσιάς, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου και το 13ο Γυµνάσιο Πάτρας, σελ. 5903, 5905, 5916, 5919, 5926, 5973
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 5907, 5910, 5911, 5912,
5914, 5919, 5923, 5926, 5927, 5964, 5965, 5966, 5972, 5974,
5975, 5976, 5978, 5979, 5980, 5981, 5984, 5985, 5986, 5987,
5989, 5990, 5991, 5992, 5994 - 5997
4. Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν.
Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των
πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και
Γεωργίου Παπακωνσταντίνου κατ’ άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της
απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, σελ. 5939
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 5966, 5974, 5976, 5988,
5989, 5990, 5991
6. Επί του Κανονισµού, σελ. 5974, 5975, 5976, 5977
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 10 Ιανουαρίου 2013, σελ. 5901
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο 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», σελ. 5901 - 6023
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής: Η Διαρκής
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις», σελ. 5939
3. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 4, 8, 9, 12, 14 και 15 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σελ. 6001 - 6005
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 8, 9, 12, 14

και 15 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σελ. 6006 6022
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σελ. 6006 - 6017
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 5914 - 5937
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 5901 – 5914, 5972 – 5991
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 5937 – 5966, 5967 – 5972,
5991 - 6043
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 5966 - 5967
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. ,
σελ. 5966
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 5975, 5976
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 5985, 5996, 5997
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ Χ. ,
σελ. 5907
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 5990
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 5919, 5923, 5926, 5927
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 5926, 5974, 5975, 5991,
5995, 5997
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 5907, 5910, 5912, 5914,
5974, 5975, 59765978,
5979, 5980, 5981, 5984,
5985, 5986, 8987, 5989,
5990
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 5914, 5974
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 5974, 5975, 5994, 5995
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 5910
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 5911, 5912, 5919, 5974,
5994, 5995, 5996, 5997
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5912, 5926, 5927
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 5923, 5964, 5990, 5996
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 5964, 5965, 5972, 5992,
5994, 5995, 5996, 5997
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5985
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 5966
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Α. ,
σελ. 5912
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 5912
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 5979
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 5996
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 5985, 5987
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. ,
σελ. 5966
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5989, 5990
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 5991
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 5974, 5976
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 5989
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 5989

ΝΑΚΟΣ Α. ,
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,

σελ. 5966
σελ. 5988

Γ. Επί του Κανονισµού:
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 5976
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 5974, 5976, 5977, 5991
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 5974, 5976, 5977
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 5975
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 5908, 5909, 5987
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 5922
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 5902, 5903, 5983
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 5981
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 5909, 5969, 5970, 5972,
5976, 5985
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 5977, 5978, 5979, 5994
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ο. ,
σελ. 5971
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 5964
ΓΕΡΜΕΝΗΣ Γ. ,
σελ. 5907
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 5918
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5986, 5987, 5988
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ Χ. ,
σελ. 5905, 5907
ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 5921
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 5915, 5988, 5989
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 5927
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 5923, 5924
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 5965
ΙΑΤΡΙΔΗ Τ. ,
σελ. 5919
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 5926, 5927, 5974, 5975,
5976, 5977, 5984, 5997
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 5917
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 5963, 5964
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5922, 5984, 5989
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Κ. ,
σελ. 5916
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 5968, 5969
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 5912, 5913, 5914
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 5914
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 5968, 5973, 5974, 5975,
5980, 5981, 5989
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 5910, 5987
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 5911, 5912, 5919, 5927,
5938
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5920
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5912, 5926, 5927, 5937,
5992, 5997
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 5924, 5980, 5981, 5990,
5991
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 5966
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5903, 5969, 5972, 5983,
5984, 5985
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 5970
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 5904, 5985, 5986
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 5915
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ Φ. ,
σελ. 5981
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 5925
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Α. ,
σελ. 5911, 5912
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 5982
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 5967, 5968
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 5979, 5980, 5981
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 5937
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 5972, 5973
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 5919, 5988

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ’
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 9 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 10 Ιανουαρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ πρώτου κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφο 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 804/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ηλία Βλαχογιάννη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε το δίκτυο «Natura 2000».
2. Η µε αριθµό 795/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Βούτση προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί αναστολής της διαδικασίας απονοµής της ελληνικής
ιθαγένειας.
3. Η µε αριθµό 797/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Συµεών
Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα των πασχόντων από κυστική ίνωση.
4. Η µε αριθµό 791/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία
της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
5. Η µε αριθµό 800/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου
Κουκούτση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αδυναµία µεγάλου
µέρους του ελληνικού πληθυσµού να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας λόγω της ανεργίας και της οικονοµικής κρίσης.
6. Η µε αριθµό 792/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη µεταφορά προσωπικού
από το Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Θεσσαλονίκης.
7. Η µε αριθµό 802/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την τήρηση της συλλογικής σύµβασης
εργασίας από την επιχείρηση «ΚΑΖΙΝΟ MONT PARNES».

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 805/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεοδώρας (Ντόρας) Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα.
2. Η µε αριθµό 796/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη Ζερδελή προς τους Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εσωτερικών, σχετικά µε
την ενίσχυση της αγροτικής οδοποιίας στη Λέσβο.
3. Η µε αριθµό 799/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου
Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για τον χαρακτηρισµό του Δήµου Χίου ως πυρόπληκτου.
4. Η µε αριθµό 798/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υγείας, σχετικά µε την
οικονοµική επιθεώρηση του ΟΠΑΔ από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών.
5. Η µε αριθµό 801/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης.
6. Η µε αριθµό 803/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» στη Θεσσαλονίκη.
7. Η µε αριθµό 793/7-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού
µηχανισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµεθα
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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 κυ-
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βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Σας ενηµερώνω ότι στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, εξαντλήθηκε ο κατάλογος των οµιλητών. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι
τροπολογίες ως µία ενότητα και βέβαια, µπορείτε να εγγραφείτε
εκ νέου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνέχεια
της επί της αρχής συζήτησης και των γενικών αλλά και ειδικών
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,
επιτρέψτε µου να καταθέσω ορισµένες σκέψεις και διευκρινήσεις
για τα επιµέρους άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Πρόκειται, λοιπόν, για αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που θα
έπρεπε να είχαν από καιρό γίνει, χωρίς καµµία µνηµονιακή υποχρέωση και παρότρυνση και χωρίς φυσικά να µας πιέζει κανείς.
Έπρεπε µόνοι µας, Έλληνες πολίτες αλλά και πολιτικοί, να
έχουµε υλοποιήσει χρόνια πριν αυτά που εν πολλοίς συζητούµε
σήµερα και στα οποία προχωράει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του
µεταρρυθµιστικού της έργου.
Χαίροµαι αρχικά που σήµερα το υπερψηφίζει και το υµνεί και
το σηµερινό ΠΑΣΟΚ, το κόµµα που έχει την κύρια ευθύνη της γιγάντωσης του κράτους την οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Ωστόσο, θέλω να πω προς τους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να ξεπεράσουν πλέον τη µέχρι τώρα νοοτροπία της προπαγάνδας και να ασχοληθείτε σοβαρά, συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, συµµετέχοντας µε υπευθυνότητα και κυρίως σοβαρότητα στο διάλογο για όλα τα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν τη χώρα.
Καµµία µετάβαση, αλλαγή και µεταρρύθµιση δεν γίνεται χωρίς
κόπο, σύγκρουση και κόστος. Και βεβαίως δεν έχει γίνει ποτέ
κατά το παρελθόν κάτι αντίστοιχο χωρίς κόπο, σύγκρουση και
κόστος. Και βέβαια δεν γίνεται λέγοντας «ναι» σε όποιον εκθέτει
µια συνδικαλιστική θέση, που συνήθως εκφράζεται από συνδικαλιστές του κυβερνώντος κόµµατος για να γίνεται πιο πιστευτή.
Κλασική µέθοδος!
Αντιλαµβανόµενος τις διαφορετικές πολιτικές θέσεις που µπορεί να υπάρχουν πάνω σε ένα ευρύ φάσµα ζητηµάτων, θεωρώ ότι
υπάρχει µια κοινή λογική που µπορεί να µας οδηγήσει σε µια
σειρά κοινών διαπιστώσεων, το νοικοκύρεµα του µεγάλου
ασθενή.
Διαπιστώνουµε ότι ο στόχος του νοµοσχεδίου, όπως αυτός
διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, η κατάργηση δηλαδή των
παρωχηµένων φορέων και φορέων των οποίων η αποστολή δεν
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες αλλά αντιθέτως επιβαρύνει δίχως όφελος τον Έλληνα φορολογούµενο,
αποτελεί κοινό σηµείο. Όλοι συµφωνούµε σ’ αυτό, τουλάχιστον
στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις και συζητήσεις µας.
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου καταργούν οκτώ φορείς και
συγχωνεύουν εκατόν ενενήντα επτά νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα. Οι τοµές που εισάγουν οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να
γίνουν και αποτελούν αναγκαιότητα, διότι το νοµοσχέδιο διαπνέεται από την κοινή λογική ότι δεν µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ένα σπάταλο, αναποτελεσµατικό, αλλά και διογκωµένο
κράτος.
Αφού, λοιπόν, υπάρχει συµφωνία σ’ αυτό, θα πρέπει ως επακόλουθο να υπάρξει και µια συµφωνία επί των άρθρων που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Με τον όρο «σωστή
κατεύθυνση» εννοώ ότι το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει συνολικά
µια σειρά ζητηµάτων, όπως αυτό του προσωπικού, των υπηρεσιακών συµβουλίων και της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων, των πειθαρχικών συµβουλίων, καθώς και των συµβάσεων
των νοµικών προσώπων που έχουν υπογραφεί και δεν θα διακοπούν µε την ψήφιση του νόµου. Όσον αφορά δηλαδή το προσωπικό στους καταργούµενους φορείς δεν απολύεται κανένας
δηµόσιος υπάλληλος και αυτό είναι απολύτως σαφές.
Ωστόσο, αν µέχρι τώρα η κατανοµή του προσωπικού ήταν
θέµα ορθολογισµού, σήµερα αποτελεί θέµα ζωτικότητας των
υπηρεσιών και των φορέων, αν λάβουµε υπ’όψιν µας και τον περιορισµό των νέων διορισµών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εδώ πρέπει να επισηµάνω την ορθότητα της διάταξης που
προβλέπει ότι κατά τη µεταφορά του προσωπικού, δεν συνιστώνται νέες θέσεις εργασίας στο νέο φορέα που προκύπτει από τη
συγχώνευση. Για το λόγο αυτό δεν µεταφέρεται προσωπικό στο
στενό δηµόσιο τοµέα, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε νέα
πρόσληψη και θα εντασσόταν στον κανόνα σύµφωνα µε τον
οποίο νέα πρόσληψη µπορεί να ακολουθήσει µετά από δέκα αποχωρήσεις.
Επιπλέον, για την αποτελεσµατική διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος ρυθµίζονται ζητήµατα των υποχρεώσεων των δικηγόρων για τις εκκρεµείς δίκες, των λύσεων των µισθώσεων των
καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων και της τύχης της
περιουσίας τους, καθώς και των ταµειακών τους υπολοίπων.
Στις κατά άρθρο επιµέρους διατάξεις, προβλέπεται µια σειρά
από ρυθµίσεις κατά περίπτωση για τη διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων τρίτων. Ορθώς προβλέπεται η διαφύλαξη και αξιοποίηση από άλλες
υπηρεσίες και φορείς του αρχείου των νοµικών προσώπων που
καταργούνται ή συγχωνεύονται.
Ακόµη, ορθώς προβλέπεται και η αυτοδιοίκητη περιέλευση
στις περιπτώσεις κατάργησης φορέων και οργανισµών της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στην κυριότητα του ελληνικού
δηµοσίου µε ειδικές κατά περίπτωση ρυθµίσεις, ενώ στις περιπτώσεις συγχώνευσης νοµικών προσώπων, επιβεβαιώνεται η περιέλευση της υφισταµένης περιουσίας τους στην κυριότητα,
αποκλειστική χρήση και διαχείριση των φορέων στους οποίους
συγχωνεύονται.
Εδώ θέλω να αναφέρω ότι οι υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων
των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, θα λύονται τρεις µήνες από την έναρξη
εφαρµογής του νόµου και µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού.
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.
Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω -και ζητώ και την παρέµβαση του κυρίου Υπουργού- ότι κανένα από τα κληροδοτήµατα δεν χάνεται
µε την εφαρµογή του νόµου και αναφέροµαι στις δοµές κοινωνικής πρόνοιας.
Ειδικότερα, κατά το άρθρο 4, καταργείται ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο λεγόµενος ΟΤΕΚ, οι αρµοδιότητες του οποίου θα ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο
Τουρισµού. Δεν προκύπτει καµµία αλλαγή, καθώς ούτε οι σχολές
τουριστικών επαγγελµάτων καταργούνται, όπως ακούσαµε χθες
από εκπροσώπους των αντιπολιτευοµένων κοµµάτων ούτε καµµία δραστηριότητα προβλέπεται να καταργηθεί. Και εξ αυτού του
λόγου, να σταµατήσει, παρακαλώ, ο εκφοβισµός και η συνοµωσιολογία από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητων Ελλήνων και κάποιων άλλων συναδέλφων από όποια κόµµατα µίλησαν -δεν
θυµάµαι ακριβώς αυτήν τη στιγµή- και αναφέρθηκαν σ’ αυτό το
θέµα.
Απλά, καταργείται -το ξεκαθαρίζω και το τονίζω- ένας οργανισµός που θα έπρεπε να καταργηθεί ή µια διοίκηση µάλλον και
µεταφέρουµε τις αρµοδιότητές του σε µία υπηρεσία του Υπουργείου. Οι σχολές συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικότατα και να
παράγουν σωστά το έργο τους.
Με το άρθρο 6, προβλέπεται η ίδρυση µε την επωνυµία
«Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» και εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές µονάδες σε διαχειριστική, οικονοµική και
λογιστική αυτοτέλεια, ενώ µε το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», το «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.» και τον «Ελληνικό
Οργανισµό Τυποποίησης» που έχουµε συνολικά, δηµιουργείται
ένας νέος φορέας που θα λειτουργεί ως οµπρέλα των τριών παλαιών φορέων και έτσι δεν θα υπάρξει ελλιπής παρουσία της
χώρας µας στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Κατά το άρθρο 8, το «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» καταργείται και συγχωνεύεται µε το «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών», το
οποίο µετονοµάζεται σε «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών-Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστηµών». Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι το «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» θα
ενταχθεί και θα λειτουργήσει ως αυτόνοµο ινστιτούτο και θα συ-
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νεχίσουν οι δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα του Ιδρύµατος.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, προβλέπεται η κατάργηση
και συγχώνευση είκοσι εννέα φορέων διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με τις εν λόγω
διατάξεις προβλέπεται η συγχώνευση είκοσι εννέα φορέων σε
εννέα, η κατάργηση τριών επιπλέον και η ενσωµάτωσή τους σε
υφιστάµενες υπηρεσίες, καθώς και η αυτοτελής διατήρηση
πέντε φορέων, λόγω της διεθνούς αναγνωσιµότητας, της µοναδικότητας των προστατευοµένων αντικειµένων, της οικολογικής
και γεωγραφικής αυτονοµίας και της ιστορικότητας των περιοχών αυτών. Ορθώς προβλέπεται η γεωγραφική και όχι η διοικητική συγχώνευση, καθώς δεν περιορίζονται οι νέοι φορείς σε
διοικητικά όρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο, γιατί είναι µεγάλο το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Αυγενάκη. Προχωρήστε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αναφορικά µε το άρθρο 10, προβλέπεται η σύσταση δώδεκα
νέων µονάδων κοινωνικής φροντίδας στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας, στις οποίες εντάσσονται στο εξής ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες οι ήδη υπάρχουσες µονάδες κοινωνικής
φροντίδας.
Άρθρο 11. Κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προβλέπεται η κατάργηση των υφισταµένων κεφαλαίων αποζηµίωσης
φορτοεκφορτωτών και η συγχώνευσή τους στο συνιστώµενο ενιαίο κεφάλαιο αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών. Ορθώς σε αυτό
το άρθρο διατηρούνται ξεχωριστά τα αποθεµατικά του κάθε συλλόγου φορτοεκφορτωτών.
Όσον αφορά το Β’ Κεφάλαιο -τρέχω να προλάβω το χρόνογια τη σύσταση γενικής γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου, θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο νόµου έχει αργήσει
να έρθει και είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ, διότι εισάγει
µία σηµαντική τοµή, τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, που θα
παίξει σηµαντικό, σηµαίνοντα ρόλο στη διυπουργική συνεργασία.
Είναι ένας τοµέας που έχει ιδιαίτερη σηµασία, ειδικά στις µέρες
µας για την επιτυχή προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης. Στην
κατ’ αρχήν και επί των άρθρων συζήτηση στην επιτροπή, συµφωνήσαµε για την ανάγκη ενός θεσµού που θα συντονίζει το κυβερνητικό έργο και θα έχει ξεκάθαρα επιχειρησιακό χαρακτήρα.
Όσον αφορά τις προσεγγίσεις που ακούστηκαν στην κατ’
αρχήν συζήτηση χθες, σχετικά µε τη συνταγµατικότητα ή µη της
γενικής γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου
από πλευράς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι οι διατυπώσεις στο σχέδιο νόµου είναι ιδιαιτέρως
προσεκτικές και δεν εγείρεται κανένα συνταγµατικό ή πολιτικό
πρόβληµα, καθώς το υπό σύσταση όργανο δεν θα λειτουργεί
πάνω από το Υπουργικό Συµβούλιο στις διυπουργικές επιτροπές
ή άλλα κυβερνητικά όργανα. Τόνισα και χθες, το είπε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, το είπε ο Υπουργός, το είπαν και άλλοι
συνάδελφοι, το επαναλαµβάνω και σήµερα ότι πρόκειται για ένα
επιτελικό, επιχειρησιακό όργανο-βραχίονα, που θα λειτουργεί
υπό την καθοδήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας.
Πρέπει να σταµατήσει να χρησιµοποιεί η κ. Κωνσταντοπούλου
και ο κ. Λαφαζάνης τη δήθεν αντισυνταγµατικότητα του οιουδήποτε νοµοσχεδίου που κατατίθεται, ως προπέτασµα καπνού ελλείψει πολιτικών προτάσεων. Αν µη τι άλλο, είναι υποκριτικό, διότι
και εσείς γνωρίζετε ότι το νοµοσχέδιο είναι απόλυτα ολοκληρωµένο και θα λύσει πολλαπλά προβλήµατα. Οι πολιτικοί είµαστε
υπερασπιστές του Συντάγµατος. Δεν πρέπει οι ενστάσεις να γίνονται υπερασπιστές της πολιτικής του κόµµατος που τις καταθέτει, εν προκειµένω του ΣΥΡΙΖΑ, ελλείψει προτάσεων.
Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, θα κληθεί να αµβλύνει τα
κενά που προκύπτουν από τις αντιφάσεις στις δράσεις των
Υπουργείων µεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από συναρµοδιότητες αλλά και χειρισµούς Υπουργών που ανέτρεπαν
τις ρυθµίσεις άλλων Υπουργείων. Όπως αντιλαµβανόµαστε, είναι
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ξεκάθαρα ένα όργανο συντονιστικού χαρακτήρα που θα συνδράµει στην κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου σε κάθε Υπουργείο
ξεχωριστά και θα λειτουργήσει σαν µηχανισµός παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγραµµατικού σχεδίου.
Έτσι θα επιτευχθεί η ολοκλήρωση των στόχων, οι οποίοι πολλές φορές, ενώ καταρτίζονται, στην πορεία εγκαταλείπονται,
επειδή δεν υπάρχει ένα ισχυρό όργανο –σε επιχειρησιακό πάντα
επίπεδο- που θα έχει τη δυνατότητα παρέµβασης και επίλυσης
µε διορθωτικές κινήσεις για την υλοποίηση των αποφάσεων που
ούτως ή άλλως έχουν παρθεί. Η καινοτοµία που προωθείται –που
και αυτό σχολιάστηκε αρνητικά- έχει να κάνει µε τη δυνατότητα
στοχοθεσίας αλλά και την ύπαρξη λογοδοσίας, δηλαδή πόσοι
από τους στόχους που θέσαµε, που ψηφίστηκαν εδώ πέρα και
συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συµβούλιο, επετεύχθησαν και ποια
λάθη έγιναν.
Είναι, λοιπόν, θετικό που ένα σύστηµα ή ένα κέντρο διακυβέρνησης, κατά τον ΟΟΣΑ, θα δίνει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες και κυρίως µέσα από σταθερές δοµές θα υλοποιήσει
στα προβλεπόµενα χρονικά περιθώρια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Αυγενάκη, σας παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το χρόνο που µου δώσατε.
Είναι, λοιπόν, µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να δώσουµε µία
µάχη µε τη στατικότητα, µία µάχη µε το χθες και να κάνουµε τη
υπέρβαση. Θεωρώ ότι η συζήτηση η οποία εξελίχθηκε στην επιτροπή, σε γενικές γραµµές ήταν σε ένα εξαιρετικά καλό και χρήσιµο επίπεδο. Εκτιµώ ότι έστω και αυτήν την ώρα, κυρίως οι
αντιπολιτευόµενες δυνάµεις πρέπει να επανεξετάσουν τις θέσεις
τους και όλοι µαζί συντονισµένα, µετρηµένα αλλά κυρίως πειθαρχηµένα, να προχωρήσουµε µπροστά. Ο τόπος περιµένει
πρωτοβουλίες από το πολιτικό σύστηµα και µία τέτοια είναι και
αυτή που συζητούµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθήτριες και
µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το 63ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Καλή χρονιά να έχετε, παιδιά!
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος ως εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, διαβάζω την τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία έχετε υπογράψει: «Ούτε το δικαιούχο κράτος…» -λέτε- «…ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από
τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο της δικαιοδοσίας κατάσχεσης
συντηρητικής, αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση µε την περιουσία τους.»
Αφήστε τον αερολόγο Χαλβατζή που σάπισε στις φυλακές! Ο
Χαλβατζής και ο Λαφαζάνης σάπισαν στις φυλακές! Αφήστε τις
αερολογίες και τους ηµιµαθείς και πείτε µου εδώ τι θέλατε να
πείτε, όταν τίποτα από την περιουσία του ελληνικού κράτους και
της Τράπεζας της Ελλάδος -χρυσός, κ.λπ.- δεν εξαιρείται από
εκτέλεση. Τι θέλατε να πείτε εσείς ως συνταγµατολόγος; Τι θέλατε να πείτε µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Τίποτα
δεν εξαιρείται! Δηλαδή, αν έρθει προς εκτέλεση σε βάρος στοιχείων της πατρίδας µας µία απόφαση του Δουκάτου του Λουξεµβούργου που ασκεί πολιτιστική κυριαρχία, για παράδειγµα το
µουσείο ή αµυντική, για παράδειγµα η Τανάγρα ή υγείας, για παράδειγµα ο «Ευαγγελισµός» και σας πει «κύριε Μανιτάκη, θέλω
να εκτελέσω», τι θα κάνετε;
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Γιατί παραδώσατε την εθνική κυριαρχία; Γιατί η ΔΗΜΑΡ, εσείς,
η Κυβέρνηση λέτε αυτό το πράγµα; Ούτε το δικαιούχο κράτοςµέλος ούτε η τράπεζά του, η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα
από τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας. Γιατί το βάλατε αυτό; Γιατί κόβετε φέτες την πατρίδα;
Παραπάνω τι κάνετε; Παραιτηθήκατε του ελληνικού δικαίου.
Και όχι µόνο αφήσατε την χαλαρή και ήπια φράση του Παπανδρέου και του Παπαδήµου αλλά ορκίζεστε, οµνύετε στους δανειστές ότι η επιλογή του Αγγλικού Δικαίου είναι δική σας έγκυρη
και αµετάκλητη επιλογή. Ακούτε τι έχετε υπογράψει εσείς. Εσείς
υπογράφετε πρώτος από τους Υπουργούς. Δυστυχώς, βάλατε
και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Ο ορισµός του Αγγλικού Δικαίου, στη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Ας έρθει εδώ αργότερα και ο λαλίστατος Βορίδης, όπως και οι άλλοι λαλίστατοι
να µου τα πουν. Ας δούµε τι έχετε υπογράψει. Ο ορισµός του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για τη συνθήκη τροποποίησης. Είµαστε σε συνθήκη τροποποίησης. Μιλάω για την
προχθεσινή της 12-12-2012 (άρθρ. 240) µε την οποία πήρατε τη
µεγάλη δόση. Και πήρατε τη µεγάλη δόση µε ρήτρα αποικίας.
Την προηγούµενη φράση «λόγω εθνικής κυριαρχίας», την βρήκαν
οι συνεργάτες µας στις ρήτρες παράδοσης της Κεϋλάνης, της
Ινδίας και της Νότιας Αφρικής πριν διακόσια χρόνια. Τη ρήτρα
αποικίας. Δανειστήκατε µε ρήτρα αποικίας για το Αγγλικό Δίκαιο.
Και µου κάνετε τώρα τον έξυπνο στο Λαφαζάνη που µάχεται; Ηµιµαθής η Ζωή Κωνσταντοπούλου; Για να µη συνεχίσω και πω τι
µου είχε πει ο κ. Κωνσταντόπουλος για σας. Πόσο δηλαδή σας
τιµούσε. Ενώ εσείς…Ηµιµαθής η Ζωή Κωνσταντοπούλου και
άλλοι!
Ο ορισµός του Αγγλικού Δικαίου, λέτε, ως εφαρµοστέου δικαίου για τη συνθήκη τροποποίησης αποτελεί «έγκυρη επιλογή
εφαρµοστέου δικαίου». Εσείς έρχεστε και παραιτείστε από το
έσχατο όπλο σας. Αν κάποτε, δηλαδή, ερχόταν οι δανειστές µας
και έλεγαν ότι έχουµε µία απόφαση σε βάρος σας και εµείς οι
περισσότεροι είχαµε επιφυλαχθεί -και ο Κασιµάτης και ο Χρυσόγονος και όλοι οι ειδικοί συνάδελφοι- ότι µπορεί να τους σύρουµε
σε διαιτητικό δικαστήριο ή σε µη αγγλικό δικαστήριο, έρχεστε
και λέτε ότι εγώ ο Μανιτάκης και άλλοι Υπουργοί, επέλεξα ως έγκυρη επιλογή το Αγγλικό Δίκαιο. Και επιλέξατε ως µόνα αρµόδια
δικαστήρια τα δικαστήρια του Δουκάτου του Λουξεµβούργου.
Σας διαβάζω τι έχετε υπογράψει. Το χειρότερο, βέβαια, είναι
το τέταρτο σηµείο. Τώρα, βέβαια, σας λέω για το τρίτο σηµείο.
«Το δικαιούχο κράτος-µέλος…» -λέτε εσείς ο συνταγµατολόγος«…και η Τράπεζά του, της Ελλάδος, έχουν υπαχθεί νόµιµα αποτελεσµατικά και αµετάκλητα… -λένε Έλληνες πολιτικοί- «…στην
αποκλειστική αρµοδιότητα του δικαστηρίου του µεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου». Και σας χειροκροτούν! Έχουµε, λοιπόν, Αγγλικό Δίκαιο, ούτε καν διαιτητικό. Έχουµε δικαστήρια του
Δουκάτου του Λουξεµβούργου και έχουµε ρήτρα Κεϋλάνης,
ρήτρα αποικίας για να δανειστείτε. Και στο τέλος λέτε –σας λέω
τι λένε οι κύριοι της ΔΗΜΑΡ και εσείς- ότι σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο, δεν απαιτείται να περάσει από το Κοινοβούλιο η παρούσα σύµβαση τροποποίησης». Δεν απαιτείται να περάσει από
το ελληνικό Κοινοβούλιο. Να τα χαίρεστε! Να τους χαίρεστε! Πανηγυρίζετε τον τρόπο που δανειστήκατε; Και έρχεστε τώρα και
µου λέτε για το κράτος και ότι θέλετε ευλύγιστο κράτος και ότι
θέλετε κράτος µε λιγότερους υπαλλήλους, λες και ο αείµνηστος
Καραµανλής και άλλοι πολιτικοί, όπως ο Παπανδρέου, προσελάµβαναν στο δηµόσιο για να εξορθολογήσουν τις υπηρεσίες
τους και όχι για να προστατεύσουν το πολιτικό προσωπικό για
να µην τους καταβροχθίσουν τα παιδιά των προλεταρίων. Μου
ήρθατε τώρα εσείς οι λογικοί και οι εξορθολογικευτές να απολύσετε και να καταργήσετε φορείς! Πετάξτε στο δρόµο τα Ελληνόπουλα, για να έρχονται τα παιδιά της άρχουσας τάξης να
καταλαµβάνουν τις παχυλές αµοιβές!
Δεν πάει καλά ο δρόµος σας! Δεν είναι σωστές οι επιλογές σας.
Πείτε µου εσείς ο συνταγµατολόγος -αφού πια η θέση του κόµµατός µας είναι αντίθετη και επί της αρχής και επί των άρθρωνσε τι κράτος σκοπεύετε, σε τι κράτος στοχεύετε, ποιο είναι το
όνειρό σας, ποια είναι η ιδεολογία σας για το κράτος; Ήρθατε και
είπατε ότι είναι δική σας επιλογή ο εξορθολογισµός του κράτους.
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Και σας διατάσσουν µε ιταµό ύφος οι δανειστές –διαβάζω τη
σελίδα 786 του δεύτερου µνηµονίου και είναι ο ν. 4046- για τη
Γραµµατεία Συντονισµού. Την εµφανίσατε εδώ ως ιδεολογία και
επιλογή δική σας. Έπρεπε να έχει γίνει µέχρι το Δεκέµβριο του
2012. Γι’ αυτό κόπτεσθε να το φέρετε. Σας διαβάζω το δεύτερο
µνηµόνιο µε το ιταµό ύφος των δανειστών: «Μέχρι το Δεκέµβριο
του 2012 η Κυβέρνηση πρέπει …». Τι πρέπει; Σε ποιους δούλους
αναφέρεται; «Πρέπει η Κυβέρνηση…» -αυτό που κάνετε τώρα«…να δηµιουργήσει µία υψηλού επιπέδου συντονιστική οµάδα
της οποίας θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός». Αναφέρεται στον
Πρωθυπουργό κυρίαρχου κράτους και του λέει ο Τόµσεν «πρέπει
να φτιάξεις αυτό». Και µετά µου λέτε να σας πούµε για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μας κάνατε δούλους και περιµένετε να σας
πούµε την πρότασή µας για το κράτος.
Εγώ µετά από αυτά επειδή ξέρω την ιστορία σας, θα έφευγα
από το Κοινοβούλιο και θα έτρεχα. Ή θα κατέληγα στα Ιµαλάια
ή θα κατέληγα στη Σιβηρία ή θα πήγαινα κολυµπώντας στην Αµερική χωρίς στόχο. Μετά από αυτά που έχετε υπογράψει, θα
έφευγα.
Χαίροµαι, διότι η µόνη υπογραφή που λείπει από την κατάπτυστη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, είναι η υπογραφή Ρουπακιώτη. Έχετε υπογράψει όλοι αυτό το κατάπτυστο, την παράδοση δηλαδή της εθνικής κυριαρχίας και λείπει µόνο η υπογραφή Ρουπακιώτη. Δεν ξέρω εάν ήταν τότε που είχε την περιπέτεια υγείας του και του είχα ευχηθεί καλή ανάρρωση. Είναι
όµως προς τιµή του ότι από αυτό το κατάπτυστο κείµενο που
υπέγραψε ποτέ η Ελληνική Δηµοκρατία, λείπει η υπογραφή µόνο
ενός Υπουργού, του Ρουπακιώτη.
Δεν πάτε καλά. Δεν προσφέρετε καλές υπηρεσίες στο κράτος
και σε κάθε περίπτωση ούτε ο στόχος σας να οικοδοµήσετε ένα
κράτος λειτουργικό, δηµοκρατικό, ευέλικτο, στις υπηρεσίες των
πολιτών, είναι σωστός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Για τα άρθρα θα µιλήσουµε ή θα ζωντανέψουµε το διάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για τα άρθρα,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν µπορώ να µη σχολιάσω το εξής. Διαπιστώνω µία στοχευµένη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ
απέναντι σ’ έναν συγκεκριµένο Υπουργό, τον κ. Μανιτάκη. Τους
ενοχλεί, φαίνεται, η διαδροµή του. Τους ενοχλεί η ακεραιότητά
του.
(Θόρυβος -διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Δεν µπορούν να αποδεχθούν ότι ένας
άνθρωπος της Αριστεράς, ένας άνθρωπος της συνέπειας, ένας
άνθρωπος της ηθικής, µπορεί να είναι και λογικός και ορθολογιστής.
Χθες ακούσαµε ότι η λογική και ο ορθολογισµός είναι νεοφιλελευθερισµός. Αυτή ήταν η άποψη του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μητρόπουλου.
Επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Τι βγήκε από τη συζήτηση; Ποια
ήταν η άποψη της Αντιπολίτευσης; Να µεγαλώσουµε το δηµόσιο
στην Ελλάδα. Αυτό είναι το συµπέρασµα. Το ίδιο βγήκε ως συµπέρασµα και κατά την ακρόαση των φορέων στην επιτροπή. Όλοι
εκτελούν κάποιο εθνικό έργο. Όλοι εκτελούν ένα έργο µε ιδιαίτερες ευαισθησίες. Και βεβαίως, όλοι είναι εξαιρετικοί χειριστές
των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ και
ότι αν µας λείψουν αυτοί, θα χαθούν πόροι του ΕΣΠΑ.
Αυτά είναι κωµικά πράγµατα. Είναι αστεία πράγµατα. Δεν µπορεί να υπάρχει τόσος παραλογισµός σε αυτήν την Αίθουσα.
Είχα αναφέρει στην επιτροπή και ένα άλλο παράδειγµα. Κανένας πόρος, κανένα ευρώ του ΕΣΠΑ δεν χάθηκε, γιατί έγινε ο
«Καλλικράτης» µέσα στον οποίο υπάρχουν οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι τέως νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις που άλλαξαν εντελώς
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υπόσταση. Αυτά τα επιχειρήµατα δεν στέκουν στη λογική.
Ακούστηκαν κι άλλα επιχειρήµατα. Συγκρίθηκαν ανόµοια πράγµατα. Ο δηµόσιος τοµέας, όσον αφορά τους µέσους όρους, στην
Ελλάδα είναι µικρότερος σε σχέση µε το µέσο όρο του δηµόσιου
τοµέα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα έχουµε την ίδια
απόδοση; Με ποιες χώρες; Να συγκριθούµε, να δούµε τι απόδοση, τι παραγωγικότητα έχει ο δηµόσιος τοµέας στις συγκεκριµένες χώρες και τι απόδοση έχει στην Ελλάδα.
Ακούστηκαν στη συζήτηση µια σειρά, θα έλεγα, παράλογα
πράγµατα. Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Την πρότεινε ο
ΟΟΣΑ µε µια µελέτη που, αν είµαι καλά ενηµερωµένος, αν θυµάµαι καλά, έγινε το 2010. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι εξ αυτού του λόγου
η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού θα έχει επικεφαλής ένα Γκάουλάιτερ; Από πού προκύπτει αυτό;
Ποιοι από εµάς σ’ αυτήν την Αίθουσα, ποια κόµµατα από µας
και ποιοι Βουλευτές δεν εντόπισαν την ανάγκη συντονισµού του
κυβερνητικού έργου µεταξύ των διαφόρων Υπουργείων; Ποιοι
από εµάς, δεν εντόπισαν κατά καιρούς νοµοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες έρχονται σε αντίφαση µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες και άλλων Υπουργείων; Ποιοι από εµάς, δεν εντόπισαν την
ανάγκη καλύτερου συντονισµού του κυβερνητικού έργου; Αυτό
το κενό έρχεται να καλύψει η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.
Ποιοι από εµάς, κύριοι συνάδελφοι, δεν νιώθουν την ανάγκη να
υπάρχει ένα σχέδιο κυβερνητικού προγράµµατος το οποίο να παρακολουθείται κατά τα ενδιάµεσα στάδια, έτσι ώστε και διορθωτικές παρεµβάσεις, εάν χρειαστεί, να γίνονται και, βεβαίως, να
µπορούµε να πετυχαίνουµε τους στόχους µας µε όποιες διορθωτικές κινήσεις.
Λέω, λοιπόν, ότι η επί της αρχής συζήτηση, οδήγησε το διάλογο για πολλοστή φορά σε παραλογισµούς οι οποίοι δεν έχουν
καµµιά σχέση µε την πραγµατικότητα. Για να έρθουµε στο νοµοσχέδιο και στα άρθρα του. Τι κάνει το νοµοσχέδιο; Θα ξαναπώ
µερικά πράγµατα για να µείνουν και για τους συναδέλφους Βουλευτές και για όλους.
Δεν απολύεται κανείς εξαιτίας της κατάργησης και συγχωνεύσεως φορέων. Αυτό είναι ζήτηµα µέγα. Δεν µπορεί να λέγεται το
αντίθετο.
Δεύτερο ζήτηµα. Θέµατα αρµοδιοτήτων. Οι αρµοδιότητες
ασκούνται από το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, όπου
έχουµε συγχώνευση, ή ασκούνται από το δηµόσιο.
Θέµατα περιουσιακών στοιχείων. Όλοι αντιλαµβάνονται ότι τα
περιουσιακά στοιχεία των φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται, µεταφέρονται στα νέα νοµικά πρόσωπα ή στο δηµόσιο.
Ελπίζω επ’ αυτού να µην υπάρχει αντίρρηση.
Και βεβαίως, υπάρχει µία λογική στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
επί της οποίας θα ήθελα προσωπικά να γίνει µια συζήτηση και
µια ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε στο επόµενο στάδιο -κατά το
Μάρτιο είπε το Υπουργείο- όταν θα έρθει το µεγάλο νοµοσχέδιο
που θα αφορά τη συγχώνευση και κατάργηση πολύ περισσότερων φορέων, να µπορούµε να διορθώσουµε ό,τι µπορούµε να
διορθώσουµε µέσα από τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου.
Για να δούµε τα άρθρα.
Άρθρο 1. Ελληνική Θαλάσσια Ένωση. Καταργείται. Δεν έχω
να κάνω καµµία παρατήρηση.
Άρθρο 2. Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών. Καµµία παρατήρηση.
Άρθρο 3. Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων. Καταργείται. Εκεί υπάρχει το θέµα των επιστηµονικών επιτροπών. Το αρµόδιο Υπουργείο, το οποίο εισηγήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, υιοθέτησε
την άποψη των αρχαιολόγων κι όχι των επιστηµονικών φορέων.
Προσωπικά είµαι απόλυτα σύµφωνος µε τη στάση του Υπουργείου Πολιτισµού και συνολικά της Κυβέρνησης.
Άρθρο 4. Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τι ακούσαµε εδώ; Ότι οι σχολές ΑΣΤΕ, οι ΕΠΑΣ, τα ΙΕΚ και
οι σχολές ξεναγών, οι οποίες γίνονται πλέον περιφερειακές υπηρεσίες του κράτους, του Υπουργείου δηλαδή Τουρισµού, δεν θα
λειτουργούν πλέον γιατί καταργήθηκε ο ΟΤΕΚ. Αν είναι δυνατόν!
Κι αυτό το ακούσαµε και από την Αριστερά. Επιτέλους και ένας
µπούσουλας, µια πυξίδα. Θέλετε το κράτος ή δεν το θέλετε; Και
όπου κάποιοι οργανισµοί και δραστηριότητές τους µεταφέρονται
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στο κράτος κι εκεί υπάρχει διαφωνία και εκεί επικαλείστε κάποιους κινδύνους.
Άρθρο 6. Εδώ έχουµε ένα θέµα, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε. Νοµίζω ότι η δηµιουργία ενός καινούργιου νοµικού προσώπου, υπό
το οποίο συστεγάζονται κατά κάποιο τρόπο άλλα νοµικά πρόσωπα, ενώ διατηρούν την οικονοµική, διαχειριστική και λογιστική
τους αυτοδυναµία, είναι ένα θέµα. Εγώ θα σας προτείνω, έστω
και την ύστατη στιγµή, να αποσυρθεί το συγκεκριµένο άρθρο και
οι τρεις φορείς να διατηρηθούν όπως έχουν. Δεν έχουµε κανένα
λόγο να κάνουµε ένα νέο νοµικό πρόσωπο, να βάλουµε κάτω από
αυτό τρεις φορείς, οι οποίοι θα έχουν, θα έλεγα, πλήρη επάρκεια. Ή τουλάχιστον, να υπάρχει µια πολιτική δέσµευση ότι αυτό
θα το ξαναδούµε µε την εξής έννοια: Ότι το Μάρτιο θα ξανάρθουν και να καταργηθεί, θα έλεγα, αυτή η οικονοµική, διαχειριστική και λογιστική αυτονοµία των φορέων που θα δηµιουργήσουν αυτό το νέο πρόσωπο.
Ιδιαίτερες παρατηρήσεις δεν έχω να κάνω σε κανένα από τα
άρθρα. Δεν έχω και χρόνο. Εκείνο που έχω να πω για τη Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης, είναι πως ό, τι πιο εύστοχο πολιτικά
θα µπορούσαµε να κάνουµε αυτήν την περίοδο ως χώρα, είναι
να συναρθρώσουµε ένα κυβερνητικό πρόγραµµα, το οποίο θα
συναρθρώνεται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα των διαφόρων Υπουργείων. Αυτά τα επιχειρησιακά προγράµµατα, θα αφορούν τις δικές τους δράσεις, τις δικές τους υποχρεώσεις. Και
βεβαίως, να έχουµε ένα µηχανισµό που θα µπορεί να παρακολουθεί την εκτέλεση αυτού του προγράµµατος.
Κλείνοντας, θέλω να ξαναπώ για τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού ότι είναι µια µόνιµη δοµή. Είναι µια υπηρεσία, η οποία στελεχώνεται από δηµόσιους υπαλλήλους. Εάν έχω µετρήσει καλά,
οι µετακλητοί υπάλληλοι θα είναι έως τρεις. Είναι µια µόνιµη
δοµή, η οποία θα µπορεί να κρατάει αρχείο στο γραφείο του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Ένα αρχείο, το οποίο θα µεταφέρεται
στον επόµενο Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να µπορεί να υπάρχει
στη συνέχεια. Είναι µια δοµή, την οποία θα έπρεπε να επιδιώξουµε. Και βεβαίως, µε τη σύστασή της θα έπρεπε να συµφωνήσουν όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν συµφωνούν µε µετακλητούς
υπαλλήλους, µε συµβούλους Υπουργών, µε συµβούλους του
Πρωθυπουργού, κ.λπ.. Ενώ, λοιπόν, γίνεται αυτό, συγχρόνως η
επιλογή αυτή καταγγέλλεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ενηµερώσω το
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ραφήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Καλή χρονιά και καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα, ειδική αγορήτρια
των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µπω κατευθείαν στο θέµα.
Σχετικά µε το άρθρο 1. Εµείς το ψηφίζουµε, γιατί είναι µια κατάργηση φορέως που είναι σφραγίδα.
Σχετικά µε το άρθρο 2. Επίσης το ψηφίζουµε, γιατί είναι σφραγίδα.
Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα του Πρώτου Κεφαλαίου
που αφορούν είτε κατάργηση είτε συγχώνευση νοµικών προσώπων. Είναι διάχυτη η απαξίωση δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών. Πρόκειται απλώς για ένα τσουβάλιασµα φορέων, όπως
ακριβώς η συγκυβέρνηση τσουβάλιασε χιλιάδες δηµόσιους
υπαλλήλους, εφαρµόζοντας αδιακρίτως σε βάρος τους το πρόσφατο µέτρο της διαθεσιµότητας. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει διαφάνεια στις προβλεπόµενες ρυθµίσεις, καθώς η περιουσία κάθε
οργανισµού, κινητή και ακίνητη, περιέρχεται αυτοδίκαια στο ελληνικό δηµόσιο, χωρίς να έχει ήδη απογραφεί. Και δεν υπάρχει
καµµία πρόβλεψη για τις προϋποθέσεις τυχόν εκποίησής της.
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Άρθρο 3. Με αυτό, καταργείται το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου «Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων». Στο άρθρο αυτό και στην παράγραφο 2, διαπιστώνουµε άνιση µεταχείριση µεταξύ του προσωπικού του εν
λόγω ταµείου και του προσωπικού των άλλων καταργουµένων ή
συγχωνευοµένων φορέων. Οι υπάλληλοι άλλων φορέων µετακινούνται σε συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα, ενώ το προσωπικό
του ταµείου αυτού µε το άρθρο 3, επαφίεται στη µελλοντική διερεύνηση των υπηρεσιακών αναγκών των εν γένει οργανισµών
του δηµοσίου, του ίδιου ή όµορων νοµών, οι οποίοι θα µπορούν
να τους υποδεχθούν.
Αυτές όµως οι ανάγκες δεν είναι καταγεγραµµένες πουθενά,
ώστε να µπορούµε να λέµε ότι υπάρχει βεβαιότητα για τη συνέχιση της εργασίας των υπαλλήλων του νοµικού αυτού προσώπου
και υποδηλώνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να τους θέσει σε
διαθεσιµότητα αν δεν ζητηθούν από άλλους φορείς. Δεν υπάρχει
καµµιά απολύτως πρόβλεψη για το τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση µε το προσωπικό.
Σε αυτό το καταργούµενο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
υπηρετούν µόλις είκοσι δύο υπάλληλοι µε πολυετή εµπειρία και
υψηλή εξειδίκευση, αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί, συντηρητές
και άλλοι. Με το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, προτείνεται η µεταφορά
του προσωπικού αυτού σε άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου
χωρίς όµως σαφή προσδιορισµό τους και ταυτόχρονα επαφίεται
η µεταφορά του άκρως εξειδικευµένου προσωπικού στις τυχόν
ανάγκες του εκάστοτε φορέα υποδοχής που θα το ζητήσει.
Η αναγκαιότητα και η χρησιµότητα του προσωπικού αυτού
είναι υπαρκτή για την κάλυψη αναγκών αρχαιολογικών έργων.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν τους µετακινείτε απευθείας στην αρµόδια Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού; Γιατί τους αφήνετε µετέωρους;
Δέχεστε να σπαταληθεί η εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία
αυτών των υπαλλήλων; Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, καταψηφίζουµε το άρθρο 3.
Το άρθρο 4, αφορά την κατάργηση του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ουσιαστικά µε το άρθρο αυτό,
επιχειρείτε την αποδόµηση των εκπαιδευτικών δοµών της µόνης
ελπιδοφόρου για την εθνική οικονοµία και κερδοφόρου βιοµηχανίας της χώρας µας, του τουρισµού. Συγκεκριµένα, οι τέσσερις
εκπαιδευτικές σχολές που µέχρι τώρα υποστήριζαν την παραγωγή στελεχών εξειδικευµένων στον τουρισµό µας, µετατρέπονται σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού και
δεν γίνεται καµµιά αναφορά ή πρόβλεψη για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλιστεί αυτή.
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, απαραδέκτως καταργείτε τη µέχρι τώρα προβλεπόµενη γνώµη ή εισήγηση του ΔΣ του
ΟΤΕΚ για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών
διαταγµάτων. Γιατί δεν προβλέπετε στις αντίστοιχες περιπτώσεις, να απαιτείται γνώµη ή εισήγηση του επιστηµονικού συµβούλιου διασφάλισης της ποιότητας της τουριστικής εκπαίδευσης
για το οποίο κάνετε λόγο στην παράγραφο 8;
Προφανώς διαβάσατε την έκθεση της επιστηµονικής επιτροπής και είδατε τι λέει γι’ αυτήν την επιστηµονική οµάδα. Δεν προβλέπεται ότι θα είναι ειδικευµένοι στον τουρισµό. Δηλαδή µπορεί
να είναι και θεολόγοι αυτοί που θα εκλεγούν; Τι σχέση έχουν µε
τον τουρισµό;
Στην παράγραφο 4δ’ του ίδιου άρθρου, εντελώς απαράδεκτα
ορίζεται ότι τα ποσοστά επί των εσόδων στα Καζίνο της Πάρνηθας και της Κέρκυρας που µέχρι τώρα καλύπτουν λειτουργικές
ανάγκες του ΟΤΕΚ εφεξής θα αποτελούν έσοδα του κρατικού
προϋπολογισµού. Γιατί δεν δεσµεύετε τα ποσά για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των ανωτέρω σχολών;
Επιπλέον, ενώ µε την παράγραφο 2 γίνεται πρόβλεψη για τη
συνέχιση της εργασίας όλου του υπόλοιπου προσωπικού της
κεντρικής υπηρεσίας του ΟΤΕΚ, µε το άρθρο 14 του παρόντος
νοµοσχεδίου, εξαιρείτε και µεταχειρίζεστε µε άνισο τρόπο τη µία
και µοναδική δικηγόρο του οργανισµού µε σχέση έµµισθης εντολής, την οποία εργασιακή σχέση λύετε, κύριε Υπουργέ. Η εν
λόγω δικηγόρος, είχε διοριστεί κατόπιν διαγωνισµού –σας το είπαµε και στην επιτροπή- µε το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 και
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από το χρόνο διορισµού της, δεν είχε το δικαίωµα να παρέχει τις
υπηρεσίες της οπουδήποτε αλλού είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα. Στερείτε, δηλαδή, σε µία υπάλληλο το µοναδικό
µέσο βιοπορισµού της, τη στιγµή που υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας στον ΕΟΤ.
Γι’ αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ, πολλοί συνάδελφοι –ειδικά ο
κ. Αναγνωστάκης από τη ΔΗΜΑΡ- είχαν αναφερθεί και περίµεναν
ότι θα φέρετε µια νοµοθετική ρύθµιση. Περίµεναν να τη φέρετε
για τη δικηγόρο του ΟΤΕΚ. Πληροφορηθήκαµε ότι είχατε ετοιµάσει νοµοθετική ρύθµιση να φέρετε και τη σταµάτησε ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού κ. Μπαλτάκος. Σκεφθείτε να
φέρετε Γενικό γραµµατέα Συντονισµού του Πρωθυπουργού τον
κ. Βαρτζόπουλο και πίσω από αυτόν, να έχετε τον κ. Ράιχενµπαχ
µε την παρέα του. Πιόνια θα σας καταντήσουν όλους!
Δεν µπορούσατε εσείς; Θέλατε να φέρετε, είχατε ετοιµάσει να
φέρετε αυτήν τη ρύθµιση. Ούτε µία και µοναδική υπάλληλο δεν
θα σας επιτρέπουν να προσλάβετε εσείς. Δεν έχω να πω τίποτε
άλλο πάνω σ’ αυτό το θέµα. Αυτό τα λέει όλα.
Με το άρθρο 5 καταργείται το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας κ.λπ.». Το ψηφίζουµε.
Άρθρο 6. Με το άρθρο αυτό, εντάσσετε ως αυτοτελείς λειτουργικές µονάδες τρία νοµικά πρόσωπα, το Ελληνικό Ινστιτούτο
Μετρολογίας, το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης και τον ΕΛΟΤ, σ’
ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γιατί δηµιουργείτε καινούργιο οργανισµό για να εντάξετε και τους τρεις φορείς ενώ
δεν θα έχετε κανένα δηµοσιονοµικό όφελος; Ζητάµε να αποσυρθεί αυτή η διάταξη. Δεν έχει κανένα νόηµα, κανένα όφελος. Απλά
θέλετε να δείχνετε ότι κάτι κάνετε, αφού δεν µπορείτε να ρυθµίσετε σωστά άλλα θέµατα αυτού του κράτους.
Άρθρο 7. Σχετικά µε το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, πραγµατικά απουσιάζει οποιαδήποτε πειστική αιτιολογία για την επιχειρούµενη κατάργησή του, από τη
στιγµή που αυτό λειτουργούσε κανονικά ως είχε. Μάλιστα, εξ
όσων γνωρίζω, πρόσφατα αξιολογήθηκε από επιτροπή ερευνητών για το σηµαντικό επιστηµονικό έργο που επιτελεί.
Με το άρθρο 8, καταργείτε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το εντάσσετε ως Ερευνητικό ινστιτούτο στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Παρακαλώ να µου δοθεί ο ίδιος χρόνος που δόθηκε στον εισηγητή της Πλειοψηφίας. Έχουµε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο µε
τόσες απαράδεκτες ρυθµίσεις και δεν θα µιλήσουµε;
Έχω να πω, λοιπόν, ότι θα γίνουµε η µοναδική χώρα τουλάχιστον στην Ευρώπη, που δεν θα έχουµε αυτόνοµο δηµόσιο κέντρο κοινωνικών ερευνών. Μήπως τελικά στόχος αυτού του
νοµοσχεδίου, είναι να απαξιωθεί η κοινωνική έρευνα των προβληµάτων, που η νεοφιλελεύθερη πολιτική σας προκαλεί και συνεχώς επαυξάνει;
Τίθεται πλέον µείζον θέµα για τη µεταβολή της σχέσης εργασίας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,
δηλαδή από µόνιµοι υπάλληλοι µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Μπράβο σας. Είναι συνταγµατικότατο! Γι’ αυτό δεν πρέπει
να µιλάει κανείς για συνταγµατικότητα των νόµων. Οι ίδιοι φορείς
τόσο κατά τη διαβούλευση όσο και ενώπιον της επιτροπής, κατέδειξαν τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνουν οι
επιχειρούµενες συγχωνεύσεις.
Οι επιχειρούµενες συγχωνεύσεις των άρθρων 7 και 8 είναι εντελώς αποσπασµατικές, χωρίς επιστηµονικά κριτήρια, χωρίς οικονοµοτεχνικές µελέτες, οι οποίες θα µπορούσαν να καταδείξουν την ύπαρξη οποιουδήποτε δηµοσιονοµικού οφέλους απ’
αυτήν την ενέργεια και ταυτόχρονα θα µπορούσαν ενδεχοµένως,
να αποδείξουν ότι δεν θα υποβαθµιστεί ποιοτικά και ποσοτικά το
επιστηµονικό έργο που αυτοί οι φορείς παράγουν, ως κοινωνικά
προστιθέµενη αξία της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάµε ότι η κοινωνική έρευνα, οδηγεί
αναµφίβολα σε κοινωνικό και πολιτιστικό όφελος, το οποίο η σηµερινή ελληνική κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη. Οι πρόχειρες και
άνευ σχεδιασµού συγχωνεύσεις, όπως επιχειρούνται, αντίκεινται
στο άρθρο 16 του Συντάγµατος. Κύριε Υπουργέ, ως συνταγµατολόγος, ξέρετε ότι αντίκεινται στο άρθρο 16 του Συντάγµατος,
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το οποίο ρητά επιτάσσει ότι η ανάπτυξη και η προαγωγή της
έρευνας είναι υποχρέωση του κράτους. Μ’ αυτές τις σκέψεις καταψηφίζουµε τα άρθρα 7 και 8.
Με το άρθρο 9, συγχωνεύονται διάφοροι φορείς διαχείρισης
προστατευοµένων περιοχών σε διοικητικά ενιαία νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εδώ η συγχώνευση, συνίσταται στην
ενοποίηση των διοικητικών συµβουλίων των καταργούµενων φορέων διαχείρισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κυρία Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ –ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Παρακαλώ να έχω τον ίδιο
χρόνο που είχε ο εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον έχετε
πάρει. Σας µένει ένα λεπτό ακόµα. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
Έχετε και δευτερολογία.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Δεν θέλετε να τοποθετηθώ;
Αφήστε µε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ –ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κι εγώ σας παρακαλώ να
µου δώσετε το χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο χρόνος δίνεται. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ –ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Έχω ακόµα δύο λεπτά και
θα τελειώσω.
Υπάρχει µία δεύτερη κατηγορία. Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών αυτών των φορέων διαχείρισης, περίπου το 95%, καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως από το ΕΣΠΑ. Σας
προτάθηκε ήδη και από τον προηγούµενο οµιλητή να αποσύρετε
αυτήν τη διάταξη. Δεν έχετε κανένα λόγο να τη διατηρήσετε.
Αποσύρετε αυτήν τη διάταξη. Δεν µπορεί να την τροποποιείτε
µόνο επειδή το ζήτησε ένας Βουλευτής της Συµπολίτευσης για
µία περιοχή. Αποσύρετέ την.
Στο άρθρο 10, συγχωνεύονται οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συστήνονται ανά
περιφέρεια. Με το εν λόγω άρθρο, όπως και µε το άρθρο 12 –
δεν προλαβαίνω να µιλήσω- η συγκυβέρνηση αποδεικνύει πέρα
πάσας αµφιβολίας ότι αδιαφορεί παντελώς για την πτυχή του
κάθε πολιτισµένου κράτους που λέγεται κράτος πρόνοιας. Καθίσταται σαφές ότι οι συγκεκριµένες συγχωνεύσεις του άρθρου
10, όχι µόνο θα δυσχεράνουν την εξυπηρέτηση των ανάπηρων
συνανθρώπων µας -των πλέον ευπαθών ατόµων της κοινωνίαςαλλά θα οδηγήσουν σε ανθρωπιστική καταστροφή.
Διεξοδικά αναφέραµε όλα αυτά τα θέµατα στην επιτροπή,
κύριε Υπουργέ. Μειώνετε τόσο δραµατικά τις µονάδες κοινωνικής φροντίδας, που τελικά καταργείτε το υποτυπώδες κράτος
πρόνοιας. Ξεχνάτε ότι πρόκειται για άτοµα µειωµένης κινητικότητας και περιορισµένων οικονοµικών πόρων, αν όχι απόρους.
Έτσι καταδεικνύει η Κυβέρνησή σας την κοινωνική της ευαισθησία; Ταλαιπωρώντας αναπήρους; Τα ελάχιστα ψήγµατα παρηγοριάς που τους προσέφεραν οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας
είναι δικαίωµά τους και υποχρέωση του κράτους να τις παρέχει.
Σας υπενθυµίζω ότι ο Καιάδας έχει καταργηθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εσείς τον επαναφέρατε. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Με αυτές τις σκέψεις καταψηφίζουµε το άρθρο 10, καθώς
και το άρθρο 12.
Με το άρθρο 13, είµαστε απόλυτα σύµφωνοι. Είναι το µόνο
άρθρο, η µόνη ρύθµιση που έχει στρατηγικό σχεδιασµό και είναι
αποδεκτή από όλους τους τοπικούς φορείς. Αυτό το άρθρο το
υπερψηφίζουµε ως έχει µετά τις νοµοθετικές µεταβολές που κάνατε.
Προχωρήστε, προχωρήστε. Πάρτε τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. Βάλτε τον κ. Ράιχενµπαχ µε την παρέα του µέσα στο
γραφείο του Πρωθυπουργού. Μετά θα πουν οι Γερµανοί «τι τον
θέλετε τον Πρωθυπουργό. Να πληρώνουµε και αυτά τα ανδρείκελα;». Συγχαρητήρια σε εσάς. Βάλτε τους. Βάλτε τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Γιαταγάνα.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής, ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής
έχει το λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ.
Τον πιο διαφωτιστικό ρόλο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
θεωρώ ότι τον είχαν οι φορείς που κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν εσπευσµένα στο Κοινοβούλιο, µας ενηµέρωσαν και µας κατατόπισαν σε πολύ µεγάλο βαθµό, σχετικά µε
τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε το παρόν νοµοσχέδιο. Με τον
τρόπο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία και στους Έλληνες πολίτες που
παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τη συνεδρίαση, να πληροφορηθούν και να ενηµερωθούν λεπτοµερώς για τις ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου και τις επιπτώσεις που θα επέλθουν σε περίπτωση που ψηφιστεί από την Ολοµέλεια της Βουλής.
Επιπλέον, από το διάλογο που έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης του παρόντος νοµοσχεδίου βγήκε ένα αντικειµενικό συµπέρασµα το οποίο είναι πολύ σηµαντικό. Η Κυβέρνηση καταρτίζει
τα νοµοσχέδια χωρίς να γνωρίζει τις συγκεκριµένες ανάγκες και
τα συνολικά δεδοµένα που επικρατούν σε κάθε υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα. Υπάρχει διαρκής παραγωγή νοµοθετηµάτων τα
οποία αναδιαρθρώνουν την εξωτερική µορφή της Δηµόσιας Διοίκησης αλλά δεν µεριµνούν για την βελτίωση των υπηρεσιών
που παρέχονται στον πολίτη ούτε για την αναβάθµιση του παραγόµενου έργου.
Η Χρυσή Αυγή πιστεύει ότι για κάθε δηµόσια υπηρεσία, για
κάθε πρόβληµα πρέπει να λαµβάνονται υπ’όψιν και να µελετώνται όλα τα δεδοµένα ενδελεχώς και κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Να επιλέγονται οι λύσεις που ταιριάζουν και βοηθούν τη λειτουργία κάθε συγκεκριµένου φορέα. Δυστυχώς, όµως οι ρυθµίσεις
του παρόντος νοµοσχεδίου επιβεβαιώνουν το συµπέρασµα ότι η
Κυβέρνηση επαναλαµβάνει τα λάθη των τελευταίων τεσσάρων
δεκαετιών. Δηλαδή, εφαρµόζει παντού και µε ένα ισοπεδωτικό
τρόπο την ίδια µέθοδο, παραβλέποντας τις ιδιαιτερότητες της
κάθε περίπτωσης.
Τις περασµένες δεκαετίες είχαµε τη διόγκωση του δηµόσιου
τοµέα. Και αυτή η πληθωριστική λογική εφαρµοζόταν παντού
χωρίς κανένα κριτήριο. Τώρα, γίνεται το εντελώς αντίθετο. Ακολουθούµε τη λογική των περικοπών και του περιορισµού του δηµόσιου τοµέα. Όλη αυτή η κατάσταση έχει καταντήσει µια
ερασιτεχνική κοπτοραπτική. Το αποτέλεσµα θα είναι τραγικό για
την λειτουργία του δηµοσίου. Αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση
είναι πολύ µακριά από την περιφέρεια, πολύ µακριά από την
πραγµατικότητα.
Οι συγχωνεύσεις φορέων θα επιφέρουν σύγχυση και καθυστερήσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών και τελικά θα ζηµιώσουν
οικονοµικά το κράτος.
Θεωρούµε ότι ακόµα και στον τοµέα των λειτουργικών εξόδων
δεν θα υπάρξει όφελος αλλά πως λόγω της κακότεχνης διαδικασίας των συγχωνεύσεων θα υπάρξει επιβάρυνση του κράτους µε
τις ίδιες, αν όχι και περισσότερες, δαπάνες.
Το βασικό κίνητρο πίσω από τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις φορέων δεν είναι ο εξορθολογισµός του δηµόσιου τοµέα
αλλά η επίτευξη δύο άλλων στόχων:
Πρώτον, η οικειοποίηση από το δηµόσιο ενός µεγάλου µέρους
της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εν λόγω φορέων, προκειµένου αυτή να αποκρατικοποιηθεί µέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Δεύτερον, η κατάργηση παρακρατήσεων που γίνονταν υπέρ
φορέων του δηµόσιου τοµέα, διασφαλίζοντας τη λειτουργία τους
και µεταφορά αυτών των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισµό.
Επί των άρθρων, λοιπόν, του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα
για τα άρθρα 1 έως 14, ψηφίζουµε αρνητικά. Τα καταψηφίζουµε,
διότι τόσο από τη µελέτη του νοµοσχεδίου όσο και από τις πληροφορικές τοποθετήσεις των φορέων για τα γραπτά υποµνήµατα που κατέθεσαν, δεν πειστήκαµε ότι από τις επερχόµενες
αλλαγές εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον. Για να ακριβολογώ, πειστήκαµε ότι µε κάθε βεβαιότητα ζηµιώνεται το δηµόσιο
συµφέρον.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι εκπρόσωποι φορέων, οι εκπρόσωποι, δηλαδή, των ανθρώπων που ζουν κάθε µέρα από
µέσα τα προβλήµατα των καταργούµενων και των συγχωνευόµενων οργανισµών, τάχθηκαν κατά των διατάξεων του νοµοσχεδίου. Δεν υπήρξε κανένας που να επιδοκιµάσει έστω και µία από
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 του νοµοσχεδίου.
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Προέκυψε ότι οι συγκεκριµένοι οργανισµοί του δηµοσίου, αντιµετωπίζουν ήδη πολύ µεγάλα και βασικά προβλήµατα. Η κατάργηση ή η συγχώνευσή τους θα δηµιουργήσει πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα στη διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων, µε τις
οποίες είναι µέχρι σήµερα επιφορτισµένοι. Θα επιφέρει οικονοµικά και λειτουργικά προβλήµατα.
Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις µεταβάλλεται προς το χειρότερο το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 14 του νοµοσχεδίου, διότι
αλλάζουν προς το χειρότερο το εργασιακό καθεστώς εκατοντάδων εργαζοµένων. Διότι προηγήθηκε διάλογος µε τους φορείς
και δεν υπάρχουν οι οικονοµικοτεχνικές µελέτες για την καταλληλότητα και τη βιωσιµότητα των συγχωνεύσεων.
Συγχωνεύετε τέσσερα ερευνητικά κέντρα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, χωρίς να προσκοµίζετε έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των προτεινόµενων ρυθµίσεων, έκθεση αξιολόγησης η οποία να αναλύει τα προσδοκώµενα δηµοσιονοµικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και αναπτυξιακά
οφέλη από τις εν λόγω συγχωνεύσεις.
Είναι σίγουρο ότι αυτή η αστάθεια στη δοµή και το εργασιακό
καθεστώς των ερευνητικών κέντρων θα ωθήσει πολλούς νέους
ή λιγότερο νέους ερευνητές σε φυγή στο εξωτερικό.
Ενδεικτικό της προχειρότητας που επικρατεί, είναι ότι η Κυβέρνηση δεν φρόντισε να λάβει την έγκριση των παγκόσµιων και
των ευρωπαϊκών οργανισµών πιστοποίησης για την ένταξη του
ΕΛΟΤ στο Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας.
Τώρα, λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος –έχει σταλεί, όπως γνωρίζετε, και σχετικό έγγραφο από τον ευρωπαϊκό αρµόδιο φορέανα αποβληθεί ο ΕΛΟΤ από αυτούς τους οργανισµούς και να υποστεί η χώρα µας τεράστια οικονοµική ζηµιά.
Εκτός αυτού, θα εξαρτάται από την έγκριση χωρών όπως η
Τουρκία και τα Σκόπια, για να ενταχθεί ξανά σε αυτούς τους οργανισµούς.
Βεβαίως, ο Υπουργός απάντησε σε αυτά τα θέµατα λέγοντας,
«πιστεύω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να αποβληθούµε». Μα έτσι
θα προκόψει το κράτος µας; Με το «θα δούµε» και το «πιστεύω»
και το «ελπίζω ότι µάλλον δεν θα έχουµε πρόβληµα»;
Πρέπει επιτέλους οι ιθύνοντες να αντιληφθούν ότι πρώτα θα
πρέπει να διασφαλίζουν τα συµφέροντα της χώρας µας και µετά
να προχωρούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, όχι βλέποντας και κάνοντας.
Θα κάνω µία περαιτέρω ειδική µνεία για τις διατάξεις επιµέρους άρθρων. Συγκεκριµένα:
Οι διατάξεις του άρθρου 4, µε τις οποίες εκπαιδευτικές µονάδες του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης συγχωνεύονται
στο Υπουργείο Τουρισµού είναι ιδιαίτερα προβληµατικές. Μιλάµε
για σχολές που ήδη αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στη
λειτουργία τους. Με τη συγχώνευση που θα γίνει, θα χάσουν
τους αυτοτελείς πόρους που είχαν. Και απ’ ό,τι φαίνεται, αυτό
είναι το πρώτο βήµα για τη θεσµική υποβάθµιση και την ολοκληρωτική διάλυσή τους.
Η ένταξη του ΕΛΟΤ στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας», η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 6, θα δηµιουργήσει προβλήµατα
στην εκπροσώπηση του ΕΛΟΤ στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς
πιστοποίησης και θα επιφέρει µεγάλη οικονοµική ζηµιά στο ελληνικό δηµόσιο.
Η κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, θα
στερήσει από τη χώρα µας τα πολύτιµα οφέλη που προκύπτουν
από τη σύγχρονη έρευνα στον τοµέα των κοινωνικών επιστηµών
και αυτό δεν σηµαίνει υστέρηση µόνο στον επιστηµονικό τοµέα,
σηµαίνει ζηµιά και σε οικονοµικό επίπεδο.
Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, που προβλέπονται στο άρθρο 9, θα καταντήσουν πιο δυσχερή, αν όχι αδύνατη, την επιτέλεση του
ρόλου για τον οποίο δηµιουργήθηκαν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι
η χώρα µας θα πληρώσει και υψηλές αποζηµιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της καθυστέρησης των έργων που έχουν
αναλάβει.
Αναφορικά µε το άρθρο 10, οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα αποδιοργανωθούν πλήρως, θα στερηθούν πολύτιµων πόρων
και αυτό θα έχει δραµατικές συνέπειες για την υγεία των συµπολιτών µας, που βασίζονται στο έργο που προσφέρουν οι συγκεκριµένοι οργανισµοί.
Είµαστε αντίθετοι στη συγχώνευση των µονάδων κοινωνικής
φροντίδας διότι: Πρώτον, συγχωνεύονται µονάδες µε ανοµοιογενές αντικείµενο ενασχόλησης, µε εντελώς διαφορετικές δοµές,
που απευθύνονται σε οµάδες ανθρώπων µε διαφορετικές ανάγκες και χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση.
Δεύτερον, στο νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την οικονοµική λειτουργία του νέου νοµικού προσώπου. Θα
πρέπει να ληφθεί µέριµνα, ώστε εκείνοι οι φορείς που έχουν πλεονάσµατα να τα διατηρούν και µετά τη συγχώνευσή τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για δωρεές προς συγκεκριµένο παράδειγµα του καινούργιου νοµικού προσώπου, ώστε
να µη χαθούν οι δωρεές των κατοίκων κάθε πόλης οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν χρήµατα αποκλειστικά στην περιοχή τους.
Τρίτον, δεν ρυθµίζεται αναλυτικά ο τρόπος διοίκησης των καταργούµενων νοµικών προσώπων.
Τέταρτον, δεν λαµβάνεται υπ’όψιν η ανθρωπογεωγραφία της
κάθε καλλικρατικής περιφέρειας, αγνοούνται τα τοπικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Επιπλέον, δεν λαµβάνεται µέριµνα για την επαρκή διοικητική
υποστήριξη του νέου νοµικού προσώπου, σε σχέση µε τις γεωγραφικές αποστάσεις µεταξύ των υπηρεσιών που συγχωνεύονται. Η εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων θα έχει ως αποτέλεσµα τον µαρασµό και τον µελλοντικό αφανισµό πολλών εκ
των σηµερινών µονάδων κοινωνικής φροντίδας.
Έκτον, η κατάργηση των εταιρειών προστασίας ανηλίκων που
λειτουργούν στις έδρες των πρωτοδικείων, αποτελεί ένα ακόµα
πλήγµα στην ούτως ή άλλως εγκαταλειµµένη από το κράτος ελληνική νεολαία. Είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τα διοικητικά συµβούλια που λειτουργούν σε έδρες των εφετείων, να
επωµιστούν την δουλειά που είχαν όλα τα διοικητικά συµβούλια
των πρωτοδικείων.
Σε ό,τι αφορά το θεσµό του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού,
δηλαδή για τα άρθρα 15 έως 26, είµαστε αρνητικοί και καταψηφίζουµε, διότι είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για θεσµό αντισυνταγµατικό που παρακάµπτει τους Υπουργούς ακόµα και τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό και θα αποτελεί στην ουσία τον άνθρωπο της
τρόικας και των δανειστών µας στην κυβέρνηση, θα υλοποιεί τα
σχέδια για την αποδόµηση του ελληνικού κράτους, για την αποδόµηση όλων των πυλώνων του κράτους και της κοινωνίας µας,
θα υλοποιεί την αποδόµηση της εθνικής οικονοµίας, προς όφελος του µεγάλου υπερεθνικού κεφαλαίου.
Σ’ ένα νοµοσχέδιο που υποτίθεται ότι µειώνει τα έξοδα του
προϋπολογισµού θεσπίζετε ένα νέο θεσµό, ο οποίος θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό µε 600.000 περίπου ευρώ ετησίως. Είναι σίγουρο ότι στην πορεία τα έξοδά του θα αυξηθούν.
Υπάρχει το Υπουργείο Επικρατείας, που υποτίθεται ότι συντονίζει
το κυβερνητικό έργο. Γιατί εποµένως πρέπει να υπάρχουν και
άλλοι τρείς φορείς ιδιαίτερα δαπανηροί, η Γενική Γραµµατεία
του Πρωθυπουργού, η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και
τώρα η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, οι οποίοι θα κάνουν το
ίδιο πράγµα; Μ’ όλες αυτές τις ρυθµίσεις, πιστεύουµε ότι δεν µειώνεται η γραφειοκρατία αλλά αντιθέτως αυξάνεται.
Γι’ όλα τα παραπάνω, λοιπόν, που προαναφέραµε, η Χρυσή
Αυγή καταψηφίζει το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γερµενή.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης, ειδικός αγορητής
της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες το βράδυ, µας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουµε µια
τοποθέτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου και βέβαια µέσα σ’
αυτό το πλαίσιο, κάθε πολιτική δύναµη να καταθέσει και τη συνολικότερη άποψή της για το ποιο κράτος επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε, να φτιάξουµε τόσο γι’ εµάς όσο και για τις
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επόµενες γενιές.
Μέσα σ’ αυτήν την προσπάθεια ακούστηκαν υπερβολές, χρησιµοποιήθηκαν βαρύτατοι χαρακτηρισµοί, προσβλήθηκαν η υπόληψη και η τιµή αρκετών από αυτούς που εν πάση περιπτώσει
έχουν αναλάβει ένα συγκεκριµένο ρόλο σε µια δύσκολη κοινωνική, οικονοµική και πολιτική συγκυρία.
Θεωρώ ότι σ’ αυτό το κλίµα τέτοιου είδους αήθεις επιθέσεις,
τέτοιου είδους προσωπικοί χαρακτηρισµοί τραυµατίζουν τη δηµοκρατία και δηµιουργούν εκείνο το υπόβαθρο, να υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Ίσως δεν έχουµε αντιληφθεί το ότι όταν κάποιος
παίρνει θέση από τη Βήµα της Βουλής έχει µία ευθύνη όχι απέναντι στο κόµµα του αλλά απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Άρα
είναι αποδεκτές οι όποιες πολιτικές διαφορές. Είναι αποδεκτές
και παιχνίδι της δηµοκρατίας το να υπάρχει σύγκρουση επιχειρηµάτων. Όµως είναι τραγικά δύσκολο, για όποιον παρακολουθεί αυτή τη συνεδρίαση και χθες και σήµερα, να γίνεται
αποδέκτης προσωπικών επιθέσεων. Στοχοποιούνται άνθρωποι οι
οποίοι εν πάση περιπτώσει µπορεί να έχουν διαφορετική θέση
και πολιτική άποψη από κάποιους άλλους.
Η κοινωνική ευαισθησία, δεν είναι προνόµιο ούτε αυτής της
πτέρυγας ούτε της µεσαίας ούτε της αριστερής. Η κοινωνική
ευαισθησία, εκφράζεται µε την καθηµερινότητα, µε την καθηµερινή πράξη της καθεµιάς και του καθενός µας.
Άρα, λοιπόν, κρινόµαστε εκ του αποτελέσµατος και από τη
στάση µας και από την ιστορία µας. Ας µην το ξεχνάµε. Δεν
υπάρχει κολυµβήθρα του Σιλωάµ, επειδή ενταχθήκαµε σε κάποιο
πολιτικό χώρο κι αυτό µας κάνει να είµαστε πιο δηµοκράτες, πιο
κοινωνικά ευαίσθητοι. Είναι απαράδεκτα τα όσα συνέβησαν χθες
και σε ένα βαθµό και σήµερα.
Θέλω να πω ότι ο ΟΟΣΑ, από το 1996 και µάλιστα και το
Μάρτη του 2010 λέει τα αυτονόητα και για να µη γίνει παρεξήγηση από κάποιους συναδέλφους, θα διαβάσω αυτολεξεί το παράρτηµα της έκθεσης: «Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία
ύπαρξης µίας κοινής συλλογικής προσέγγισης των Υπουργών
και των Υπουργείων τους, σχετικά µε την ανάπτυξη πολιτικών και
κανονισµών. Σηµειώνεται περιορισµένη οριζόντια συνεργασία και
απουσιάζουν οποιαδήποτε στοιχεία κοινής ή συνόλου της κυβερνήσεως προσέγγισης, για την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικής
προς όφελος της Ελλάδας ως κράτους. Μεµονωµένα Υπουργεία
εστιάζουν την προσοχή τους στην πρόταση του έργου τους, σύµφωνα µε τις δικές τους προτεραιότητες, δηλαδή κεντρικό κράτος, χωρίς αναφορά στο πώς αυτά συνάδουν µε ένα ευρύτερο
πρόγραµµα ή αν υπάρχει συνέργεια µε το έργο που προωθούν
άλλα τµήµατα της κυβέρνησης».
Δεύτερη παρατήρηση: «Η Ελλάδα, στερείται δοµών και διαδικασιών που διευκολύνουν την επίσηµη συνεργασία και συντονισµό ανάµεσα στο πολιτικό επίπεδο και τα ανώτερα στελέχη της
πολιτικής διοίκησης. Η συνοχή στο κέντρο της Κυβέρνησης πρέπει να ενισχυθεί, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα κεντρικά
Υπουργεία, το Γραφείο Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κι άλλα Υπουργεία -να
µη σας κουράζω- εργάζονται προς την επίτευξη του ίδιου συνολικού οράµατος και των ίδιων προτεραιοτήτων».
Κι ερχόµαστε σήµερα και λέµε ότι είναι µνηµονιακή επιταγή,
ότι ο ν.4246/2010 επιβάλλει και µάλιστα εγκαλείται η Κυβέρνηση
εθνικής ευθύνης ότι έχει ξεπουλήσει πια την εθνική ανεξαρτησία,
έχει εκχωρήσει µάλλον την εθνική ανεξαρτησία και εγκαλείται
γιατί κάνει τα αυτονόητα, αυτά που συµβαίνουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το τελευταίο χρονικό διάστηµα, όταν και χθες
τονίστηκε από την πλευρά της Δηµοκρατικής Αριστεράς, δεν κάνουµε τίποτα άλλο παρά παίρνουµε δάνειο καλής πρακτικής από
το γαλλικό κράτος. Αυτή είναι η Γραµµατεία Συντονισµού και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου.
Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και πεδία αυστηρής κριτικής
αλλά όχι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να κάνει το αυτονόητο
και να καλύψει τι; Το κενό της αξιολόγησης, του ελέγχου, της
παρακολούθησης και άρα να έχει η ελληνική πολιτεία, να έχει η
ελληνική κοινωνία, να έχει η ελληνική Βουλή τη δυνατότητα να
αξιολογεί τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και κάθε Υπουργείο για
την αποτελεσµατικότητά του.
Αυτό, λοιπόν, σήµερα δέχθηκε σφοδρότατη κριτική και µάλι-
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στα µε ενόχλησε το γεγονός –βέβαια διά όσην αξίαν έχει η δική
µου ενόχληση- ότι υπήρξε και προσωποποίηση της πολιτικής
απέναντι σε έναν Υπουργό ο οποίος εν πάση περιπτώσει έχει δείξει στη διαδροµή του και το ποιόν του και τη δηµοκρατικότητά
του.
Δεν θα πω περισσότερα. Ο κ. Ντόλιος κάλυψε το ζήτηµα στη
δική του τοποθέτηση.
Πάω τώρα επί της ουσίας. Είπαµε και χθες ότι υπάρχουν δυο
αντιλήψεις. Υπάρχει µία αντίληψη η οποία λέει ότι γίνεται γενική
καταστροφή µε την ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, ότι
απολύονται άνθρωποι, ότι κλείνουν µονάδες κοινωνικής φροντίδας, ότι δεν διασφαλίζονται κοινοτικοί πόροι, ότι χάνονται εν
πάση περιπτώσει χρήµατα κ.λπ.. Ξεκαθαρίσαµε και ξεκαθαρίζω
για άλλη µια φορά µε όση δύναµη έχει αυτή η φωνή, µε βάση το
ότι υπάρχει εµπιστοσύνη απέναντι και στην Κυβέρνηση και στον
Υπουργό, µε βάση το ότι διάβασα προσεκτικά όπως όλοι οι συνάδελφοι το νόµο, ότι δεν υπάρχει καµµία απόλυση.
Η µοναδική δυσµενής µεταβολή είναι στους εργαζόµενους του
ΕΚΚΕ και γι’ αυτό η Δηµοκρατική Αριστερά, κύριοι Υπουργοί, από
την πρώτη στιγµή έθεσε το ζήτηµα και ζητά µε τροπολογία να
υπάρξει βελτίωση αυτής της κατάστασης, γιατί είναι, πραγµατικά, αδικία οι κύριοι και οι κυρίες εργαζόµενοι στο ΕΚΚΕ που
έχουν µόνιµη σχέση εργασίας µε το δηµόσιο να µετατρέπονται
σε αορίστου χρόνου. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το δείτε,
έστω και τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί, επαναλαµβάνω, είναι το
µοναδικό κατά τη γνώµη µας σηµείο που πρέπει µέχρι και την τελευταία στιγµή να το δείτε.
Δεύτερον, είναι αλήθεια αυτό που είπε η κ. Γιαταγάνα. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης έκανε µία
προσπάθεια να µην υπάρξει η απόλυση της συγκεκριµένης έµµισθης δικηγόρου. Παρακαλώ πολύ να το δούµε, να το θεραπεύσουµε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, εντάξει...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ.
Τρίτον, υπάρχουν κάποιες συγκεκριµένες παρατηρήσεις σε
ό,τι έχει να κάνει µε ένα έγγραφο που στάλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά µε το άρθρο που συγχωνεύει τον
ΕΛΟΤ, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι ίσως υπάρξουν προβλήµατα.
Σας έχει κοινοποιηθεί αυτή η επιστολή, επαναλαµβάνω, από την
Κοµισιόν.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όχι από την
Κοµισιόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, εδώ µας
λένε εµάς τουλάχιστον ότι έχει σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε το σχέδιο νόµου που αφορά τις συγχωνεύσεις των τριών αυτών οργανισµών. Μάλιστα, κάνει αναφορά στο
ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα, για να µην εκτεθούµε
ως προς τη διαπίστευση.
Τώρα, στις υπόλοιπες τροπολογίες, λόγω του ότι δεν έχω
χρόνο αναφέροµαι επιγραµµατικά, κύριοι Υπουργοί. Σε ό,τι
αφορά τον ΕΟΜΜΕΧ, νοµίζω ότι θα πρέπει να το δούµε µε πολλή
σοβαρότητα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπάρχουν κενές θέσεις.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία που κατατέθηκε από τον κ. Κακλαµάνη, τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, συµφωνούµε και θεωρούµε ότι δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόµενους που είναι απλήρωτοι για πάρα πολύ καιρό σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθµούς, όταν και εφόσον χορηγηθούν οι άδειες
από το ΕΣΡ, να µπορούν και αυτοί να διεκδικήσουν, έτσι ώστε να
µη χάσουν τη δουλειά τους.
Πάρα πολύ επιγραµµατικά, σε ό,τι αφορά το άρθρο 1, λέµε
ναι. Στο άρθρο 2 –τα έχουµε πει και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης- λέµε ναι. Στο άρθρο 6, οι αιτιάσεις που παρατηρήθηκαν
τόσο στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης όσο και σήµερα από
τον κ. Ντόλιο, µας βρίσκουν σύµφωνους. Νοµίζω ότι έχει γίνει
και µία ιδιαίτερη αναφορά και από τη χθεσινή τοποθέτηση γενικότερα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δηµοκρατικής
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Αριστεράς, του κ. Τσούκαλη. Έχουµε την πεποίθηση ότι και εδώ
µπορεί να γίνει έστω και την τελευταία στιγµή µία τέτοια διαχείριση, ώστε να υπάρξει η πλήρης κάλυψη όλων των πλευρών της
Βουλής.
Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω για την ανοχή σας,
κυρία Πρόεδρε. Σας είπαµε και χθες, επαναλαµβάνουµε και σήµερα ως Δηµοκρατική Αριστερά ότι είµαστε η Αριστερά που επιθυµεί να αλλάξουµε την ελληνική κοινωνία. Στηρίζουµε τις
µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη και η κοινωνία και η οικονοµία.
Τολµήστε, προχωρήστε. Και οι πολίτες και εµείς είµαστε δίπλα
σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αναγνωστάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης ως ειδικός αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε µόνο να υπενθυµίσω –δεν µου επιτράπηκε
προηγουµένως να το πω, δεν πρόλαβα στην αρχή της διαδικασίας- ότι συµφωνήσαµε όλα τα κόµµατα, λόγω της µη δευτερολόγησης των αγορητών, δεσµεύτηκε ο Πρόεδρος χθες το βράδυ
ότι οι αγορητές θα έχουν την ανοχή του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Χωρίς να το
ξέρω, για να πω την αλήθεια, ήδη την έχετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Συνεπώς τη ζητώ εκ των προτέρων, όπως εξάλλου δόθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Την έδωσα, νοµίζω σε όλους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Δεν σας κατηγορώ. Οφείλω να το
υπενθυµίσω, κυρία Πρόεδρε. Αλίµονο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη ρύθµιση για τις
συγχωνεύσεις των προνοιακών ιδρυµάτων, εντάσσεται στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια για συρρίκνωση και
παραπέρα υποβάθµιση των υπηρεσιών πρόνοιας και των ιδρυµάτων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για το παιδί µε το ν.
2646/1998 του ΠΑΣΟΚ.
Με το νόµο αυτό, καταργήθηκαν δύο από τους µεγαλύτερους
οργανισµούς πρόνοιας µε δεκάδες δηµόσιες υποδοµές πανελλαδικά, το ΠΙΚΠΑ και ο ΕΟΠ. Ακολούθησε ο νόµος για τις συγχωνεύσεις του 2011, όπου τα ενενήντα δύο ιδρύµατα πρόνοιας
που είχαν αποµείνει συγχωνεύθηκαν σε σαράντα δύο και µε τον
καινούργιο νόµο µε το άρθρο 10 συγχωνεύονται και καταλήγουν
σε δώδεκα.
Αυτή η διαδικασία έχει συνοδευτεί µε το κλείσιµο δεκάδων
τµηµάτων και υπηρεσιών για το παιδί και τα ΑΜΕΑ, το πάγωµα
των προσλήψεων, την επιβολή συµµετοχής στις πληρωµές από
τους ασθενείς στα ιδρύµατα µε βαριά αναπήρους και ψυχικά πάσχοντες, µε παρακράτηση µέχρι και 50% από τη σύνταξή τους.
Θα δηµιουργήσετε ή συντελείτε µε αυτόν το νόµο στη δηµιουργία σύγχρονων Καιάδων. Είναι αερολογία όλα αυτά που λέγατε
χθες, κύριε Υπουργέ.
Την παραπάνω εκτίµηση, επιβεβαιώνει και η έως τώρα πείρα
µε τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις που µε συνέπεια
προωθούν τα κόµµατα του κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια, µε
βάση τις κατευθύνσεις που συναποφασίζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Παράδειγµα αποτελούν οι συγχωνεύσεις στο χώρο των δηµόσιων νοσοκοµείων που οδήγησαν ουσιαστικά στο κλείσιµο όλων
των νοσοκοµείων του ΙΚΑ, των εργαστηρίων µε στόχο στην πορεία, το κλείσιµο εξακοσίων πενήντα τµηµάτων και κλινικών των
δηµόσιων νοσοκοµείων αλλά και την κατάργηση δέκα χιλιάδων
νοσοκοµειακών κρεβατιών.
Ο εξορθολογισµός και η αντιµετώπιση των περιττών δαπανών
που επικαλείται η Κυβέρνηση, χρησιµοποιούνται για να πείσουν
ότι πρόκειται για µέτρο που θα ωφελήσει αυτούς που έχουν
ανάγκη από τέτοια ιδρύµατα και υπηρεσίες. Στην πραγµατικότητα, εντάσσεται στο σχεδιασµό συρρίκνωσης ακόµα και αυτών
των ελάχιστων δηµόσιων υποδοµών, τη δραστική περικοπή της
κρατικής χρηµατοδότησής τους, την αύξηση των παρεχόµενων
υπηρεσιών µε πληρωµή άµεσα ή έµµεσα από τους ασθενείς και
τις οικογένειές τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το γεγονός ότι αυτές οι υποδοµές µεταφέρθηκαν στην ευθύνη
του Υπουργείου Εργασίας σηµαίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες συνδέονται µε τις ασφαλιστικές εισφορές. Θα δίνονται µε
ανταποδοτικό τρόπο και θα είναι δωρεάν για ένα πολύ περιορισµένο αριθµό ασθενών στα όρια της εξαθλίωσης. Πρόκειται για
αντίστοιχο µέτρο, όπως έγινε και µε το πρόγραµµα «Φροντίδα
κατ’ οίκον Συνταξιούχων». Ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο, ανατρέπεται πλήρως ο όποιος προνοιακός χαρακτήρας υπήρχε σε
αυτές τις υπηρεσίες. Είναι µέτρο που έχει εφαρµοστεί και στα
άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ενιαιοποίηση των οργανισµών των προνοιακών ιδρυµάτων ανά περιφέρεια σε ένα νοµικό πρόσωπο, η Κυβέρνηση αίρει
το εµπόδιο προκειµένου να υλοποιήσει το στόχο που µπορεί να
µετακινεί το προσωπικό από ίδρυµα σε ίδρυµα, προκειµένου να
καλύπτει τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, χωρίς να προσλαµβάνει προσωπικό. Αυτό ήδη προβλέπεται από νόµο που έχει
ψηφιστεί και ισχύει και για τα δηµόσια νοσοκοµεία. Η µετακίνηση
προσωπικού από νοµό σε νοµό, διατυπώνεται και στην παράγραφο του συγκεκριµένου άρθρου.
Υπάρχει το παράδειγµα µε τον ΕΟΠΥΥ, όπου καταργήθηκαν
τα εργαστήρια του ΙΚΑ και ανέθεσαν σε νοσηλευτές και εργαστηριακούς να ασχολούνται µε τα τηλεφωνικά ραντεβού. Με τις
πιθανές καταργήσεις τµηµάτων και ιδρυµάτων, µπορεί να οδηγήσει σε διαθεσιµότητα και απόλυση προσωπικού.
Τρίτον, θα συγχωνευθούν ανόµοια µεταξύ τους ιδρύµατα και
υπηρεσίες και σε συνδυασµό µε τις τεράστιες ελλείψεις εξειδικευµένων στελεχών, που έτσι και αλλιώς υπάρχουν, να είναι αδύνατον να αντιµετωπιστούν οι διαφορετικές εξειδικευµένες ανάγκες αυτών των ατόµων.
Τέταρτον, στο άρθρο αυτό προβλέπεται στο τέλος ότι µέσα σε
ένα µήνα από τη συγκρότηση των νέων νοµικών προσώπων, συγκροτείται ειδική επιτροπή που θα κάνει έκθεση καταγραφής των
κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του νέου οργανισµού. Πρόκειται για οργάνωση της προετοιµασίας εκποίησης της
περιουσίας των ιδρυµάτων για την κάλυψη ενός µέρους των λειτουργικών αναγκών, αφού το κράτος θα περιορίσει δραστικά ή
και θα καταργήσει τελείως τη χρηµατοδότησή της.
Πέµπτον, ακόµα προβλέπεται το απαράδεκτο µέτρο ώστε τα
υπό συγκρότηση νοµικά πρόσωπα να καταβάλουν το χαράτσι
που πληρώνεται µέσω της ΔΕΗ καθώς και φόρο ακίνητης περιουσίας. Ουσιαστικά πρόκειται για χαράτσια που θα κληθούν να
πληρώσουν µε έµµεσο τρόπο οι ασθενείς και οι οικογένειές τους.
Ξέρετε ότι δεν έχουν χρήµατα λόγω της περικοπής της κρατικής χρηµατοδότησης για πετρέλαιο, για θέρµανση, αυτά τα ιδρύµατα; Κάνετε µία βόλτα να τα δείτε.
Είναι απύθµενη, λοιπόν, η υποκρισία, όταν ισχυρίζεται η Κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι της ότι οι αναδιαρθρώσεις αυτές
πρέπει επειγόντως να προχωρήσουν, ώστε να µη γίνουν, για παράδειγµα, άλλες µειώσεις 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 απολύσεις.
Αρκεί κανείς να δει τα άρθρα 7 και 8, που επιβεβαιώνουν τα
ανωτέρω. Έτσι, στο άρθρο 8, συγχωνεύεται το ΕΚΚΕ, ένα δηµόσιο ίδρυµα, από ένα ιδιωτικό, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Μεταβάλλονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων από µόνιµες
σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µεταφέρεται και ιδιωτικοποιείται η περιουσία του ΕΚΚΕ και, βεβαίως, η έρευνα οδηγείται στην αγκαλιά του ιδιωτικού επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατεύθυνση της παραγωγής της
έρευνας, αλλά και της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της.
Είναι απόρροια αυτή η κατεύθυνση και στον τοµέα της έρευνας της βάρβαρης πολιτικής της Κυβέρνησης, µε κατεύθυνση το
ξεπούληµα της περιουσίας της χώρας και την περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της έρευνας, όπως της υγείας, της παιδείας,
καθώς και νέο σαρωτικό χτύπηµα των εναποµεινάντων εργασιακών δικαιωµάτων, τη στιγµή, µάλιστα, που οι ελλείψεις είναι τεράστιες σε προσωπικό. Παράλληλα, θα έχουµε εκποίηση των
υποδοµών των ερευνητικών κέντρων µε τραγικές επιπτώσεις στο
παραγόµενο ερευνητικό έργο.
Να, πως υπηρετείται ο στόχος της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης
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της ερευνητικής δραστηριότητας και των φορέων της και η πλήρης υπαγωγή τους στους νόµους και τις επιταγές της αγοράς.
Εδώ, µπαίνει το ζήτηµα της αξιοποίησης της έρευνας και των
αποτελεσµάτων της προς όφελος των λαϊκών αναγκών, όπως
λέµε εµείς και όχι των µονοπωλίων και της εξουσίας τους που
θέλετε εσείς.
Καταθέσαµε µία τροπολογία. Σας το βάλαµε το θέµα και χθες
στις παρεµβάσεις µας, στις τοποθετήσεις µας, όπως, επίσης, και
στην επιτροπή, όταν τα συζητούσαµε. Περιµένουµε µία απάντηση για το ΙΓΜΕ, που λειτουργεί ακόµα και σήµερα, παρ’ όλες
τις αντιξοότητες, ως επιστηµονικός και τεχνικός σύµβουλος του
κράτους µέσα από τη διενέργεια ερευνητικών έργων και αποτελεί στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη του τόπου ινστιτούτο, καθώς είναι στην υπηρεσία, βεβαίως, του δηµοσίου
συµφέροντος. Περιµένουµε τον κύριο Υπουργό να τοποθετηθεί
σ’ αυτήν την πρότασή µας, σ’ αυτήν την τροπολογία.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 για τη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, υπενθυµίζουµε εδώ ότι οι
φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών που θεσµοθετήθηκαν το 2002 είναι κάτι το οποίο το κόµµα µας καταψήφισε
στη Βουλή, όχι µόνο εξαιτίας της νοµικής µορφής των φορέων
αυτών αλλά και της πολυδιάσπασης, µαζί και υποβάθµισης στο
κατώτερο επίπεδο, αυτό, δηλαδή, της τοπικής εµβέλειας του αντικειµένου προστασίας περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας.
Η συνέχιση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης των προστατευόµενων περιοχών αυτών και µετά την ίδρυση των φορέων διαχείρισης στο πλαίσιο της γενικότερης µονοπωλιακής αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων απέδειξε και
στην πράξη την ορθότητα της θέσης του κόµµατός µας. Για εµάς
είναι καθαρό. Η κατάσταση των οικοσυστηµάτων στη χώρα µας
αντανακλά µε τον πιο αξιόπιστο τρόπο τις συνέπειες της διαχρονικής πολιτικής των κυβερνήσεων της άρχουσας τάξης στον
τοµέα του περιβάλλοντος, µιας πολιτικής, που µε κεντρικό στόχο
την ενίσχυση της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου, οδηγεί
σταθερά στην υποβάθµιση βασικών παραµέτρων του φυσικού
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στοιχεία του οποίου αποτελούν και τα
οικοσυστήµατα.
Όσο, λοιπόν, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, όσο η δηµόσια γη,
τα χερσαία οικοσυστήµατα, τα υδάτινα οικοσυστήµατα, αντί να
είναι λαϊκή περιουσία, θα αποτελούν αντικείµενο εµπορευµατοποίησης µαζί και πελατειακών σχέσεων στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήµατος, όσο µια ολοκληρωµένη πολιτική δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, για παράδειγµα, παραµένει
διαχρονικά στα αζήτητα των κυβερνητικών επιλογών, τα όποια
οικοσυστήµατα θα αντιµετωπίζουν όλο και µεγαλύτερους κινδύνους.
Το πρόβληµα, άλλωστε, της υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων δεν εντοπίζεται µόνο στη χώρα µας αλλά χαρακτηρίζει το
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό οφείλεται στο καταστροφικό αποτέλεσµα από το κυνήγι του κέρδους από µέρους
των διεθνικών µονοπωλίων.
Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα που θα µπορούσαµε να
πούµε, ένα πράγµα αποδείχνουν, ότι η οικολογική προστασία και
πολύ περισσότερο η αναβάθµιση δεν µπορούν να υπάρξουν σε
συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η λύση βρίσκεται στην
ανατροπή του σάπιου αυτού συστήµατος, στην οικοδόµηση µιας
νέας κοινωνίας στη βάση της κοινωνικής κρατικής ιδιοκτησίας
στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, στη γη, στο φυσικό πλούτο και στις υποδοµές, στις ισόµετρες προσπάθειες ανάδειξης
των περιφερειών και των κλάδων της οικονοµίας µε κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό λαϊκό έλεγχο. Σ’ αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο θα
αναπτυχθεί µια σταθερή συµβατή σχέση µεταξύ του εργαζοµένου ανθρώπου και της φύσης.
Δείτε στο άρθρο 14, το χαρακτηριστικό σε σχέση µε τις εργασιακές σχέσεις. Έχουµε απολύσεις, µισθολογικές και ασφαλιστικές µεταβολές. Γίνεται προσαρµογή, λοιπόν, στις νέες απαιτήσεις στου κεφαλαίου.
Συµβασιούχοι, λοιπόν, απολύονται, δικηγόροι απολύονται και
γίνονται αποσπάσεις µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια τη ζωή
των εργαζοµένων, ενώ άγνωστο παραµένει, τι θα γίνει µε το ύψος
του µισθού στο νέο φορέα υποδοχής. Κυρίως, άγνωστο παρα-
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µένει, τι θα γίνει µε τις ασφαλιστικές εισφορές στο νέο φορέα
που θα ενταχθούν οι εργαζόµενοι, σε σχέση µε το φορέα που θα
προέρχονται. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από φορέα σε φορέα.
Δείτε, για παράδειγµα, πώς οι αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στην κρατική διοίκηση εναρµονίζονται πλήρως µε τις
επιλογές και τις επιταγές του κεφαλαίου και στον τοµέα της δηµόσιας περιουσίας προς όφελός τους, για να υπηρετηθεί η κερδοφορία του και να µπορέσει να βγει αλώβητο από την κρίση.
Για παράδειγµα, παραδίδονται φιλέτα στους επιχειρηµατίες
µέσω της µεταβίβασης, της συγχώνευσης – αν θέλετε- της HELEXPO µε τη ΔΕΘ, δηλαδή της µεταβίβασης στη «ΔΕΘ Α.Ε.» της
ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Ποιος θα ωφεληθεί από
αυτό; Θα ωφεληθεί ο λαός; Φυσικά και όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηλώσαµε κι εχθές ότι εµείς
καταψηφίζουµε –όπως καταψηφίσαµε και επί της αρχής- το σχέδιο νόµου και κατ’ άρθρον.
Τονίζουµε πως σε καµµία περίπτωση η αρνητική ψήφος µας
δεν σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε ή ότι ανεχόµαστε τη σηµερινή
κατάσταση που επικρατεί στο δηµόσιο, όπου είναι ένας δηµόσιος
τοµέας κοµµένος στα µέτρα της άρχουσας τάξης και του κράτους που την υπηρετεί. Και οι κυβερνήσεις που τον διαµόρφωσαν και τον διαχειρίστηκαν –και διαχειρίζονται- έχουν την
αποκλειστική ευθύνη, όχι µόνο για τα χάλια του, αλλά και γιατί
δεν υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων. Αντίθετα, τις υπονοµεύει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης για λίγα
λεπτά, για να αναλύσει την τροπολογία του Υπουργείου του.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συγγνώµη, κύριοι Βουλευτές για την παρέµβαση.
Εισηγούµαι µια τροπολογία που δεν θα διαρκέσει περισσότερο
από τρία, µε τέσσερα λεπτά, η οποία προβλέπει ότι οφειλόµενες
δόσεις βάσει νόµου προς τους δικαστές –είναι η τέταρτη, η προτελευταία- αντί να καταβληθούν το Μάρτιο, όπως προβλέπει ο ν.
4093/2012, θα καταβληθούν τον Ιανουάριο. Αυτή είναι η όλη τροπολογία.
Με άλλα λόγια, όταν εκδόθηκαν οι αποφάσεις δικαστηρίων σε
σχέση µε τον καθορισµό των αποδοχών των δικαστών, συνήφθη
µια συµφωνία µε το δηµόσιο να καταβληθούν ποσά µικρότερα
από τα επιδικασθέντα µε βάση τις αποφάσεις που είχαν ήδη εκδοθεί ή τα επιδικαζόµενα εκείνης της εποχής µε βάση τις αποφάσεις που αναµένονταν και που θα ήταν κατά βάση
εναρµονισµένες µε εκείνες που είχαν εκδοθεί σε έξι δόσεις. Η
µία δόση καταβλήθηκε τότε κι έµεναν άλλες πέντε δόσεις.
Η προτελευταία, µε βάση νόµο –επαναλαµβάνω- είχε προσδιοριστεί για το Νοέµβριο του 2012. Με το ν. 4093/2012 όµως, µετατέθηκε για το Μάρτιο του 2013. Αντ’ αυτού, εισηγούµαστε να
καταβληθούν τον Ιανουάριο του 2013, δηλαδή ενάµιση ή δυο
µήνες πιο νωρίς, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι κύριοι και οι
κυρίες δικαστές, µιας και σε αυτούς -όπως και σε άλλους εργαζοµένους, σε µείζονα βαθµό συνοµολογούµε- έχουν περικοπεί οι
αποδοχές τους.
Παρακαλούµε, λοιπόν, να δεχθείτε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει η εκ του νόµου προβλεποµένη δόση για το Μάρτιο του 2013 να καταβληθεί αυτή η δόση
τον Ιανουάριο του 2013.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Μάλιστα,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατ’ αρχάς, ο τρόπος που εισάγεται η τροπολογία είναι εντελώς ανορθόδοξος, κύριε Υπουργέ.
Εδώ, συζητάµε ένα άλλο νοµοσχέδιο κι έρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την ώρα που εξελίσσεται η συζήτηση επί της αρχής
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και καταθέτει τροπολογία.
Οι τροπολογίες, ξέρετε, έχουν µια διαδικασία µε βάση τον Κανονισµό. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται για να µπορούµε κι
εµείς να ενηµερωθούµε, να ανοίξουµε ένα διάλογο, να συζητήσουµε προκειµένου κι εµείς να τοποθετηθούµε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνονται γνωστά ορισµένα πράγµατα και
ευρύτερα στην κοινωνία.
Αυτήν τη στιγµή, εµείς δεν έχουµε τίποτα στα χέρια µας. Ο Κανονισµός καταστρατηγείται. Τα ερωτήµατα που θέτουµε είναι βάσιµα.
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να µας βάζετε το µαχαίρι στο λαιµό και να µας λέτε «µα, τι να κάνουµε, εδώ οι καλοί
και εδώ οι κακοί;». Εδώ στη Βουλή πρέπει να τηρούνται κάποιες
διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι απλώς διαδικασίες, αλλά η ουσία.
Παρακαλώ, λοιπόν, τουλάχιστον να µας τη διανείµετε και θα
κρίνουµε εάν µπορούµε σ’ αυτήν τη φάση να συζητήσουµε επί
της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αντιληπτή η ένστασή σας, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε,
ολοκληρώνω. Και σεις, εν πάση περιπτώσει, δεν είστε ένα διακοσµητικό Προεδρείο. Δεν το λέω για εσάς προσωπικά, αλίµονο.
Δεν είναι δυνατόν να ακούτε ότι έρχονται τροπολογίες εν µέσω
διαδικασίας κι εσείς να µη λέτε τίποτα. Να ανακοινώνονται στο
Σώµα τροπολογίες και µετά η Αντιπολίτευση να τίθεται σε εκβιαστικά διλήµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Ως Προεδρείο πρέπει να σας απαντήσω ότι ήταν κατατεθειµένη από τις 4-1-2013 η συγκεκριµένη τροπολογία. Άρα, ο κ.
Ρουπακιώτης ζήτησε την ανοχή του Προεδρείου...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα δεν υπάρχει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κατατέθηκε στις
4-1-2013 µε αριθµό 119/18, όπου τροποποιούνται διατάξεις εκ
µέρους του κ. Ρουπακιώτη.
Εποµένως, η ένστασή σας νοµίζω ότι είναι άστοχη.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι έχει κατατεθεί από 4-1-2013 µε αριθµό
119 και έχει υπογραφεί από εµένα, τον κ. Στουρνάρα και τον κ.
Ρουπακιώτη, µε αιτιολογία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να πω µία κουβέντα;
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Ρουπακιώτη, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Κοινοβουλευτικέ
Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε µου να σας διαβεβαιώσω, και
ήδη επιβεβαιώθηκε και από την κυρία Πρόεδρο και από τον κύριο
Υπουργό, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ούτε αιφνιδιάζει, αλλά
ευτυχώς δεν κρατάει και µαχαίρι. Κρατάει ένα λόγο µε τον οποίο
απευθύνεται στο Κοινοβούλιο µε πολύ σεβασµό και αναφέρεται
στην υποχρέωση του ελληνικού κράτους, η οποία υποχρέωση
είναι τυποποιηµένη µε διάταξη νόµου να καταβάλλει αναδροµικά
σε εργαζόµενους είτε είναι εργάτες ενός εργοστασίου είτε είναι
υπάλληλοι είτε είναι δικαστές. Περί αυτού ο λόγος.
Εποµένως, τηρήθηκε η διαδικασία και θα παρακαλέσω να γίνει
δεκτή η τροπολογία που διευκολύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Να ήσασταν ενηµερωµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξέρετε εσείς …
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κάνετε διάλογο
µεταξύ σας τώρα, κύριοι συνάδελφοι;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σήµερα διανεµήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προς πού απευθύνεστε, κύριε Λαφαζάνη; Στον συνάδελφο; Βγείτε έξω από την
Αίθουσα να διευκρινίσετε το θέµα αν θέλετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε, σήµερα διανεµήθηκε. Πού υπάρχει η τροπολογία αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι κατατεθειµένη από τις 4-1-2013. Το Προεδρείο είναι καλυµµένο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καθόλου καλυµµένο δεν είναι.
Είναι καλυµµένο για να κάνει µια δουλειά που δεν πρέπει να την
κάνετε. Εσείς πρέπει να υπερασπίζετε την ενηµέρωση του Σώµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφού το θέτετε
έτσι, θα το ελέγξω, αλλά εν πάση περιπτώσει, το τυπικό έχει τηρηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι εκεί το θέµα. Έπρεπε
να τρέχουµε από γραµµατεία σε γραµµατεία για να τη βρούµε
…
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δυστυχώς ή ευτυχώς, κύριε συνάδελφε, δεν κάνουµε µόνο αυτό οι Βουλευτές.
Ο κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Έκανα παρέµβαση χθες, κυρία
Πρόεδρε, για να κατατεθεί η τροπολογία. Πληροφορήθηκα από
τις εφηµερίδες ότι υπάρχει και γι’ αυτό ζήτησα χθες από τον
Πρόεδρο αργά το βράδυ τουλάχιστον σήµερα να µας διανεµηθεί. Δεν είχε διανεµηθεί µέχρι αργά χθες το βράδυ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προσωπικά εγώ
αυτό το συµβάν δεν το γνωρίζω ως Προεδρεύουσα αυτήν τη
στιγµή. Δεν αµφισβητώ αυτό που κάνατε. Είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, αλλά εν πάση περιπτώσει, η παρατήρηση σε αυτό το σηµείο τουλάχιστον θεωρώ ότι έγινε δεκτή και το Προεδρείο θα
προσπαθήσει να διορθώσει τη συµπεριφορά του προς τους συναδέλφους. Και δεν εννοώ προσωπικά εγώ, αλλά το Προεδρείο.
Ο κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά και θα
παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους, επειδή είναι αρκετοί
εγγεγραµµένοι να τηρείται ο χρόνος, για να µην έρχεται σε δύσκολη θέση και το Προεδρείο και για να προλάβουν να µιλήσουν
όλοι οι συνάδελφοι σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τυπικά το πρωτόκολλο είναι ακριβώς όπως το λέτε αλλά και το ότι δεν ήρθε εδώ
είναι ένα γεγονός. Επί της ουσίας θα πρέπει κανείς να κοιτάξει
και όχι µόνο επί των διαδικαστικών και των πρωτοκόλλων.
Εν πάση περιπτώσει, γίνεται µια συζήτηση σήµερα για ένα νοµοσχέδιο που καταργεί και συγχωνεύει νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου και του ευρύτερου τοµέα. Θα ήθελα να πω ότι στη
χθεσινή συζήτηση, αλλά και σήµερα ακόµα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας είπε ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει οι καταργήσεις και οι
συγχωνεύσεις ακόµα και χωρίς τα µνηµόνια και ότι ήταν υποχρέωση να γίνουν. Από την άλλη πλευρά, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας, ο κ. Βορίδης, έκανε µία προσπάθεια να ιδεολογικοποιήσει το θέµα, ενώ έρχονταν πολλές φωνές
από την πλευρά της Πλειοψηφίας -κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία, θα ήθελα να παρατηρήσω- που έλεγαν ότι εδώ µιλάµε επί
συγκεκριµένου, είναι νοµοσχέδιο και δεν πρέπει να τα ανακατεύουµε όλα.
Και τα δύο είναι σωστά, αλλά διαλέξτε. Όµως, εγώ θα σας πω
ότι επειδή και τα δύο είναι σωστά, υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα
ότι µε τέτοιου είδους νοµοσχέδια και µε λεπτοµέρειες από το συνολικό κάδρο πρέπει να κοιτάξετε τι έχετε κάνει όλα αυτά τα τρία
τελευταία χρόνια. Μας λέτε κάθε φορά το ίδιο, «εδώ επί του συγκεκριµένου» αλλά τελικά το συγκεκριµένο είναι απέναντι, αντανακλάται στην κοινωνία και εκεί δεν νοµίζω ότι µπορείτε να υπερηφανευθείτε, κύριοι Υπουργοί και κύριοι της Κυβέρνησης.
Αυτό που θα προσπαθήσω εγώ να κάνω σήµερα στο σύντοµο
χρόνο, είναι να µιλήσω για ένα συγκεκριµένο, για να αποδείξω τι
σηµασία έχουν αυτές οι «λεπτοµέρειες» -που δεν είναι καθόλου
λεπτοµέρειες- και τι θα φέρουν στην ελληνική κοινωνία.
Θα πω, λοιπόν, συγκεκριµένα για το άρθρο 4 και για τη συγκεκριµένη κατάργηση του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης.
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Θα σας πω ότι έχετε ξεκινήσει –και είστε συνεπέστατοι, κύριοι
της συγκυβέρνησης- εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό που πάτε να
κάνετε.
Μιλάµε για έναν Οργανισµό, τον ΟΤΕΚ, που το προοίµιό του
είναι οι ΣΤΕ και που έχει ξεκινήσει από το 1937. Από την ηµέρα
µετεξέλιξης των ΣΤΕ σε ΟΤΕΚ, δηλαδή από το 2003, για να µιλήσουµε τώρα επί συγκεκριµένου, ο οργανισµός που καταργήθηκε,
παρέµενε χωρίς κανονισµό λειτουργίας και οργανόγραµµα. Για
ό,τι δεν θέλουµε να συνεχίσουµε και για ό,τι θέλουµε να ξεπουλήσουµε, για ό,τι θέλετε δηλαδή εσείς, χρησιµοποιείτε τη µέθοδο
της Ολυµπιακής. Το απαξιώνετε, για να µπορείτε πολύ εύκολα
µετά να το ξεπουλήσετε, να το καταργήσετε, να το διαλύσετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Από το 2010, µε τα µνηµόνια όλες οι
κυβερνήσεις περιέκοπταν συνεχώς την επιχορήγηση προς τον
ΟΤΕΚ. Έχω συγκεκριµένα στοιχεία που µπορώ να σας τα καταθέσω, τα οποία δείχνουν πόσο ακριβώς περιέκοπταν από χρονιά
σε χρονιά.
Από πέρυσι καταργήσατε τα οικοτροφεία για τους εκπαιδευόµενους. Αποκλείσατε, λοιπόν, συγκεκριµένους οι οποίοι ήταν οι
πιο αδύναµοι οικονοµικά. Φέτος, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ δεν έχει ακόµα λειτουργήσει τις σχολές.
Κύριε Ντόλιο, δεν λειτουργούν, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό
και είπατε ότι λειτουργούν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ οι διευκρινίσεις να γίνονται εκτός
Αιθούσης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δεν λειτουργούν, λοιπόν, οι σχολές,
γιατί δεν έχουν προσληφθεί ακόµα οι ωροµίσθιοι καθηγητές,
γιατί κόλλησε το θέµα στην προκήρυξη. Έτσι, η Υπουργός Τουρισµού, η οποία διαβεβαίωσε εδώ το Σώµα ότι θα το κάνει, ότι
ξεκινά, δεν µπόρεσε να το κάνει, διότι δεν ήξερε ότι έπρεπε να
έχει και κάποιο χρόνο για να κάνει τις προκηρύξεις κ.λπ..
Βέβαια, µας εγκάλεσε ο εισηγητής και µας είπε –και µάλιστα
όλοι από την πλευρά της τρικοµµατικής Κυβέρνησης- ότι εµείς
δεν είµαστε υπέρ των αλλαγών, άρα δηλαδή είµαστε συντηρητικοί. Έτσι ακριβώς ειπώθηκε από την πιο συντηρητική Κυβέρνηση
που έχει περάσει από τούτο εδώ το Κοινοβούλιο σε αυτήν εδώ
τη χώρα.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, λοιπόν, ότι δεν λειτουργούν
οι σχολές. Εάν υπάρχει κάποιος εδώ, ας έρθει να µε διαψεύσει
και εγώ θα ζητήσω ταπεινότατα συγγνώµη. Δεν λειτουργούν, λοιπόν.
Τι ποιότητας τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση φέρνει το
Υπουργείο Τουρισµού, για να αντικαταστήσει αυτό το οποίο καταργεί, τον ΟΤΕΚ δηλαδή; Αν ανατρέξει κανείς σε όλο το άρθρο
4, δεν θα βρει µια απάντηση σε αυτό το ερώτηµα.
Τα όµορφα λόγια και οι εξαγγελίες και της Κυβέρνησης και
των Υπουργών και ειδικά της κυρίας Υπουργού Τουρισµού, νοµίζω ότι παραµένουν χωρίς ουσία και χωρίς περιεχόµενο. Ήταν
τόσο έτοιµοι και η Νέα Δηµοκρατία και οι υπόλοιποι που συγκυβερνούν σήµερα να κυβερνήσουν, που βλέπετε ότι όλα παραπέµπονται σε υπουργικές αποφάσεις.
Εµείς έχουµε συγκεκριµένη πρόταση –ενώ µας λέτε ότι δεν είµαστε έτοιµοι να κυβερνήσουµε- και σε αυτό, αλλά και σε άλλα
ζητήµατα, το κυρίαρχο όµως µέσα σε αυτήν την πρόταση είναι
το γεγονός ότι δεν αποτελεί µια πρόταση που κατασπαράζει κυριολεκτικά την ελληνική κοινωνία αλλά ανήκει στην προσπάθεια
ανάταξης του ανθρώπου, όχι µόνο για τη σωτηρία της πατρίδας
αλλά κυρίως τη σωτηρία της κοινωνίας και των ανθρώπων.
Πώς προτίθεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση να αλλάξει τον οργανισµό; Στο Υπουργείο Τουρισµού, όπου µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του ΟΤΕΚ, δεν υπάρχει καν Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δεν
υπάρχουν δοµές που να ασχολούνται µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Και ενώ, λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτές οι δοµές στο Υπουργείο Τουρισµού,
συνιστάται Επιστηµονικό Συµβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της
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τουριστικής εκπαίδευσης, υπαγόµενο και διοριζόµενο από τον
Υπουργό Τουρισµού. Απίθανος σουρεαλισµός!
Προβλέπουµε πως όλα αυτά θα µείνουν έτσι, γιατί έτσι έχουν
οργανωθεί, δηλαδή στον «αέρα» και οι ιθύνοντες του Υπουργείου
Τουρισµού -µε αγνά και πατριωτικά αισθήµατα, όπως διακηρύσσουν- για να µη ζηµιωθεί ο ελληνικός τουρισµός θα αρχίσουν να
τα δίνουν όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θα πουν το εξής:
«Δεν γίνεται αλλιώς. Αφού τα φέραµε σ’ αυτό το σηµείο, θα αναγνωρίσουµε την πραγµατικότητα που διαµορφώσαµε και µετά
αδήριτη ανάγκη είναι να τα ξεπουλήσουµε».
Θα σας πω ότι ο ΟΤΕΚ έχει µεγάλη περιουσία. Στην Ανάβυσσο
και στο Ηράκλειο υπάρχουν στρέµµατα µε ξενοδοχεία στην παραλία. Όλα αυτά ξέρετε πού θα πάνε. Θα γίνει ακριβώς το ίδιο
που έκανε το Υπουργείο Τουρισµού για τη διαφήµιση και την τουριστική προβολή στους ιδιώτες. Δεν είναι µόνο το οικονοµικό
θέµα στη διαχείριση της τουριστικής προβολής αλλά είναι και το
θέµα του ποιος θα κάνει τη διαφήµιση και πώς θα τον βολεύει
αυτή εις βάρος ποιου. Στο τέλος πάλι θα την πληρώσουν ο τουρισµός και η χώρα, η οποία περιµένει την ανάκαµψη κυρίως από
τον τουρισµό, εκτός από όλα τα υπόλοιπα.
Το ξεπούληµα, λοιπόν, των «φιλέτων» της ελληνικής δηµόσιας
περιουσίας είναι το ζητούµενο. Όλα είναι ρυθµισµένα καθαρά
και ξάστερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4, όπου όλα µεταφέρονται στο Υπουργείο και από εκεί ο δρόµος είναι γνωστός.
ΤΑΙΠΕΔ και δόξα σοι ο Θεός! Γι’ αυτό έκλεισαν τα οικοτροφεία
και µεταφέρονται οι υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά
τα λεφτά.
Με τους εργαζόµενους του ΟΤΕΚ τι θα γίνει; Αναφέρεται στο
νοµοσχέδιο ότι το προσωπικό µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την
ίδια σχέση εργασίας στο Υπουργείο Τουρισµού. Καλώς. Σε τι θέσεις όµως µεταφέρονται οι εργαζόµενοι αυτοί; Υπάρχει στο
Υπουργείο Τουρισµού οργανόγραµµα; Όχι.
Με τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα αυτών
των προς µεταφορά εργαζοµένων τι θα γίνει; Υπάρχουν εργαζόµενοι που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα στο ΙΚΑ.
Τώρα µε τη µεταφορά στο δηµόσιο τι θα γίνει; Θα δοθεί δικαίωµα
επιλογής ασφαλιστικού φορέα; Δεν απαντάτε ούτε το γράφετε
µέσα. Δεν περιµένω να µας απαντήσετε σήµερα, αλλά περιµένω
µήπως και…
Ήδη ξεκινήσατε µε την µια νοµικό που υπάρχει στον ΟΤΕΚ την
οποία αποπέµψατε. Ήδη έχουν τοποθετηθεί δύο ή τρία κόµµατα,
δηλαδή και από την πλευρά της Συµπολίτευσης, τα οποία σας
έχουν ψέξει. Τι απαντάτε σ’ αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Θα σας πω ότι έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις. Ζητάµε να
γίνει άµεση επανασυγκρότηση του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να υπάρχει σταθερή εκπροσώπηση
στη διοίκηση του οργανισµού και των εργοδοτών και των εργαζοµένων, να υπάρχει συµµετοχή των εργοδοτικών και των επαγγελµατικών οργανώσεων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των
προγραµµάτων.
Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία του οργανισµού µε
το τουριστικό επιµελητήριο που δεν έχουµε σ’ αυτήν τη χώρα, η
οποία είναι –λέει- χώρα του τουρισµού. Έχει µόνο ξενοδοχειακό
επιµελητήριο και έχουµε υποκαταστήσει τον τουρισµό µε τα ξενοδοχεία. Γι’ αυτό λέµε τι έχουν τα έρµα και ψοφάνε!
Θα ζητήσουµε αναβάθµιση της σηµασίας και του περιεχοµένου της πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα, εκσυγχρονισµό των
µητρώων εκπαιδευτών και εποπτών που δεν υπάρχει, αλλαγές
του τρόπου εισαγωγής των µαθητών στις δευτεροβάθµιες σχολές και στα ΙΕΚ, όπως και ανακατανοµή των σχολών του ΟΤΕΚ
που υπακούει ακόµα σε ένα σχέδιο του ’60. Δεν βρέθηκε ένας
σοβαρός άνθρωπος να κάνει κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε,
κύριε Κριτσωτάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε. Σταµατώ στη µέση των προτάσεων.
Να σας πω όµως ότι παντού σε όλο το νοµοσχέδιο, σε όλη σας
την πολιτική, συµβαίνουν τα ίδια. Ό,τι σας περιέγραψα δεν είναι
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µια εξαίρεση, αλλά ένας κανόνας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ακόµη ο «φερετζές» σας, κύριοι της
συγκυβέρνησης, είναι µικρός. Αυτά που κάνετε είναι µεγάλα και
φαίνονται. Οι πράξεις σας φαίνονται και οι στοχεύσεις σας αποκαλύπτονται. Τα µικρά και τα συγκεκριµένα δείχνουν ό,τι έχει διαµορφωθεί σήµερα στην κοινωνία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: …µετά από τρία χρόνια εφαρµογής
του µνηµονίου και δεκαετίες δικοµµατικής συγκυβέρνησης. Όλα
αυτά είναι µια αλυσίδα. Οι κρίκοι είναι ενωµένοι. Θέλω να σας
πω ότι αυτό που χρειάζεται σήµερα είναι να φύγετε και µάλιστα
το συντοµότερο δυνατό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε
το χρόνο σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, χθες τονίστηκε
και από άλλο συνάδελφο το αν θα δινόταν αρκετός χρόνος στην
κατ’ άρθρον συζήτηση. Οφείλω να σας το υπενθυµίσω και ο
ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, δηλαδή; Το Προεδρείο έχει ορίσει το χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εν πάση περιπτώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, έχετε οκτώ λεπτά στη διάθεσή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, συναδέλφισσες,
συνάδελφοι, είναι κατανοητό και επιβεβληµένο να υπάρξει ένα
συµµάζεµα της Δηµόσιας Διοίκησης, του κράτους, θα έλεγα, γενικότερα και οι συγχωνεύσεις φορέων του στενού και του ευρύτερου τοµέα είναι αναγκαίες και πολλές φορές επιβεβληµένες
και µάλιστα, κάτω από τις σηµερινές συνθήκες οικονοµικής κρίσης.
Για να είναι, όµως, επιτυχηµένες, δίκαιες και αποτελεσµατικές,
το ζητούµενο είναι σε µία δικαιοκρατούµενη πολιτεία που διέπεται από την αρχή της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, αλλά
και εν προκειµένω από την αρχή του δικαίου, όλες αυτές οι ενέργειες και οι προσπάθειες να υπακούουν σε µία στοιχειώδη οικονοµοτεχνική λογική και σκοπιµότητα και, αν µη τι άλλο, ελλείψει
µελετών, να υπακούουν στους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής. Διότι, όταν οι επιλογές που γίνονται εκφεύγουν κάθε λογικής, υπάρχει ζήτηµα.
Υπάρχει ζήτηµα και µάλιστα, σοβαρό, όταν µεµονωµένες συγχωνεύσεις, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εξυπηρετούν σκοπιµότητες.
Προσπάθησα στις δύο συνεδριάσεις της επιτροπής µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, µε ιδιαίτερη επιµέλεια, µε συγκριτικά
στοιχεία να σας εξηγήσω ακριβώς τι συµβαίνει µε τη συγκεκριµένη συγχώνευση φορέων του νοµού µου, όπου µεταφέρεται η
έδρα στην Καβάλα. Περίµενα να υπάρξει ένα ευήκοον ους στη
συγκεκριµένη περίπτωση, γιατί είναι εκκωφαντική -θα έλεγα προκλητική- αυτή η συγχώνευση ή µεταφορά της έδρας. Οµιλούµε
για ποια έδρα;
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ενδεχοµένως να διέφυγε ή να
διέλαθε της προσοχής και του εισηγητού, αλλά και των παρισταµένων Υπουργών που εισηγούνται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
στο οποίο, βεβαίως, µετέχουν και άλλοι Υπουργοί ως καθ’ ύλην
αρµόδιοι Υπουργοί, το εξής. Θα ήθελα να σας πω συγκεκριµένα
ότι η Δράµα έχει δύο µεγάλα ιστορικά ιδρύµατα, µε οικονοµική
αυτάρκεια, µε µεγάλο εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό, που
περιθάλπουν αρκετό κόσµο.
Θα ήθελα να είµαι πιο συγκεκριµένος. Λειτουργούν εδώ και
εκατό χρόνια. Συγκεκριµένα, αναφέροµαι στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων, το οποίο έχει έναν προϋπολογισµό 2 εκατοµµυρίων. Πέρυσι έκλεισε µε έναν απολογισµό των 3,5 εκατοµµυρίων,
φέτος έχει ένα αποθεµατικό των 900 χιλιάδων. Έχει ογδόντα έξι
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εργαζόµενους σε µόνιµη βάση, έχει πενήντα άτοµα τα οποία περιθάλπει µε την έννοια της κλειστής περίθαλψης ηλικιωµένων,
έχει ΑΜΕΑ δώδεκα άτοµα, έχει άλλη δράση εξήντα ΑΜΕΑ από
δεκαοκτώ ετών και άνω. Στεγάζεται σε ένα κτήριο δύο χιλιάδων
τετραγωνικών µέτρων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Η τρίτη δράση που αφορά τους νέους ανθρώπους µας πάνω
από δεκαοκτώ ετών ΑΜΕΑ, είναι ένα καινούργιο κτήριο εννιακοσίων τετραγωνικών µέτρων σε µία έκταση είκοσι στρεµµάτων.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε κληροδοτήµατα των διακοσίων
στρεµµάτων, έχουµε ιδιοκτησιακά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε διαµερίσµατα που έχουν ως κληροδοτήµατα δοθεί στο
συγκεκριµένο ίδρυµα σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Θα πω και στη
συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε και ένα δεύτερο ίδρυµα, το µεγαλύτερο και αυτό της
χώρας, που έχει ως ορφανοτροφείο το Κέντρο Προστασίας Παιδιού, το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες της βόρειας Ελλάδας και των
νησιών του βορείου Αιγαίου. Και αυτό το Ίδρυµα έχει άτοµα ηλικίας από πεντέµισι ετών έως ότου υπάρξει αποκατάσταση αυτών
των ορφανών παιδιών, απασχολεί ογδόντα άτοµα, στεγάζεται σε
ένα κτήριο δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, µε µία οικονοµική διαφάνεια, θα έλεγα, σε µεγάλο βαθµό.
Αυτά τα δύο µεγάλα ιδρύµατα, λοιπόν, συγχωνεύονται και η
έδρα µεταφέρεται στην Καβάλα, όπου υπάρχει ένα ίδρυµα µε είκοσι άτοµα και τρεις εργαζόµενους. Είναι άξιο απορίας πώς είναι
δυνατόν όλη αυτή η δοµή ή οι δοµές να µεταφέρονται σε ένα
ίδρυµα των είκοσι ατόµων µε τρεις εργαζόµενους! Δεν µπορώ
να το αντιληφθώ. Περίµενα όλες αυτές τις µέρες να υπάρχει µία
ικανοποίηση του δικαίου της δραµινής κοινωνίας και περιµένω
ακόµα, γιατί και ο Υπουργός είπε ότι ενδεχοµένως να υπάρξουν
κάποιες ρυθµίσεις.
Τα ζητήµατα που γεννώνται είναι πώς θα διοικούνται όλες
αυτές οι τεράστιες εγκαταστάσεις µακριά από τον τόπο που βρίσκονται, πώς θα ασκείται η εποπτεία εξ αποστάσεως και πώς θα
ανταποκρίνεται η αποµακρυσµένη διοίκηση στις καθηµερινές
ανάγκες διαχείρισης, όταν αυτή θα εδρεύει τόσο µακριά από τον
τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων των συγκεκριµένων φορέων
ή εν πάση περιπτώσει αν θα δεχθούµε πάλι ότι θα έχουµε µετακινήσεις προσωπικού προκειµένου να ενισχυθεί ο νέος αυτός φορέας που θα έχει έδρα την Καβάλα.
Δεν καταλαβαίνω γιατί η Δράµα θα πρέπει να λάβει τη λίθο του
αναθέµατος εξαιτίας εσφαλµένων και αναιτιολόγητων επιλογών.
Δεν διέποµαι, κύριε Υπουργέ, από τοπικισµό. Έχω αυτήν την
αγωνία –την αντιλαµβάνεστε, την έχετε δεχθεί- όλο αυτό το διάστηµα για τα συγκεκριµένα ιδρύµατα. Όµως, εκπροσωπώ, ως κυβερνητικός Βουλευτής, έναν ολόκληρο νοµό που αναζητά το
αυτονόητο, δηλαδή να διατηρήσει και να κρατήσει τις κατακτήσεις του και εν προκειµένω τη διοίκηση και την έδρα ενός από
τα πιο υγιή ιδρύµατα της χώρας που στηρίζεται αποκλειστικά
στις δωρεές και εισφορές της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα, τα
3/4 των κληροδοτηµάτων είναι µε ειδική ρήτρα και δεν µπορεί να
γίνει µεταφορά αυτών των κληροδοτηµάτων. Γεννάται, λοιπόν,
ζήτηµα –δεν θέλω να πω συνταγµατικότητας- νοµικής φύσεως
που θα το βρούµε µπροστά µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακούτε τη φωνή της αγωνίας ενός νοµού που σβήνει από τη
φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση και την περιθωριοποίηση,
καθ’ όσον επίκεινται και νέες συγχωνεύσεις ή ενοποιήσεις.
Λέγεται ότι το ΣΕΠΕ µεταφέρεται και αυτό προς την Καβάλα.
Σε λίγο θα έχουµε στο Υπουργείο Παιδείας συγχωνεύσεις των
ΤΕΙ. Το µεγαλύτερο δασαρχείο σε ολόκληρη τη χώρα είναι αυτό
της Δράµας. Και αυτό µεταφέρεται, ως λέγεται, στην Καβάλα,
γιατί φαίνεται ότι ήδη έχει γίνει µία προανάκριση από τα µέσα
ενηµέρωσης της Καβάλας ότι κάποιοι τα επιτυγχάνουν αυτά σε
βάρος ενός νοµού που βρίσκεται σ’ αυτή τη δύσκολη θέση.
Θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, να µη συµβάλουµε µε τις πράξεις
µας στην επίταση αυτής της δύσκολης κατάστασης. Αξιότιµε
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κύριε Υπουργέ, αναµένω να λάβετε αυτήν την πρωτοβουλία –φάνηκε ότι υπάρχει αυτή η διάθεση- έτσι ώστε να υπάρξει τροποποίηση αυτής της διάταξης, µε σκοπό την αποκατάσταση των
συγκεκριµένων αδικιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος, επιλέγοντας να προχωρήσει η συγχώνευση των ιδρυµάτων που εδρεύουν στο Δήµο Δράµας, µιας και
υπάρχουν δύο ιδρύµατα. Ας συγχωνευτούν και ας έχουν αυτά
µία έδρα, τη Δράµα, όπως της Καβάλας µ’ αυτό της Κοµοτηνής.
Είναι µία ρεαλιστική πρόταση, κύριε Υπουργέ, για να ικανοποιήσουµε ενδεχοµένως και ζητήµατα του Υφυπουργού Εργασίας,
ώστε να γίνουν αποδεκτά. Θα παρακαλούσα να κάνετε αποδεκτή
αυτή τη φωνή της αποµονωµένης και αποµακρυσµένης Δράµας.
Όπως είπα και στη χθεσινή µου αναφορά, επιφυλάσσοµαι για την
ψήφιση του νοµοσχεδίου. Είµαι υποχρεωµένος να καταψηφίσω
το σχετικό άρθρο, που αναφέρεται στη συγκεκριµένη συγχώνευση, δηλαδή το άρθρο 10, παράγραφος 3Α.
Επίσης, επιφυλάσσοµαι και για τη συνέχεια των εποµένων νοµοσχεδίων που θα φέρει η Κυβέρνησή µου σε περίπτωση που
δεν αρθεί η αδικία σε βάρος της Δράµας. Αυτό έχω υποχρέωση
να κάνω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Πανούσης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, επειδή αυτό το νοµοσχέδιο φέρει την υπογραφή ενός πανεπιστηµιακού δασκάλου κύρους, θα ήθελα να επικεντρώσω την παρέµβασή µου σε ορισµένους προβληµατισµούς πολιτικής, ιδεολογίας, µεταρρυθµιστικής
λογικής που, κατά τη γνώµη µου, πρέπει να προηγούνται ή να
συνοδεύουν διαρθρωτικούς νόµους.
Νοµίζω ότι αυτή η διαδικασία καταξιώνει το δηµόσιο κοινοβουλευτικό διάλογο και εµπλουτίζει τις κοµµατικές προσεγγίσεις που
δεν κερδίζουν τίποτα αν πρόκειται για ανταλλαγή σκληρών εκφράσεων. Πράγµατι η κρίση ως πραγµατισµός και ανισότητα ως
δήθεν φυσική κατάσταση δηµιουργούν νέους διαχωρισµούς.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αντίληψης είναι η πολύµορφη
ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου. Με άλλα λόγια, η αδυναµία πολιτικού ελέγχου των κοινωνικών λειτουργιών, δηλαδή η αγοραιοποίηση της κοινωνίας. Το κράτος επανασυνδέεται µε την κοινωνία, εγκαταλείπει τη σχέση εξωτερικότητας κατά Πουλαντζά και
ο ρυθµιστικός του χαρακτήρας θυσιάζεται, καθώς έχει ήδη ηττηθεί από την παγκοσµιοποίηση. Έτσι, η οικονοµική κρίση παρασύρει και την πολιτική κρίση και την κρίση του κράτους. Το
κανονιστικό στοιχείο του κράτους δεν τείνει προς ένα ιδεατό δίκαιο, αλλά προς µια κανονικοποίηση της εφαρµογής των νόµων
και αυτονοµείται αυτή η κανονικοποίηση και τίθεται υπεράνω του
ίδιου του κανόνα.
Σε κάθε περίπτωση, η διοικητική µεταρρύθµιση, πέραν της δοµικής αναδιάρθρωσης και του ανασχεδιασµού των διοικητικών
διαδικασιών, οφείλει να συνεκτιµά τόσο την κοινωνική συναίνεση
όσο και το momentum και τις φάσεις αλλαγής, δηλαδή, της διοικητικής κουλτούρας.
Ο ανασχεδιασµός του δοµικού στοιχείου της δηµόσιας διοίκησης αναµορφώνεται µέσα από τη δηµοσιοϋπαλληλική και όχι από
πάνω της ή πίσω από την πλάτη της ιδιότητα. Η πολιτική ευθύνη
της απόφασης για αναδιάρθρωση ανήκει στην κυβέρνηση, αλλά
η διάγνωση των προϋποθέσεων υλοποίησης ανήκει στην ίδια την
δηµοσιοϋπαλληλία. Η αποτελεσµατικότητα δεν είναι µόνο θέµα
µεγεθών, αλλά και επανιεράρχησης οργανωτικών και λειτουργικών σχέσεων. Μπορεί σήµερα να µην έχουµε ένα φιλελεύθερο
κράτος-«νυχτοφύλακα» µε την έννοια της αποχής από την οικονοµία, αλλά δεν φαίνεται να διαµορφώνουµε και ένα κράτος
στρατηγείο που να παρεµβαίνει θετικά στην ικανοποίηση συλλογικών κοινωνικών αγαθών προς αποφυγή κοινωνικών κινδύνων
και δεινών.
Τι συµβαίνει, όµως, όταν το κράτος δεν παρέχει τα µέσα για
την επίτευξη του σκοπού ή όταν συγκρούεται το κοινωνικό αποτέλεσµα µε το οικονοµικό αποτέλεσµα; Η ορθή στάθµιση αυτών
των στοιχείων αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, την ουσία της Αριστερής πολιτικής. Ο κοινωνικός και δηµόσιος χαρακτήρας των
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αγαθών εξαιρεί την ικανοποίησή τους από την αγορά και δεν την
εξαρτά από την εµπορευµατική ανταγωνιστικότητα, αλλά τη συνδέει µε την οργάνωση και τη λειτουργία των κατάλληλων δηµόσιων υπηρεσιών.
Νοµίζω ότι το πρόβληµα της Δηµόσιας Διοίκησης δεν είναι κυρίως ενδογενές, δηλαδή ως αυθύπαρκτη οργανωτικο-διοικητική
παθολογία, αλλά είναι και εξωγενές, δηλαδή ως µια µορφή ανεπαρκούς υποσυστήµατος του όλου πολιτικού συστήµατος κυριαρχίας. Ο ιδεατός ορθολογισµός ενός συστήµατος σκοπιµοτήτων και συµφερόντων δεν είναι εφικτός. Η Δηµόσια Διοίκηση
ήταν πάντοτε εργαλείο και µηχανισµός πολιτικού ελέγχου και όχι
λειτουργική δοµή του κράτους. Άλλωστε, αναρωτιέται κανείς,
πώς εξυγιαίνεις το υποσύστηµα της Δηµόσιας Διοίκησης, χωρίς
να έχεις εξυγιάνει το πολιτικό σύστηµα και τις µεταξύ τους σχέσεις πελατείας και διαπλοκής. Μήπως πάλι πάµε αντίστροφα;
Αγαπητοί συνάδελφοι, η καταστροφή των κοινωνικών αξιών,
όπως είναι η κοινωνική εργασία, τα κοινωνικά δικαιώµατα, η κοινωνική ζωή, οδηγεί σε µία επανιδιωτικοποίηση των βασικών δηµόσιων λειτουργιών, από την έρευνα µέχρι τον πολιτισµό και
καταργεί τον εγγυητικό ρόλο του κράτους. Όπως έχει γράψει ο
καθηγητής Μανιτάκης στο άρθρο του «Τα κοινωνικά δικαιώµατα
µεταξύ πολιτικής και ιδιωτικής κοινωνίας» το 1996, οι αξίες που
θεµελιώνουν και δικαιολογούν την αναγνώριση των κοινωνικών
δικαιωµάτων είναι η ίση κοινωνική αξιοπρέπεια και η κοινωνική
ασφάλεια. Αυτές οι αξίες πραγµατώνονται στο δηµόσιο χώρο,
αφού βρίσκονται εκτός πεδίου αγοράς. Άρα, δεν υπόκεινται στη
λογική της ιδιοποίησης και της ανταλλαξιµότητας. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτηµα: Πώς συµβιβάζονται αυτές οι αξίες µε την
αρχή της επιλεκτικότητας;
Ο εκσυγχρονισµός της Δηµόσιας Διοίκησης απαιτεί και προϋποθέτει εθνική συναίνεση και πολιτική συµφωνία ως προς τη
λειτουργία της µε βάση το δηµόσιο συµφέρον, το δηµοκρατικό
προγραµµατισµό, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Όµως, χρειάζεται και µεταρρυθµιστικό κλίµα, εµπιστοσύνη στο κράτος,
στους θεσµούς και στο πολιτικό σύστηµα.
Το εάν έχουµε ή όχι σήµερα τέτοιο κλίµα είναι ζήτηµα εκτίµησης. Το αν υπηρετούν τις παραπάνω αρχές οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις, το ίδιο. Αλλά επ’ αυτών έχει ήδη µιλήσει ο ειδικός
αγορητής της ΔΗΜΑΡ, κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης, µε τον οποίο
συµφωνώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος, για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένο µε την
µνηµονιακή ιδεοληψία που διακατέχει και αυτόν τον κυβερνητικό
σχηµατισµό. Ως θλιβεροί µανδαρίνοι συνεχίζετε να τον εφαρµόζετε κατά γράµµα. Από τη στιγµή που βάλατε τη χώρα στο µνηµόνιο και τον ελληνικό λαό σ’ αυτήν τη δυσβάσταχτη εµπειρία,
για να δικαιώσετε αυτή σας την επιλογή προσπαθούσατε να επιβάλλετε στην συνείδηση των Ελλήνων πως το ελληνικό κράτος
είναι τεράστιο, σπάταλο και πως είναι ο κύριος υπεύθυνος των
προβληµάτων που απορρέουν από το χρέος.
Χρησιµοποιείτε γι’ αυτόν το σκοπό αυτό όλο το οικοδόµηµά
σας, τον κυβερνητικό λόγο και τα καθεστωτικά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, στηριζόµενοι σε πραγµατικά αλλά λίγα παραδείγµατα φορέων οι οποίοι είτε δεν λειτουργούσαν ουσιαστικά ή δεν
είχαν αντικείµενο, στρεβλώσεις δηλαδή που εσείς είχατε δηµιουργήσει. Τους διατηρούσατε, τους ανεχόσασταν για ψηφοθηρικούς λόγους.
Για να δρέψετε καρπούς από όλη αυτή την προπαγάνδα που
έχετε επιβάλει εσείς και τα καθεστωτικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, έρχεστε να καταργήσετε φορείς,των οποίων αντικείµενο
είναι η κοινωνική, περιβαλλοντική µέριµνα και άλλα. Έρχεστε δηλαδή να πλήξετε για ακόµα µια φορά τη κοινωνία που βάναυσα
δοκιµάζεται και το περιβάλλον που καταστρέφεται.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Φορέας Διαχείρισης της Λίµνης της Καστοριάς, ένας φορέας που ιδρύθηκε
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έπειτα από προσπάθειες δεκαπέντε ετών, µόλις το περασµένο
καλοκαίρι µε προεδρικό διάταγµα και στόχο είχε την ορθή διαχείριση των προβληµάτων της λίµνης. Ανακοινώθηκε µε τυµπανοκρουσίες στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δηµαρχείου
Καστοριάς λίγο πριν από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Σήµερα έρχεστε µετά από λίγους µήνες µε τούτο το νοµοσχέδιο να τον καταργήσετε και να περάσετε τις αρµοδιότητές του
στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου ή Δυτικής Μακεδονίας.
Το επιχείρηµά σας για εξοικονόµηση πόρων και περιορισµό ενός
µεγάλου δήθεν µεγάλου, σπάταλου κράτους καταρρέει, διότι αν
εξετάσει κανείς τη συγκεκριµένη περίπτωση, θα αντιληφθεί πως
η στελέχωσή του θα αποτελούνταν από προσωπικό που θα µπορούσε να διοχετευθεί είτε µέσω ΕΣΠΑ είτε µέσω αποσπασµένων
υπαλλήλων από το Δήµο και την Περιφέρεια Καστοριάς.
Πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως λειτουργεί σε εθελοντική
βάση οµάδα επιστηµονικά καταρτισµένων πολιτών, κάποιοι από
τους οποίους τυγχάνει να είναι και υπάλληλοι στην Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς είτε και σε κάποιον άλλο δηµόσιο φορέα.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η λειτουργία του φορέα
πέρα από πανέτοιµη ήταν και πολύ εύκολα υλοποιήσιµη. Η ανακήρυξή του προεκλογικά, αλλά και η κατάργησή του µερικούς
µήνες αργότερα δείχνει ότι οι λόγοι ήταν καθαρά επικοινωνιακοί
και ψηφοθηρικοί.
Το πρόβληµα της λίµνης αποτελούσε και αποτελεί µείζον ζήτηµα για τους Καστοριανούς αλλά και για την τοπική οργάνωση
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις και οι προτάσεις µας είναι επιστηµονικά
τεκµηριωµένες, προοδευτικές, αλλά και αναξιοποίητες από τους
εκάστοτε τοπικούς φορείς και από τις κυβερνήσεις εδώ και είκοσι χρόνια. Είναι επίκαιρες όσο ποτέ. Για εµάς η αρχή της
λύσης του προβλήµατος αποτελεί ένας φορέας στου οποίου την
ευθύνη θα εντάσσεται ολόκληρη η λεκάνη απορροής, κάτι που
δεν διευκρινιζόταν στη διακήρυξη του φορέα, που σήµερα θέλετε να καταργήσετε. Η λύση που θα πρέπει να δοθεί πρέπει να
διέπεται από µια ολιστική φιλοσοφία που θα έχει ως στόχο την
αναβάθµιση των καλλιεργειών περιµετρικά της λίµνης και τη µετάβασή τους σε µια οικολογική κατεύθυνση, η οποία θα προστατεύει τη λίµνη, το βιότοπο και προφανώς και τους κατοίκους των
παραλιµνίων χωριών, θα προσθέτει υπεραξία στα παραγόµενα
προϊόντα, ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά.
Δεδοµένο είναι ότι για την εξυγίανση ολόκληρης της λεκάνης
απορροής απαιτούνται έργα µε δηµόσια χρηµατοδότηση και ένα
φορέα, ο οποίος θα έχει τη βάση και το επιστηµονικό προσωπικό
στην Καστοριά. Όλα αυτά φυσικά φαντάζουν όνειρο θερινής νυκτός µε την εφαρµοζόµενη µνηµονιακή πολιτική της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, όταν επιλέγετε µαζί µε τους δανειστές
ινστρούχτορές σας να ψηφίσετε την περιστολή των δηµοσίων
δαπανών στο 30% σε σχέση µε το 43% που είναι ο ευρωπαϊκός
µέσος όρος και στο 9% του ΑΕΠ τη µισθοδοσία για τον κρατικό
µηχανισµό, ποσοστό που είναι από τα χαµηλότερα διεθνώς. Με
αυτόν τον τρόπο δεν φτιάχνετε σύγχρονο και αποτελεσµατικό
κράτος, αλλά καταστρέφετε τα υπολείµµατά του.
Το κράτος για εµάς είναι απαραίτητο εργαλείο για να προστατεύει τους κοινωνικά αδύναµους και το περιβάλλον. Εσείς, αντιθέτως, το βλέπετε ως εργαλείο για την ανάπτυξη πελατειακών
σχέσεων και εξυπηρέτησης των οικονοµικά ισχυρών.
Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω και να τοποθετηθώ επί της τροπολογίας που κατατέθηκε για τη Λίµνη της Καστοριάς. Αυτό είναι
ένα παράδειγµα για να αναδείξω το εξής: Αυτήν τη στιγµή οι
Βουλευτές της Συµπολίτευσης λειτουργούν παλαιοκοµµατικά.
Από τη µία έρχονται να ψηφίσουν το µνηµόνιο, αυτόν τον προϋπολογισµό που το εφαρµόζει και από την άλλη να προσπαθούν,
ως τοπικοί παράγοντες και για δικούς τους λόγους, να επιπλεύσουν στην περιφέρειά τους, υποστηρίζοντας κάτι άλλο.
Παίρνοντας το παράδειγµα του κ. Κυριαζίδη, που µίλησε λίγο
πριν, είναι αργά για δάκρυα, κύριοι. Τι νοµίζατε ότι κάνατε, όταν
ψηφίζατε το µνηµόνιο και τον προϋπολογισµό; Είχατε περάσει
το µνηµόνιο για λούνα παρκ; Ότι θα µπείτε στο τρενάκι του τρόµου και θα βγείτε σε δέκα λεπτά αλώβητοι; Κάνατε τεράστιο
λάθος. Αυτά θα τα βρείτε στην πορεία. Κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ
συνεχώς για παλαιοκοµµατικές συµπεριφορές. Αν αυτές δεν
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είναι παλαιοκοµµατικές συµπεριφορές, τότε ποιες είναι; Συµπεριφέρεστε ως τοπικοί παλαιοκοµµατικοί παράγοντες. Αυτά δεν
περνάνε πλέον στο λαό. Εµείς καλούµε το λαό να έρθει µπροστά
για τη νίκη. Να έρθει για να καταργήσουµε αυτούς που του καταργούν τη ζωή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και την οργάνωση και λειτουργία της
Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Δροσιάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος για οκτώ
λεπτά. Το λόγο µετά θα πάρει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου είναι
αυταπόδεικτη η αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του κράτους. Και
βεβαίως, οι φωνές που ακούγονται από όλες τις πτέρυγες της
Βουλής δεν ανταποκρίνονται στο κέλευσµα και στις απαιτήσεις
των καιρών και στις απαιτήσεις των πολιτών της πατρίδας µας,
τη στιγµή κατά την οποία όταν βγούµε έξω από αυτή την Αίθουσα
όλοι είµαστε µάρτυρες φαινοµένων µιας κρατικής µηχανής, η
οποία δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές της υποχρεώσεις.
Όµως, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θα πρέπει να είµαστε της λογικής του «όλα τα σφάζουµε,
όλα τα µαχαιρώνουµε», ιδιαίτερα στον τοµέα της κοινωνικής µέριµνας, που είναι µία από τις ύψιστες αποστολές του κράτους.
Και θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Και αναφέρω την πρότασή µου για µία τροπολογία στο άρθρο
10 του σχεδίου νόµου που συζητούµε σήµερα, η οποία κατά τη
γνώµη µου είναι ιδιαίτερα αναγκαία.
Τα ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, σε κάθε νοµό, σε κάθε περιφέρεια της χώρας µας, να ξέρετε ότι είναι απόλυτα συνδεδεµένα µε τη συµµετοχή των
πολιτών και την αγάπη, µε την οποία τα περιβάλλουν όλα αυτά
τα χρόνια, κυρίως όµως µε την ευαισθησία των πολιτών των περιοχών αυτών. Και να ξέρετε, επίσης, ότι είναι απόλυτα συνδεδεµένα και µε τους απόδηµους συµπατριώτες µας, οι οποίοι
κατά καιρούς ευεργέτησαν τον τόπο καταγωγής τους, συµµετέχοντας στη δηµιουργία και στη λειτουργία αυτών των ιδρυµάτων.
Υπό αυτή την έννοια, έχω την πεποίθηση -και πιστεύω πολλοί εκ
των συναδέλφων- ότι το θέµα της συνένωσης των ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας ή των µηχανισµών κοινωνικής φροντίδας σε
κάθε περιοχή της χώρας πρέπει να επανεξεταστεί.
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό να µην αφαιρέσουµε τη
δυνατότητα από κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από κάθε κοινωνική οµάδα αυτής της χώρας, από κάθε οµογενή µας, να προσωποποιήσει στην περιοχή του τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει
τέτοιες µορφές λειτουργίας του κράτους, που είναι αναγκαίες.
Και γίνοµαι σαφέστερος: Με την πρόβλεψη που έχετε στο
άρθρο 10 για τη σύσταση δώδεκα νέων µονάδων κοινωνικής
φροντίδας στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας, στις οποίες
εντάσσονται εφεξής, ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες, οι υφιστάµενες µονάδες κοινωνικής φροντίδας, αποκλείουµε τη δυνατότητα αυτή σε πολλούς πολίτες, ιδιαίτερα σε οµογενείς µας –το
επαναλαµβάνω- οι οποίοι προσωποποιούν την αγάπη τους προς
την ιδιαίτερη πατρίδα, συµβάλλοντας στη δηµιουργία τέτοιων
ιδρυµάτων. Πέραν του ότι αποτελεί βασική αποστολή του κράτους σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιοχή της χώρας, επαναλαµβάνω ότι αυτά τα ιδρύµατα όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα
µεταπολεµικά, λειτούργησαν στη βάση των ευεργεσιών τέτοιων
κοινωνικών οµάδων και πολιτών σε κάθε περιοχή της χώρας.
Στο Νοµό Ευρυτανίας το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
όπως λέγεται τώρα, τέως Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Γηρο-
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κοµείο, άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του
’90, ενώ ήταν µία προσπάθεια που ξεκίνησε από τη δεκαετία του
’60. Αν το κράτος είχε τη δυνατότητα, θα το είχε κατασκευάσει
στις αρχές του ’50 ή του ’60 που ήταν και τότε αναγκαίο, σε µια
περιοχή, µάλιστα, που ήταν πολλαπλώς κατεστραµµένη από
τους συνεχείς πολέµους και ιδιαίτερα από τον εµφύλιο.
Ωστόσο, όµως, µε τις προσπάθειες που κατέβαλε ο τοπικός
πληθυσµός της Ευρυτανίας, οι οµογενείς µας αλλά και το κράτος
και µε το π.δ. 252/90 άρχισε να λειτουργεί το Ίδρυµα Κοινωνικής
Πρόνοιας της Ευρυτανίας, το οποίο περιλαµβάνει άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις, ενώ µε δικούς του πόρους ολοκληρώθηκε το
2009 προς το 2010 νέα πτέρυγα του Ιδρύµατος, που αυξάνει τον
αριθµό των περιθαλποµένων από ογδόντα σε εκατόν είκοσι έξι
άτοµα.
Στο Ίδρυµα αυτό υπηρετούν σήµερα εξήντα µόνιµοι υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Διοικείται από επταµελές διοικητικό
συµβούλιο και το κόστος λειτουργίας της διοίκησης του Ιδρύµατος δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ το χρόνο. Φανταστείτε, λοιπόν, µε την επίκληση του επιχειρήµατος ότι προσπαθούµε να
δηµιουργήσουµε οικονοµίες κλίµακος πόσο περισσότερο µπορεί
να κοστίσει η οποιαδήποτε µετάβαση διοικητικού οργάνου από
την έδρα της περιφέρειας στην Ευρυτανία ή και αντιστρόφως
από την Ευρυτανία στην έδρα της περιφέρειας.
Το ταµειακό υπόλοιπο του Ιδρύµατος είναι σήµερα 2 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, ενώ σηµειωτέον από το PSI -το κούρεµα
που έγινε προ καιρού- αρπάχτηκαν, στην κυριολεξία, χωρίς καµµιά ενηµέρωση από τις καταθέσεις του Ιδρύµατος 4.111.549,31
ευρώ.
Το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας ή Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων κατασκευάστηκε µετά από µεγάλες προσπάθειες των πολιτών, των φορέων της Ευρυτανίας, αλλά και των
οµογενών Ευρυτάνων της Αµερικής. Αποτελεί για όλους µας
σύµβολο συνεργασίας, αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής
ευαισθησίας µεταξύ πολιτών, φορέων, κράτους και οµογενών.
Κατασκευάστηκε σε οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καρπενησίου µε τη συµβολή του κράτους,
αλλά και µε την πολύ µεγάλη και γενναία οικονοµική συνεισφορά
οµογενών Ευρυτάνων Αµερικής ως ένδειξη υποχρέωσης απέναντι στους συγγενείς και στους ανήµπορους γέροντες γονείς
των.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ακόµα
και σήµερα και είναι πολυεπίπεδη η συνεργασία µε τους οµογενείς µας, αφού το Ίδρυµα αποτελεί το καταφύγιο όλων των Ευρυτάνων και είναι καταξιωµένο στη συνείδηση των πολιτών. Είναι
γνωστό, επίσης, ότι η Ευρυτανία και το Καρπενήσι είναι ορεινή
και δυσπρόσιτη περιοχή, µε ιδιαίτερα γεωγραφικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα της ανεργίας,
η οποία συνέβαλε και συµβάλλει στα µέγιστα στην πληθυσµιακή
συρρίκνωση, αλλά και στην πυραµίδα των ηλικιών µε τη γεροντοποίηση του πληθυσµού. Αυτονόητο είναι ότι οι ηλικιωµένοι και
χρήζοντες βοήθεια και προστασία θα αναζητήσουν στέγη και
θαλπωρή στο ίδρυµα, το οποίο ουσιαστικά δεν µπορεί να καλύψει τη συνεχώς αυξανόµενη τοπική ζήτηση.
Τέλος, στο διοικητικό συµβούλιο του Ιδρύµατος προβλέπεται
θεσµικά η συµµετοχή και η εκπροσώπηση τόσο ενός εκπροσώπου από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Καρπενησίου, όσο και
ενός εκπροσώπου από την Ένωση Ευρυτάνων Αµερικής στο Βελούχι.
Επιπροσθέτως, αναφέρω, κύριε Υπουργέ -και θέλω την προσοχή σας- ότι για τους ίδιους λόγους που προαναφέραµε και για
τη γεωγραφική αποµόνωση, αλλά και για τα ιδιαίτερα κοινωνικά
και γεωγραφικά χαρακτηριστικά µε το ν. 4052/2012 το Γενικό Νοµαρχιακό Καρπενησίου παραµένει αυτοδιοίκητο.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουµε το Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, τέως Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Γηροκοµείο, να παραµείνει αυτοδιοίκητο. Με την προτεινόµενη ρύθµιση εισηγούµαστε να τεθεί νέα παράγραφος και να
εξαιρεθεί των συγχωνεύσεων το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, να παραµείνει αυτοδιοίκητο για λόγους αποτελεσµατικής λειτουργίας και παραδειγµατισµού συνεισφοράς
και συνεργασίας πολιτών, φορέων, κράτους και οµογενών αδελ-
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φών µας.
Κύριε Υπουργέ, η λογική της συνένωσης των Ιδρυµάτων Κοινωνικής Φροντίδας δεν υπακούει σε καµµία από τις απαιτήσεις
της σύγχρονης διοίκησης του κράτους. Αντιθέτως, περιορίζει την
έκφραση αγάπης και την υλική συµµετοχή των πολιτών, που µε
αυτό τον τρόπο δείχνουν την αγάπη στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Με αυτά τα λίγα κι εφόσον, βέβαια, κάνετε δεκτή την πρόταση
για την τροπολογία µας, ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόµεθα για την ψήφιση του άρθρου 10
του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα στην
Εθνική Αντιπροσωπεία ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα της Κυβέρνησής µας, µε το οποίο γίνεται µία σπουδαία προσπάθεια για να
βρει η πατρίδα µας το βηµατισµό της, για να αποκατασταθούν
στρεβλώσεις του παρελθόντος αναφορικά µε τη Δηµόσια Διοίκηση, για να επανέλθει η αξιοπιστία και να προχωρήσει στην
πράξη η αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το αρµόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εισάγει στην Ολοµέλεια ένα στρατηγικής σηµασίας για τη διοικητική µεταρρύθµιση
σχέδιο νόµου, ένα σχέδιο νόµου που αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, έτσι όπως την περιέγραψε πριν από λίγους µήνες ο
Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης ο Σαµαράς.
Προτάσσοντας, λοιπόν, το δηµόσιο συµφέρον και στοχεύοντας στην αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα, εισάγεται από την
Κυβέρνησή µας ένα νοµοθέτηµα – τοµή, ένα νοµοθέτηµα µε
στόχο την εξοικονόµηση των πόρων µέσω της ορθολογικής αναδιάρθρωσης του δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση του περιορισµού του εύρους του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν κάνουµε µία σύντοµη αναδροµή στο
χάρτη της Δηµόσιας Διοίκησης της χώρας µας, θα διαπιστώσουµε πληθώρα χρόνιων παθογενειών, οι οποίες έχουν άµεσο
αντίκτυπο πρωτίστως στην οικονοµία, αλλά και στην κοινωνία.
Θα διαπιστώσουµε την ύπαρξη απαρχαιωµένων δοµών, συγκεχυµένων αρµοδιοτήτων, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, σπατάλης του δηµόσιου χρήµατος, διόγκωσης των πελατειακών
σχέσεων, φαινοµένων αδιαφάνειας, ανεπάρκειας συντονισµού
και πολλά άλλα.
Αναµφίβολα, η Δηµόσια Διοίκηση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού οικοδοµήµατος της
χώρας µας. Τα τελευταία, όµως, τριάντα χρόνια όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου, κάθε µια από τη σκοπιά της
και µε το δικό της µερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, διαδραµάτισαν το δικό τους ρόλο στη δηµιουργία ενός γιγαντιαίου και
αναποτελεσµατικού κράτους, ενός κράτους µε κακή οργάνωση
και ποιότητα υπηρεσιών ιδιαίτερα χαµηλή.
Σίγουρα δεν είναι της παρούσης να προβούµε σε αναλύσεις
για τις παθογένειες που δηµιουργήθηκαν από τη διακυβέρνηση
των τελευταίων τριάντα ετών. Αναµφίβολα όλοι, από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, αναγνωρίζουµε τις µεγάλες παθογένειες του τόπου µας, που αποτέλεσαν και αποτελούν εµπόδιο
στην ανάπτυξη.
Ποιος αρνείται τη δηµιουργία ενός υπερδιογκωµένου κράτους, την άνθηση του κοµµατισµού, τη συντεχνιακή λογική συνδικαλιστικών στελεχών, τη σύγχυση αρµοδιοτήτων µεταξύ
υπηρεσιών, την ενίσχυση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας,
την έντονη ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων;
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι όποιοι αρνούνται τα παραπάνω,
εθελοτυφλούν για δικούς τους λόγους.
Εµείς, η Κυβέρνηση της εθνικής ενότητας, όχι απλά δεν εθελοτυφλούµε, αλλά ξεκινούµε µία µεγάλη προσπάθεια τοµών και
µεταρρυθµίσεων που προσδοκά ο τόπος, αλλά και οι Έλληνες
πολίτες. Ξεκινούµε την προσπάθεια για να αλλάξουµε νοοτροπίες, νοοτροπίες που µας γυρνούσαν πολλά χρόνια πίσω. Και
αναδιαρθρώνουµε τις κρατικές δοµές, έτσι ώστε να φτιάξουµε
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ένα κράτος λιγότερο δαπανηρό, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευέλικτο.
Η αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων αυτών είναι µεγάλη. Και
σε αυτό προχωρούµε σήµερα.
Ως εκ τούτου, υλοποιούµε ένα πρόγραµµα συγχωνεύσεων και
καταργήσεων Οργανισµών και φορέων του ευρύτερου και στενού
δηµόσιου τοµέα, µε στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών
στον πολίτη και την ενίσχυση του δηµοσιονοµικού οφέλους. Καταργούµε φορείς, η ύπαρξη των οποίων και η αποστολή τους επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούµενο χωρίς να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, προχωρούµε
στον εξορθολογισµό του δηµοσίου και τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής και λειτουργικής Δηµόσιας Διοίκησης.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι σκοπός του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι η οικονοµικότερη, αλλά ταυτόχρονα και αποδοτικότερη, λειτουργία των δηµόσιων Οργανισµών, που εξυπη- ρετούν
δηµόσια αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο
µε όσο το δυνατόν λιγότερο δηµοσιονοµικό κόστος και µικρότερη
επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούµενου.
Σε αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια του παρόντος νοµοθετήµατος προχωρούµε στη συγχώνευση των εταιρειών ΔΕΘ Α.Ε.
και HELEXPO Α.Ε. µε απορρόφηση της HELEXPO από τη ΔΕΘ.
Με τον τρόπο αυτό δίνουµε λύση σε χρόνια ζητήµατα και δυσλειτουργίες των τελευταίων ετών στον εκθεσιακό κλάδο. Η συγχώνευση αυτή αποτελεί µία βιώσιµη αναπτυξιακή πρόταση, που
θα αναζωογονήσει το θεσµό της έκθεσης γενικότερα και παράλληλα θα αναδείξει τις οικονοµικές δυνατότητες της περιοχής µας
και της χώρας µας.
Το 1999 η ενιαία ΔΕΘ-HELEXPO διασπάστηκε σε δύο εταιρείες, στη ΔΕΘ Α.Ε. που ως φορέας του δηµοσίου έχει την ιδιοκτησία των εκθεσιακών κέντρων και των εκθεσιακών σηµάτων και
στην HELEXPO Α.Ε., η οποία ανέλαβε τη διοργάνωση των εκθέσεων και γενικότερα των εκδηλώσεων.
Η σχεδιαζόµενη ιδιωτικοποίηση της HELEXPO δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ, µε αποτέλεσµα οι δύο αυτές εταιρείες να αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα στις σχέσεις τους, αλλά και στη
λειτουργία τους όπως επίσης να παρουσιάζουν και αλληλοκαλύψεις στις αρµοδιότητές τους.
Όσον αφορά τη ΔΕΘ Α.Ε., η εταιρεία αυτή παρ’ όλο που ανέλαβε τα βάρη της παλιάς ενιαίας εταιρείας, είναι µία κερδοφόρος
εταιρεία και ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις υποχρεώσεις της
προς το δηµόσιο και προς τρίτους. Δεν έχει καµµία δανειακή επιβάρυνση, ενώ σύµφωνα µε τους ορκωτούς ελεγκτές, η καθαρή
της θέση αποτιµάται στο ύψος των 265 εκατοµµυρίων ευρώ.
Από την άλλη, η HELEXPO Α.Ε. εµφανίζοντας ένα διαρκώς µειούµενο κύκλο εργασιών, παρουσίασε για το έτος 2011 ζηµιές
ύψους περίπου 5 εκατοµµυρίων ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει
τη λογιστική εικόνα για τη διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Τα
κεφάλαιά της ανέρχονται µόλις στο ποσό των 446 χιλιάδων ευρώ.
Κατά συνέπεια, το ελληνικό δηµόσιο όφειλε να προχωρήσει σε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου καταβάλλοντας περίπου 2 εκατοµµύρια ευρώ. Διαφορετικά η εταιρεία HELEXPO κινδυνεύει µε
αναστολή της αδείας της. Να σηµειωθεί ακόµη ότι η HELEXPO,
µη αποδίδοντας τα τελευταία χρόνια µισθώµατα, ως όφειλε, στη
ΔΕΘ, έφθασε να έχει συσσωρευµένο χρέος στη ΔΕΘ άνω των 25
εκατοµµυρίων ευρώ.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η συγχώνευση των δύο εταιρειών
µέσω της απορρόφησης της HELEXPO από τη ΔΕΘ που σήµερα
συζητούµε, ωφελεί το ελληνικό δηµόσιο και κατ’ επέκταση τον
Έλληνα φορολογούµενο καθώς δηµιουργείται µία εταιρεία η
ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. απαλλαγµένη από οικονοµικές υποχρεώσεις,
µε διευρυµένο αντικείµενο και µε ισχυρή κεφαλαιακή δοµή, ώστε
να είναι πιθανή η είσοδος στρατηγικού συνεργάτη. Διευθετούνται
οριστικά οικονοµικές διαφορές µεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς
και οι επικαλύψεις ανάµεσα σε αυτές. Δίδεται µία ενιαία εικόνα
της εκθεσιακής δραστηριότητας µέσα από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας
στην επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας µέσω του ορθολογισµού και βέβαια της παράλληλης αύξησης της παραγωγικότητάς της και της αποτελεσµατικότητάς της.
Η δηµιουργία µιας ισχυρής συγχωνευµένης εταιρείας θα δηµι-
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ουργήσει συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Κινητοποιούνται τοπικοί
φορείς µε τη θεσµική κατοχύρωση της συµµετοχής τους στο διοικητικό σχήµα.
Παρουσιάζοντας συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των δύο εταιρειών και επισηµαίνοντας τα οφέλη από την επικείµενη συγχώνευση, είναι πλέον ορατοί οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να
προχωρήσει παραπάνω η συγχώνευση µε απορρόφηση της HELEXPO από τη ΔΕΘ.
Σε όλα αυτά οφείλω να προσθέσω ότι η παραπάνω λύση ικανοποιεί απόλυτα τους κοινωνικούς και επιχειρηµατικούς εταίρους,
αλλά και το σύνολο των τοπικών φορέων, καθώς αποτελεί προϊόν
διαβούλευσης. Και µέσα απ’ αυτή τη διαβούλευση καταλήξαµε
στη συγκεκριµένη πρόταση.
Στη βάση, λοιπόν, της εξυγίανσης, τους εξορθολογισµού και
του αναπτυξιακού προσανατολισµού του εκθεσιακού πυλώνα της
Βόρειας Ελλάδας, προχωρούµε σήµερα στη συγχώνευση των
δύο εταιρειών, η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη και έπρεπε
ήδη να έχει πραγµατοποιηθεί, ώστε να υπάρξει, όχι µόνο βιώσιµη
λειτουργία του νέου σχήµατος, αλλά παράλληλα να αποτελέσει
και µοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλης της
επικράτειας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τολµούµε, προχωρούµε και υλοποιούµε
τις κυβερνητικές µας προτεραιότητες. Αλλάζουµε νοοτροπίες και
λογικές του παρελθόντος, που είχαν καθηλώσει τη χώρα µας,
χρόνια τώρα. Αποκαθιστούµε στρεβλώσεις, λάθη και παθογένειες
της Δηµόσιας Διοίκησης. Βάζουµε τέλος σε λογικές οπισθοδρόµησης και προχωρούµε τη µεταρρυθµιστική µας πορεία µε συνέπεια και υπευθυνότητα.
Έτσι, δηµιουργούµε προϋποθέσεις και προοπτικές για την αναγέννηση της πατρίδας µας, για την ανάκαµψη της οικονοµίας µας,
για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και φυσικά για την ευηµερία των συµπολιτών µας. Μία τέτοια προοπτική ανοίγει και αποτελεί και το παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο σας καλώ µε τη σειρά
µου να στηρίξετε, έτσι ώστε να δώσουµε πραγµατική ελπίδα
στους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει η κ. Όλγα Γεροβασίλη για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν εδώ χθες από τον
Υπουργό και τους συναδέλφους που στηρίζουν την τρικοµµατική
Κυβέρνηση κάποιες αλήθειες και κάποια ψέµατα.
Πρώτον, ακούστηκε µε πολλούς τρόπους ότι επιτέλους θα
φτιάξετε κράτος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Πρόκειται να καταργήσετε το κράτος και να το αντικαταστήσετε µε το κράτος των ιδιωτών, το κράτος των επενδυτών αυστηρά µε τη λογική του ξεπουλήµατος της χώρας χωρίς καµία ελπίδα ανάπτυξης για την Ελλάδα. Όπως όλοι καταλαβαίνουµε, χωρίς οργανωµένο δηµόσιο
τοµέα, ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρξει. Δεν πρόκειται, λοιπόν,
για µικρό κράτος οργανωµένο. Πρόκειται για το µη κράτος, καθόλου κράτος. Και βεβαίως, όλα αυτά, αφού προσπαθήσατε να
πείσετε τον ελληνικό λαό ότι για όλα τα δεινά τα οποία υφίσταται
φταίει το υπερτροφικό κράτος το οποίο µε πολύ κόπο δοµήσατε,
και οι τεµπέληδες Έλληνες.
Δεύτερον, ακούστηκε ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο χωρίς
κανένα ιδεολογικό φορτίο. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε βαρύ ιδεολογικό φορτίο, ιδεολογία µε στόχευση τη
φτωχοποίηση της κοινωνίας, την εκτίναξη της ανεργίας, δεκαπέντε χιλιάδες σε διαθεσιµότητα το πρώτο εξάµηνο του 2013,
απαξίωση της εργασίας µε εργαζόµενους χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωµα, ιδεολογία µε στόχο το ξεπούληµα του οικοπέδου
χωρίς ή µε εξαθλιωµένους ιθαγενείς, ιδεολογία µε στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των ξένων δήθεν επενδυτών στο παρόν
σενάριο κυρίως των Γερµανών.
Τρίτον, ακούστηκε από έναν συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ ότι η Αντιπολίτευση προσπαθεί να σας πείσει ότι η λογική είναι επικίνδυνη. Και αυτό είναι λάθος. Η Αντιπολίτευση προσπαθεί να
αναδείξει στον ελληνικό λαό ότι η δική σας λογική -δηλαδή το παράλογο- είναι επικίνδυνη.
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Τέταρτον, µας ενηµερώσατε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µόνο
η αρχή. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ακολουθήσετε ένα πλήρες σχέδιο
την άνοιξη. Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός πιστεύει και θα παλέψει να
µην το προλάβετε, να µην προλάβετε την άνοιξη.
Θα µας είχατε βεβαίως πείσει ότι επιχειρείτε µια µεταρρύθµιση
της δηµόσιας διοίκησης αν πρώτα είχατε οργανώσει, είχατε σχεδιάσει και µετά υλοποιούσατε ένα σχέδιο. Αυτό λέει η δική µας
κοινή λογική. Εσείς αντίθετα στέλνετε τους υπαλλήλους σε διαθεσιµότητα, δηλαδή στα σπίτια τους, και µετά θα δείτε τι θα κάνετε µε το κράτος και όλα τα υπόλοιπα.
Δεν είναι όµως µόνο αυτό που αντιτίθεται στην κοινή λογική.
Θα αναφερθώ σε δύο σηµεία.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η κατάργηση του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών ως αυτοτελούς ερευνητικού κέντρου. Να
υποθέσω ότι στην περίοδο της κρίσης δεν µας νοιάζουν οι κοινωνικές έρευνες; Τι µας χρειάζονται χρήσιµα εργαλεία όπως το Κέντρο Ερευνών για τη διαµόρφωση αναπτυξιακών και κοινωνικών
πολιτικών; Τι µας χρειάζεται η γνώση ως µέσο εξόδου από την
κρίση; Εσείς άλλωστε έχετε αναγνωρίσει το µνηµόνιο ως το µοναδικό εργαλείο!
Κύριοι της συγκυβέρνησης, συνειδητοποιείτε ότι η Ελλάδα
πλέον θα είναι η µοναδική χώρα στον αναπτυγµένο κόσµο χωρίς
αυτόνοµο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ότι µε αυτά που ψηφίζετε
πετάτε ερευνητές και το επιστηµονικό τους έργο στο δρόµο;
Κύριε Υπουργέ, αναφέρεστε συχνά-πυκνά στο δηµοσιονοµικό
όφελος το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση ή κατάργηση
των φορέων. Παραλείπετε να αναφέρετε ότι η λειτουργία των φορέων διαχείρισης, παραδείγµατος χάρη, δεν επιφέρει καµία απολύτως επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό. Παραλείπετε
να αναφέρετε ότι οι φορείς αυτοί συνεισφέρουν στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και έτσι αποσιωπάτε συνειδητά ότι ο
φορείς έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση ως το τέλος του
2015 παραπλανώντας και την Εθνική Αντιπροσωπεία και τους πολίτες της χώρας. Ποιος θα κερδίσει από αυτά, κύριε Υπουργέ και
γιατί το κάνετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άλλο µέληµα του νοµοσχεδίου είναι η σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού της
Κυβέρνησης, δηλαδή η σύσταση µιας νέας µονοπρόσωπης, αυταρχικής δοµής δίπλα στο γραφείο του Πρωθυπουργού µε κόστος ένα εκατοµµύριο ευρώ, ενώ ταυτόχρονα κόβετε επιδόµατα
αναπήρων και αγροτικές συντάξεις. Βεβαίως, όπως αναπτύχθηκε
εκτεταµένα χθες, αυτή η Γραµµατεία αλλοιώνει το χαρακτήρα του
πολιτεύµατος. Στη δική σας γλώσσα, για να συνεννοηθούµε, συγχωνεύει το πολίτευµα, γιατί ασκεί έλεγχο και όχι απλά συντονισµό
στο έργο των Υπουργών κατά παράβαση του Συντάγµατος.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, αλλά επειδή αυτό δεν είναι αρκετό, θα συνεχίσουµε τον αγώνα, προκειµένου την άνοιξη να µην
είστε εδώ, για να ολοκληρώσετε αυτή την πολιτική. Δεν θα επιτρέψουµε οι πολίτες αυτής της χώρας να συνηθίσουν στη φτώχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο κ. Ψυχάρης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άλλα είχα σκοπό να πω και άλλα θα πω τελικά, διότι ετέθη το
ερώτηµα τι κράτος θέλουµε και ότι την άνοιξη δεν θα είµαστε
εδώ.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κρίνετε εσείς αν θα είµαστε
εδώ. Ο ελληνικός λαός και η δηµοκρατία θα το κρίνουν αυτό. Τι
είδους κράτος θέλουµε; Θέλουµε το κράτος στο οποίο θα φέρνουµε τα νοµοσχέδια που φέρνει η Κυβέρνηση. Εµείς µπορούµε
µε την υπεύθυνη στάση µας να διορθώσουµε το κράτος.
Σίγουρα αυτό το νοµοσχέδιο που έφερε η Κυβέρνηση σήµερα
θα µπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο διορθώνει ορισµένα πράγµατα και, όπως είπαµε στην επιτροπή όταν το συζητούσαµε, αναµένουµε να έλθει ένα καλύτερο
νοµοσχέδιο στη Βουλή ώστε να διορθωθεί περισσότερο το κράτος.
Ο κ. Μητρόπουλος µίλησε πριν περί Αγγλικού Δικαίου και ανα-
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φέρθηκε στη δανειακή σύµβαση που συνάψαµε. Ξέρετε, τουλάχιστον συνάψαµε µία δανειακή σύµβαση, η οποία έσωσε το κράτος από τη χρεοκοπία. Εσείς δεν προτείνατε τίποτα απολύτως,
αλλά λέγατε αερολογίες και είχατε µία κενή πολιτική «θα διορθώσουµε, θα, θα», αλλά χωρίς να προτείνετε ο,τιδήποτε.
Τι κράτος θέλουµε; Θα σας πω εγώ τι κράτος θέλουµε. Δεν
θέλουµε ένα κράτος όπου φαινόµενα όπως τα σηµερινά στη βίλα
Αµαλία θα επαναλαµβάνονται. Δεν θα υπάρχουν καταλήψεις. Ο
νόµος θα εφαρµόζεται πλήρως και µπράβο στον Υπουργό κ. Δένδια και µπράβο στην Κυβέρνηση που ενήργησε άµεσα.
Αυτό που µε λυπεί είναι ότι βλέπω Βουλευτές και εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν καταλήψεις κτηρίων και γραφείων κοµµάτων. Αυτό θέλουµε; Κάποια στιγµή, όλοι οι νόµοι
πρέπει να εφαρµόζονται απ’ όλους µας και πρέπει να υπάρξει
ένα τέλος στην ανοµία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Την κατάληψη της τρόικας στην
Ελλάδα την ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Ψυχάρη, συνεχίστε την οµιλία σας. Παρακαλώ να µην υπάρχουν διακοπές.
Να µην γράφονται στα Πρακτικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, εγώ δεν σας διακόπτω. Εσείς επιλέγετε να διακόπτετε. Να µάθετε να ζείτε µε τη δηµοκρατία.
Θα σας πω κάτι άλλο: Επειδή είπατε για κατάληψη, ένα κακό
σηµαίνει πως κάποιος άλλος µπορεί να κάνει άλλο κακό; Εάν δηλαδή κάποιος κάνει µία ληστεία σε µία τράπεζα, αυτό δικαιολογεί
εσάς να πάτε να ληστέψετε µία άλλη τράπεζα;
Ως εκ τούτου, να µάθετε όλοι σας να σέβεστε τους νόµους
όπως τους σεβόµαστε εµείς. Κάποια στιγµή, η ανοµία πρέπει να
τελειώσει και να µην αποτελεί δικαιολογία και όχι αιτιολογία για
την κατάλυση των νόµων και του κράτους.
Εµείς θέλουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Πάλι µε διακόπτετε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Ψυχάρη, απευθύνεστε συνολικά στη Βουλή και όχι σε συγκεκριµένους Βουλευτές. Σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, συγκρατηθείτε, σας
παρακαλώ πολύ.
Κάποια στιγµή, όλοι µας πρέπει να σεβόµαστε τους νόµους
και το κράτος. Αυτό το κράτος θέλουµε, ένα κράτος στο οποίο
δεν θα µπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία είκοσι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο έχει η κ. Ιατρίδη για οκτώ λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι το παρόν νοµοσχέδιο εντάσσεται πλήρως στη µνηµονιακή λογική, η οποία εδώ και τρία χρόνια
ακολουθείται απαρέγκλιτα από τις Κυβερνήσεις Παπανδρέου,
Παπαδήµου και Σαµαρά. Είναι µια λογική η οποία, πιστή στο νεοφιλελεύθερο δόγµα θέλει το δραστικό περιορισµό και ακόµα
καλύτερα την πλήρη κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Είναι
µια λογική που αδιαφορεί πλήρως για τις επιπτώσεις που φέρνει
η εφαρµογή της στους ανθρώπους που την υφίστανται.
Η πραγµατικότητα δείχνει σε όλους µας ότι σταδιακά καταργούνται -στο όνοµα, βέβαια, της σωτηρίας της χώρας- όλες οι
βασικές κοινωνικές δοµές, όλες οι υπηρεσίες πρόνοιας, που περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η τρικοµµατική Κυβέρνηση θέλει να φανεί συνεπής σε όσα έχει δεσµευθεί
απέναντι στους δανειστές της. Θέλει να δείξει ότι προχωρά στον
περιορισµό του δηµοσίου και ότι δηµιουργεί τις προϋποθέσεις
για τις επικείµενες απολύσεις προσωπικού που απαιτεί η τρόικα
και που έχει αποδεχθεί µε την υπογραφή των µνηµονίων η τρικοµµατική Κυβέρνηση. Άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός στην αρµό-
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δια επιτροπή ουσιαστικά ανέφερε ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι
ο προποµπός, ο πιλότος, για ακόµα περισσότερες συγχωνεύσεις
και αναπόφευκτα –προσθέτω εγώ- αποµακρύνσεις υπαλλήλων.
Βέβαια, για τους Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση το
παρόν νοµοσχέδιο συνιστά µια ακόµα µεταρρύθµιση, µια ακόµα
τοµή που έχει ανάγκη ο τόπος. Όµως ποτέ, καµµία τοµή, καµµία
µεταρρύθµιση δεν πέτυχε αν πριν δεν υπήρχε ουσιαστική µελέτη,
ουσιαστική προετοιµασία και συγκεκριµένοι στόχοι. Όσο και αν
προσπαθεί η Κυβέρνηση να µας πείσει για το αντίθετο, φαίνεται
ότι και αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα γονατογράφηµα, που
έχουµε ζήσει πολλές φορές, όπως για παράδειγµα µε τον «Καλλικράτη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη συζήτηση χθες στην
Ολοµέλεια επί της αρχής οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε τονίσει
ότι δεν µπορούµε να ψηφίσουµε και να στηρίξουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Σεβόµενη βεβαίως το χρόνο µου δε θα επεκταθώ και στα άλλα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Θέλω όµως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε το
άρθρο 4, το οποίο αφορά στην κατάργηση του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το κάνω αυτό γιατί προέρχοµαι από τα Δωδεκάνησα, το δηµοφιλέστερο ευρωπαϊκό
τουριστικό προορισµό. Το ζήτηµα του ΟΤΕΚ και της ΑΣΤΕ Ρόδου
µας απασχολεί έντονα.
Λυπάµαι που το λέω αλλά φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι
φόβοι για την απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης στην περιφέρεια, όπως επανειληµµένα έχω αναδείξει µε την κατάθεση
αντίστοιχων επίκαιρων ερωτήσεων. Επιπλέον, η συνεχιζόµενη
απαξίωση των τουριστικών σχολών του ΟΤΕΚ, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, καθιστά αναπόφευκτη τη µελλοντική
κατάργηση κάποιων εξ αυτών. Ήδη πολλές απ’ αυτές δεν έχουν
ακόµα καν καθηγητές. Άρα, δε θα αποφασίσει το Επιστηµονικό
Συµβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας Τουριστικής Εκπαίδευσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 4 την οριστική κατάργησή τους; Ήδη η ΑΣΤΕ Ρόδου αντιµετωπίζει σοβαρότατα
προβλήµατα. Αν αυτά σκόπιµα ή µη παραµείνουν, δεν θα οδηγηθούµε στο κλείσιµο της σχολής; Σ’ αυτήν την περίπτωση τι θα
γίνει µε την περιουσία της ΑΣΤΕ;
Γιατί προβλέπετε στην τέταρτη παράγραφο του ίδιου άρθρου
τη µεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας χωρίς αντάλλαγµα στο ελληνικό δηµόσιο; Για να δώσετε την περιουσία, τα
φιλέτα του ΟΤΕΚ στους δανειστές µας; Θα πρέπει δηλαδή η περιουσία των δωδεκανησίων, αλλά και των άλλων συµπολιτών
µας, να παραδοθεί στις ορέξεις των δανειστών µας;
Ακόµα στερείτε από κρίσιµους πόρους την τουριστική εκπαίδευση αφού ό,τι προβλεπόταν ως έσοδα για τον ΟΤΕ τα µεταφέρετε στα έσοδα του ελληνικού δηµοσίου και του κρατικού
προϋπολογισµού. Είναι στο άρθρο 4, παράγραφοι β’, γ’, δ’. Με
απλά λόγια, προετοιµάζετε τις συνθήκες για την κατάργηση ορισµένων τουριστικών σχολών όλων των βαθµίδων. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Και όσο και αν προσπαθείτε να την εξωραΐσετε,
δεν αλλάζει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στο άρθρο 10 που αναφέρεται στη συγχώνευση µονάδων κοινωνικής φροντίδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιµέναµε κάτι διαφορετικό, εξαιτίας της
αναλγησίας που διέπει το µνηµόνιο. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, για τις περιοχές που εκπροσωπούν και δικαιούνται να υποστηρίζουν ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι γραµµένο πρόχειρα.
Θα σταθώ στα Δωδεκάνησα. Συγχωνεύετε δυο µονάδες κοινωνικής φροντίδας µε τελείως διαφορετικό προσανατολισµό.
Από την µια έχουµε µια µονάδα µε ιστορία εξήντα πέντε χρόνων που αφορά σε παιδιά που είναι χωρίς οικογενειακή φροντίδα
και από την άλλη µια µονάδα που αφορά ανθρώπους µε ειδικές
ανάγκες. Εσείς µε την συγχώνευση αυτή τους εντάσσετε όλους
στο κρεµατόριο του µνηµονίου, αδυνατώντας να αντιληφθείτε
τις ευαισθησίες και τις ευαίσθητες ισορροπίες που υπάρχουν σ’
αυτά τα ιδρύµατα πολύ περισσότερο, όταν η τοπική κοινωνία της
Ρόδου ενισχύει έµπρακτα τις προσπάθειες αυτών των µονάδων,
πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει καθολική αντίδραση στην κοινωνία της Ρόδου γι’ αυτήν την συγχώνευση και βέβαια, δεν λαµβάνετε υπόψη σας ούτε την ξεκάθαρη θέση κυβερνητικού
Βουλευτή της Δωδεκανήσου που σας είπε στην επιτροπή να µην
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προχωρήσετε στη συγχώνευση αυτή. Βέβαια, γιατί να τη λάβετε
υπόψη, αφού θεωρείτε τη δική του θετική ψήφο δεδοµένη στο
δικό σας νοµοσχέδιο;
Κλείνω µε το άρθρο 9, σχετικά µε τη συγχώνευση και κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. Αν είναι
δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή προχωρά στη συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας µε το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς και
βάζετε την έδρα του νέου φορέα στα Χανιά, λες και η Κρήτη συνδέεται µε την Κάρπαθο µε γέφυρα. Πράγµατι, η πρωτότυπη συγχώνευση αυτή λαµβάνει υπόψη της µε ευλάβεια το άρθρο 101,
παράγραφος 4 του Συντάγµατος και τη νεοφώτιστη ρήτρα νησιωτικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι υποστηρικτές του µνηµονίου
και των συµφερόντων των δανειστών µας διατείνονται ότι σώζουν τη χώρα µε την πολιτική τους. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι λέξεις έχουν χάσει πια το νόηµά τους. Το
παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα του πως η
καταρράκωση του κοινωνικού κράτους µετονοµάζεται σε µεταρρύθµιση και ευελιξία του δηµοσίου, γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε και επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Λυκούδης, για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας γνωστός και έµπειρος αµερικανός δηµοσιογράφος πριν από καιρό συµπύκνωσε το συµπέρασµα της πολυκύµαντης ζωής του σε µια φράση: «Όλοι θέλουν
να σώσουν τη γη, αλλά κανείς δεν θέλει να βοηθήσει στο πλύσιµο
των πιάτων.»
Αυτό, δυστυχώς, συµβαίνει και εδώ. Υπάρχουν πολλοί σωτήρες του ελληνικού λαού, των ευρωπαϊκών λαών, του κόσµου ολόκληρου, αλλά δεν «θέλουν να πλύνουν τα πιάτα», να ασχοληθούν
δηλαδή αποτελεσµατικά µε τον Μινώταυρο της διοικητικής
δοµής, που έστησε το πελατειακό κράτος. Αυτή όµως είναι η
δουλειά των πολιτικών, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αριστερών και δεξιών, δηλαδή η αντιµετώπιση και λύση των προβληµάτων, όχι η σωτηρία του κόσµου, της τσέπης, της ψυχής ή του
ειδώλου µας στον καθρέπτη. Το λέω για µερικούς όψιµους ναρκισσιστές, που παριστάνουν σήµερα τους αδιάλλακτους αντισυστηµικούς.
Βασικός λόγος ύπαρξής µας εδώ είναι να συνεργαστούµε για
να βγούµε από την κρίση πιο δυνατοί, να αντιµετωπίσουµε τα
προβλήµατα της χώρας, όχι αποσπασµατικά και κατά οµάδα
συµφερόντων, αλλά ολοκληρωµένα, ενταγµένα σε στρατηγικό
σχεδιασµό µε πολιτική ταπεινότητα και προσωπική τόλµη, να διασφαλίσουµε δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής για την ελληνική
κοινωνία, όχι απαραίτητα πιο καταναλωτικής ούτε πιο βολικής
ίσως, αλλά αξιοπρεπέστερης.
Πέµπτος χρόνος ύφεσης, τρίτος µνηµονιακός, ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες άνεργοι, χιλιάδες λουκέτα, αδιέξοδα, σενάρια, τρισεκατοµµύρια λέξεις, συναισθήµατα, χιλιάδες ώρες
µελετών, συσκέψεων πολιτικών, οικονοµολόγων, ακαδηµαϊκών,
δηµοσιογράφων, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών σ’ όλο τον κόσµο
διαρκώς στην πρώτη γραµµή της διεθνούς ειδησειογραφίας και
µόλις τον περασµένο Ιούλιο, ο Ρεζά Λαχιτζί, κύριε Υπουργέ, εµπειρογνώµονας του ΟΟΣΑ, καταγράφοντας τα σφάλµατα της
τρόικας -της τρόικας επαναλαµβάνω- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αναφέρει: «Το πιο σηµαντικό σφάλµα της τρόικας ήταν ότι
δεν κατάλαβε πως οι προσπάθειές της έπρεπε πρώτα να στραφούν προς τη δηµιουργία ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους».
Θα µου πείτε τα γνωστά ότι ο Λαχιτζί είναι οικονοµολόγος και
εκπροσωπεί τις δυνάµεις κατοχής και άλλα ηχηρά και φλύαρα,
κατά τη γνώµη µου. Μας µελέτησε όµως πολύ καλά, είναι ο συντάκτης της έκθεσης «Ελλάδα: Επανεξέταση του κράτους 2011»
και γράφει και αυτός, όπως γράφουν και άλλοι : Αντίθετα µε τη
διαδεδοµένη εντύπωση, ο ελληνικός δηµόσιος τοµέας δεν έχει
δυσανάλογα πολλούς υπαλλήλους, αν και υπάρχει µια αβεβαιότητα για το πραγµατικό του µέγεθος.
Ωστόσο, ένα Υπουργείο αποτελείται κατά µέσο όρο από τρια-
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κόσιες δύο υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο, στις οποίες προστίθενται εκατόν τριάντα επτά αποκεντρωµένες υπηρεσίες, εκ των
οποίων το 20% στελεχώνεται µόνο από ένα προϊστάµενο. Οι
δοµές συντονισµού είναι ανύπαρκτες ή καθαρά τυπικές. Η Δηµόσια Διοίκηση ασχολείται µόνο µε την προετοιµασία νόµων και
κανόνων, των οποίων η πλειοψηφία έχει ως αντικείµενο την ορθή
λειτουργία της ίδιας της διοίκησης.
Κατά την τελευταία δεκαετία παράγονταν περίπου δώδεκα χιλιάδες τέτοιες νοµοθετικές πράξεις το χρόνο χωρίς την παραµικρή δυνατότητα διασφάλισης κι επαλήθευσης της εφαρµογής
τους. Η απουσία ελέγχου του προϋπολογισµού, ο πληθωρισµός
των δαπανών, η αδυναµία είσπραξης µεγάλου µέρους των φορολογικών εσόδων δεν είναι σε τελική ανάλυση παρά συγκεκριµένες πλευρές, κύριε Υπουργέ, της εκπληκτικής ανεπάρκειας
του ελληνικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αµφιβάλλει κανείς ότι αυτή η
κατάσταση είναι δηµιούργηµα του αδηφάγου πελατειακού κράτους; Διαφώνησε ποτέ κάποιος σε αυτήν την Αίθουσα για την
αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους;
Μήπως χρόνια τώρα η προεκλογική σηµαία όλων µας ήταν η
ανασυγκρότηση, ο εκσυγχρονισµός, η αναδόµηση, η αναδιάρθρωση, η επανόρθωση, µια σειρά ηχηρές λέξεις και πάντα συνοδευόµενες µε το αφηρηµένο ουσιαστικό του «κράτους», δηλαδή
αυτού του µεγάλου ασθενούς; Όµως, έµεινε σηµαία. Για όλους
µας η εξαγγελία αυτών των ωραίων λέξεων σηµαία έµεινε. Διότι
το 21% των τµηµάτων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης δεν
έχουν υπαλλήλους, το 14% των τµηµάτων έχουν µόλις έναν
υπάλληλο και το 55% των υφιστάµενων τµηµάτων έχουν έως
τρεις υπαλλήλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις δοµών που προτείνει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, δεν
είναι παρά το πρώτο βήµα δοµικού αποπληθωρισµού της κρατικής µηχανής.
Οι στόχοι που υπηρετεί είναι οµολογηµένοι και καθολικά αποδεκτοί: Βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας, επίτευξη συντονισµού µεταξύ των διοικητικών δοµών και αποδοτικότερη χρήση
των πόρων ανθρώπινων και δηµοσιονοµικών.
Ενώ υπηρετεί τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, δεν επιφέρει απολύσεις υπαλλήλων. Ούτε ένας υπάλληλος δεν έχει απολυθεί,
προς δυστυχία µερικών συναδέλφων, αλλά συνυπολογίζει την
εργασιακή τους εµπειρία και προτείνει την αξιοποίησή τους σε
τοµείς ευθύνης που γνωρίζουν.
Για µένα είναι µία λογική κατεύθυνση, προφανώς απολύτως
προοδευτικής αφετηρίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν χαρακτηρίσουµε µία πρόταση αριστερή ή δεξιά, την υποβάλλουµε
στη βάσανο της λογικής, γιατί αν δεν είναι λογική και δεν δροµολογεί µία πιο αρµονική συλλογική συµβίωση είναι αερολογία, είτε
αριστερή είτε δεξιά αερολογία. Απευθύνοµαι σε όσους σ’ αυτήν
την Αίθουσα δεν εξαντλούνται σε κραυγές αριστερόστροφες ή µη.
Είναι πράξη παράλληλου σεβασµού και στο δηµόσιο υπάλληλο
και στον πολίτη και µε την ιδιότητα του φοροδότη και µε την ιδιότητα του χρήστη των δηµοσίων υπηρεσιών. Το νοµοσχέδιο δεν
απολύει, µεριµνά για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, ενισχύει τη δυνατότητα συντονισµού και ελέγχου του
κυβερνητικού έργου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παρακάµψουµε τους βραχυπρόθεσµους µικροκοµµατικούς µας στόχους και να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο, στο όνοµα της δηµιουργίας ενός σύγχρονου κράτους. Μπορούµε να στείλουµε ένα µήνυµα ασφάλειας στην κοινωνία, ότι συναινούµε, τουλάχιστον στα απλά βήµατα του
εξορθολογισµού της κρατικής δοµής, γιατί -για να επανέλθω
στην αρχική µου φράση- να είστε σίγουροι, κύριοι συνάδελφοι,
ότι πριν από τη σωτηρία του κόσµου «τα πιάτα» του πελατειακού
δικοµµατισµού πρέπει να πλυθούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Χρίστος Δήµας για οκτώ λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παλαιότερα χρόνια ακουγόταν πως όταν κάποιος δεν ήθελε να λύσει ένα πρόβληµα, δηµι-
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ουργούσε µία επιτροπή που θα διερευνούσε το θέµα, ώστε να
βρεθεί µελλοντικά η καλύτερη δυνατή λύση. Πολλές φορές το
πόρισµα αυτής της επιτροπής κατέληγε πως η καλύτερη λύση
ήταν η δηµιουργία ενός φορέα, ώστε να αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθούν φορείς οι οποίοι είτε
ασχολούνταν µε τα ίδια ή ακόµα και µε συγγενή αντικείµενα, ενώ
ένας ενιαίος φορέας θα µπορούσε πολύ πιο αποτελεσµατικά να
αντιµετωπίσει το πρόβληµα, το οποίο υπήρχε.
Σήµερα συζητάµε το νοµοσχέδιο για την κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Με αλλά λόγια, ανατρέπουµε και αντιστρέφουµε την
αντίληψη που περιέγραψα πιο πριν. Όµως, θεσπίζουµε και τη σύσταση της γενικής γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου. Χωρίς να µακρηγορήσω, θα προσπαθήσω να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους πιστεύω πως η συγκεκριµένη γραµµατεία θα είναι πραγµατικά πολύτιµη, όχι µόνο για τη
σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά και για όλες τις κυβερνήσεις που θα
ακολουθήσουν στο µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό κράτος οφείλει να
εκµοντερνίσει τον τρόπο λειτουργίας του, τόσο στις δοµές και
τη νοοτροπία, όσο και στα µέσα τα οποία χρησιµοποιεί. Η δηµιουργία της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού θα βοηθήσει προς
τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Ας ξεκαθαρίσουµε κάτι όµως από
την αρχή. Ο ρόλος της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού δεν
υποκαθιστά κανέναν ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε κανέναν
άλλον. Ο ρόλος της συγκεκριµένης γραµµατείας είναι βοηθητικός, όχι µόνο για τον Πρωθυπουργό, αλλά για όλους τους
Υπουργούς και συνεπώς για την Κυβέρνηση, µια και τους βοηθάει στον προγραµµατισµό, την οργάνωση, την επίλυση διαφωνιών, διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και συνεπώς επιτρέπει την
καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Το
ότι υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας της. Εάν δεν υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό, τότε θα ήταν δύσκολο, όχι µόνο να συντονίζει
αποτελεσµατικά και ουσιαστικά τις δράσεις των συναρµόδιων
Υπουργείων, αλλά και να ενηµερώνει άµεσα τον Πρωθυπουργό
για κρίσιµες λεπτοµέρειες και παρεκκλίσεις που µπορεί να καθυστερούν την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.
Επιτέλους, έχει φτάσει η ώρα, όπου και οι Έλληνες πολιτικοί
θα δουλεύουν µε πολύ συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, στόχους και βασικούς δείκτες αξιολόγησης και απόδοσης. Συνεπώς,
όχι µόνο θα παρακολουθούνται στενά για την επίτευξη των στόχων, αλλά -ακόµα σηµαντικότερα- θα καταλογίζονται άµεσα ευθύνες σε όσους δεν δρουν εγκαίρως για την επίλυση τυχόν
προβληµάτων που καθυστερούν την εφαρµογή του κυβερνητικού έργου. Με άλλα λόγια, θα αποδίδονται ξεκάθαρα ευθύνες
σε Υπουργούς που αποκλίνουν ή δεν αποδίδουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι θέλουν να αλλάξουν τη
δοµή του κράτους, η οποία πρέπει να προσαρµοστεί στις ανάγκες της εποχής. Σαφώς και η θέσπιση της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού του κυβερνητικού έργου δεν λύνει όλα τα προβλήµατα της Κυβέρνησης, όµως καταγράφει και παρακολουθεί όλες
τις πρωτοβουλίες των Υπουργείων και προσπαθεί να επιταχύνει,
τόσο το συντονισµό, όσο και την εφαρµογή του κυβερνητικού
έργου. Με άλλα λόγια, είναι µια Γραµµατεία που έπρεπε να είχε
δηµιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Αργήσαµε, αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Η γενική γραµµατεία για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου έπρεπε να είχε θεσπιστεί πριν από δεκαετίες,
όχι σήµερα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε άλλες χώρες αντίστοιχη γενική γραµµατεία υπό τον Πρωθυπουργό λειτουργεί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Σκεφτείτε µόνο πόσο πολύτιµο χρόνο χάσαµε σε
πολλές περιπτώσεις, επειδή υπήρχαν διαφωνίες µεταξύ συναρµόδιων Υπουργείων, που δεν λύνονταν εγκαίρως, επειδή οι αντιδράσεις του κράτους ήταν αργές και δυσκίνητες, ακόµα και
αντιφατικές µεταξύ υπηρεσιών και λόγω της γραφειοκρατίας.
Συνεπώς, υπερψηφίζω το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και ελπίζω
να ακολουθήσουν και άλλα, τα οποία εκτός από τις δοµές του κράτους θα αλλάξουν και τα µέσα µε τα οποία λειτουργεί το κράτος.
Και αναφέροµαι ειδικότερα στην εκτενέστερη χρήση της νέας τεχνολογίας και του διαδικτύου σε ακόµα περισσότερες συναλλαγές
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µεταξύ πολίτη και κράτους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας µας
δεν αµφισβητεί ότι η Δηµόσια Διοίκηση της πατρίδας µας πάσχει
από χρόνιες και δοµικές παθογένειες: Γραφειοκρατία, αναποτελεσµατικές δοµές, συγκεχυµένες αρµοδιότητες και ανεπάρκεια
συντονισµού είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα. Προέρχοµαι
από τη Δηµόσια διοίκηση και -πιστέψτε µε- τα γνωρίζω εκ των
έσω.
Είναι, λοιπόν, πλέον κοινός τόπος ότι τα πράγµατα πρέπει να
αλλάξουν και δεν είναι απαίτηση της τρόικας, είναι απλά απαίτηση του κόσµου. Απλά το σηµερινό σύστηµα δεν πάει άλλο.
Θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση, τη µεταρρύθµιση µε το
παρόν νοµοσχέδιο του εξορθολογισµού, του περιορισµού της
κακοδιαχείρισης και της µείωσης των δηµοσίων δαπανών, κινείται, λοιπόν, και το σχέδιο νόµου που καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε για την κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων
του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και τη σύσταση της γενικής γραµµατείας για το συντονισµό –που πρέπει
να γίνεται- του κυβερνητικού έργου.
Η κατάργηση, λοιπόν, παρωχηµένων φορέων και φορέων των
οποίων η αποστολή δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, απλά αντιθέτως επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, είναι ένα σηµαντικό πρώτο βήµα για τη δηµιουργία µιας
αποτελεσµατικής Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και την εξοικονόµηση πόρων.
Με τις διατάξεις, λοιπόν, του παρόντος νόµου κατ’ αρχήν καταργούνται οκτώ φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος
µπορεί να ασκηθεί από άλλες υφιστάµενες δοµές συνεκτικότερα
και συγχωνεύονται εκατόν ενενήντα επτά νοµικά πρόσωπα του
δηµοσίου τοµέα. Με τις διατάξεις, λοιπόν, του παρόντος νόµου
προβλέπεται, επίσης, η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των διοικητικών συµβουλίων αζηµίως για το δηµόσιο και ρυθµίζονται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ή υπό λύση και εκκαθάριση φορέων.
Στη σηµερινή µου παρέµβαση θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο
ζητήµατα που αφορούν την περιοχή στην οποία εκλέγοµαι, το
Νοµό Καστοριάς. Βλέπουµε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σχέδιο
νόµου ότι λαµβάνεται η απαιτούµενη µέριµνα, όπως µόλις προανέφερα, για το προσωπικό των συγχωνευόµενων φορέων. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι στις θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ δεν έτυχαν της ανάλογης αντιµετώπισης.
Με το ν. 3895/2010 ψηφίστηκε η συγχώνευση διά απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από το ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας και Σχεδιασµού ΑΕ,
προβλέποντας και τη µεταφορά προσωπικού στο ΕΛΚΕΔΕ διατηρώντας την ίδια σχέση εργασίας.
Λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν
και εσκεµµένων ενεργειών των διοικητικών συµβουλίων, δεν
έγινε εφικτή µέσα σε ένα ολόκληρο έτος η επιτυχής ολοκλήρωση
της διαδικασίας, µε αποτέλεσµα να ακολουθήσει ο ν. 4038/2012
ο οποίος µε το άρθρο 17 µεριµνά για την τύχη της µητρικής εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και των εργαζοµένων της, οι οποίοι µεταφέρθηκαν σε άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
δηµοσίου και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Με το άρθρο 16, όµως, του ίδιου ν. 4038 καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Κέντρο Ελληνικής Γούνας
µε έδρα την Καστοριά, ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε., ΕΛΚΑ Α.Ε. και ΕΛΚΕΑ Α.Ε.,
χωρίς καµµία πρόνοια για τους εργαζοµένους, που τους εγκαταλείπει στην τύχη τους, αντιµετωπίζοντάς τους σαν να µην είναι
ισότιµοι µε τους εργαζοµένους στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., στην ΕΤΕΑΝ,
στην Εργατική Εστία, στην Εργατική Κατοικία και τόσες άλλες
εταιρείες του δηµοσίου και µάλιστα παραβλέποντας την έκθεση
µετά τη νοµοτεχνική επεξεργασία του εν λόγω άρθρου από την
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.
Το πρόβληµα των εργαζοµένων «φάντασµα» στους εν λόγω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φορείς το θέσαµε τριάντα Βουλευτές σε σχετική ερώτησή µας
προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει και µια νοµοθετική ρύθµιση για
τους εργαζόµενους αυτούς, που βρίσκονται µετέωροι, κύριε
Υπουργέ. Δεν είναι άνεργοι, δεν έχουν απολυθεί, αλλά δεν εργάζονται. Οι αρχές της ίσης µεταχείρισης, του Κράτους Δικαίου
και της αναλογικότητας επιβάλλουν την ίδια συµπεριφορά του
κράτους και για τους εργαζοµένους στις θυγατρικές επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους στους υπό
συγχώνευση φορείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να αναφερθώ
ακόµα και σε µια τροπολογία, που κατέθεσα µαζί µε άλλους συναδέλφους σε αυτό το νοµοσχέδιο και αφορά το άρθρο 9 παρ. 9.
Η λίµνη της Καστοριάς, όπως αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο που εκλέγεται στην Καστοριά, είναι περιοχή ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους και σηµαντικός υδροβιότοπος για το οικοσύστηµα της ευρύτερης περιοχής. Αποτελεί πόλο έλξης πολλών
τουριστών και σηµείο αναφοράς για την καθηµερινή ζωή των Καστοριανών. Παρά τη σηµασία της λίµνης, για πολλά χρόνια κανένα έργο υποδοµής δεν έχει γίνει στην περιοχή, δυστυχώς.
Με το π.δ. 14 2012 ιδρύθηκε µετά από πολλές προσπάθειες ο
φορέας διαχείρισης περιοχής προστασίας της φύσης υγροβιότοπου λίµνης Καστοριάς, ο οποίος µε το παρόν σχέδιο νόµου καταργείται και οι αρµοδιότητές του προβλέπεται να µεταφερθούν
και να ασκούνται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Γιάννενα. Η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ έργα που αφορούν τη λίµνη
και τις παραλίµνιες περιοχές.
Συνεπώς, είναι επιβεβληµένο οι αρµοδιότητες του εν λόγω
φορέα να µεταφερθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
επειδή τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή της λίµνης Καστοριάς χρηµατοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, εδώ πρέπει να αναφέρω ότι τα έργο αυτό είναι ένα από τα έργα ύψιστης σηµασίας
της περιφέρειας, χαρακτηρισµένο ως έργο-«σηµαία», για τα
οποία την ευθύνη υλοποίησης έχει ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Μακεδονίας.
Καλώ τον κύριο Υπουργό να κάνει δεκτή την εν λόγω τροπολογία, γιατί µόνον έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση της
περιοχής και η βέλτιστη εποπτεία των έργων µε ταυτόχρονη µείωση της γραφειοκρατίας, που αποτελεί και το πνεύµα στο κάτωκάτω του παρόντος σχεδίου νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πολλοί από τους Βουλευτές ή ορισµένοι εξ αυτών εµπλέκουν την
επιστηµονική γνώση, την άρτια κατά τεκµήριο, µε την επαγγελµατική ιδιότητα της δουλειάς, την πολιτική και τις κοµµατικές
σκοπιµότητες. Το αποτέλεσµα, όπως καταλαβαίνετε, όταν µπλέξεις όλα αυτά είναι στρεβλό και δεν βγαίνει συµπέρασµα από την
τοποθέτησή τους.
Σήµερα ο αγαπητός Αλέξης Μητρόπουλος έκανε µία προσωπική επίθεση στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Θεωρώ
ότι ούτε πολιτικά µπορεί να στηριχθεί αυτή η προσωπική επίθεση. Το λέω αυτό γιατί όσα νοµικά υποστήριξε στο βαθµό που
ευσταθούν -σε όλα, βεβαίως, πλην της εκτέλεσης αποφάσεων
για τις οποίες εµίλησε- ισχύουν στην περίπτωση της πτώχευσης,
που σηµαίνει ότι στην ηµερήσια διάταξη, στο σκεπτικό και στην
προοπτική του κόµµατός του είναι η πτώχευση της χώρας.
Ας το ξεκαθαρίσουµε µια και έξω. Στη δική µας αντζέντα δεν
υπάρχει η πτώχευση και ο αγώνας είναι ακριβώς για να µην πτωχεύσει η χώρα και να µη βρεθεί στη δεινή θέση αυτή, την οποία
περιέγραψε µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο.
Θεωρούσα ότι µετά την επίσκεψη στην Αργεντινή και τη Βραζιλία θα είχαν αλλάξει µυαλά. Δυστυχώς, παραµένουν αµετανόητοι.
Κύριε Υπουργέ, για χρόνια σ’ αυτόν τον τόπο κυριάρχησε η
αντίληψη ότι για την αντιµετώπιση ενός θέµατος πρέπει να ιδρυ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ’- 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

θεί µια επιτροπή, ένα συµβούλιο, ένας φορέας ή ακόµα και ένα
Υπουργείο. Ιδιαίτερα την εξαετία του εκτροχιασµού ιδρύθηκαν
τριακόσιες τριάντα πέντε αµειβόµενες επιτροπές, συµβούλια, µε
δεκάδες golden boys, «µανδαρίνους» και πολλή αδιαφάνεια. Το
λέω αυτό γιατί παρακολουθούσα από κοντά το θέµα το 2004,
που ήµουν Βουλευτής.
Αυτό το πλέγµα, το σύστηµα, συνέβαλε στην πρόκληση της
κρίσης και δεν δικαιούµαστε εν µέσω κρίσης να συνεχίζουµε να
επιβάλουµε στον ελληνικό λαό «να πληρώνει αυτά τα σπασµένα»,
χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη κοινωνική ωφέλεια.
Το πρώτο πρόγραµµα του 2010 περιείχε στόχους και σοβαρές
αλλαγές για το κράτος και το δηµόσιο, που θα έδιναν πραγµατικά µια καινούρια αποτελεσµατικότητα σ’ αυτό που λέµε όλοι,
για την κοινωνία και για τον πολίτη.
Δυστυχώς, ενώ εµείς ξεκινήσαµε, συγκρουστήκαµε και προχωρήσαµε σε αλλαγές, όλο το σύστηµα της αδράνειας ήταν απέναντί µας, το σύστηµα της αδράνειας που δεν ήθελε να αλλάξει
τίποτα από το πελατειακό κράτος και τα κακώς κείµενα. Ήταν
απέναντί µας σ’ όλες τις µεγάλες αλλαγές. Εκτός από τον «Καλλικράτη», τα συστήµατα διαύγειας, διαφάνειας και αξιοκρατικής
επιλογής προϊσταµένων, ήταν απέναντί µας ακόµη και στη συγκρότηση των πειθαρχικών από δικαστικούς.
Σ’ αυτό το µέτωπο, το λεγόµενο «αντιµνηµονιακό», ας µην ξεχνάµε ότι πρωτοστάτησε η Νέα Δηµοκρατία. Βεβαίως, στη συνέχεια συνήλθε πολιτικά και προσήλθε στη µεγάλη προσπάθεια
για την έξοδο από την κρίση. Αυτό είναι παράδειγµα για άλλους.
Σήµερα, συνεχίζουν στο σύστηµα της αδράνειας και της διατήρησης των κακώς κειµένων και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η
Χρυσή Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάθε κόµµα µε τη δική του παραλλαγή, αλλά µε κοινούς και παράλληλους στόχους, όπως αποδεικνύουν µε την πρακτική τους στο δηµόσιο λόγο και τις κοινές
τοποθετήσεις.
Καθηµερινά υπάρχουν αποκαλύψεις. Φαίνεται ότι οι ακροδεξιές ρίζες είναι βαθιά ριζωµένες και σήµερα ενώνουν στο πλαίσιο
του κοινού στόχου.
Κοινό επιχείρηµα πολλών Βουλευτών που αντιτίθενται στην
ίδρυση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού ήταν ότι δήθεν δηµιουργείται µια γενική γραµµατεία, για να διοριστεί ένας γενικός
γραµµατέας. Την ίδια ώρα, όµως, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα
για την κατάργηση δεκάδων επιτροπών, συµβουλίων που συνεχίζει να πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Ένας συνάδελφος προέβαλε το επιχείρηµα –και µάλιστα προσπάθησε να το τεκµηριώσει- ότι η τεχνική βοήθεια από τη Γαλλία
για την αναµόρφωση του δηµοσίου είναι υποταγή και διάφορα
άλλα συνοµωσιολογικά.
Κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε την πραγµατικότητα κι ας πούµε
την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η χώρα µε µεγάλη προσπάθεια
εντάχθηκε στην Ευρωζώνη και µε ακόµη πιο µεγάλες θυσίες του
ελληνικού λαού προσπαθεί να κρατηθεί όρθια.
Οφείλουµε να αξιοποιήσουµε κάθε ευρωπαϊκή εµπειρία,
γνώση, τεχνογνωσία, για να ξεφύγουµε από τον παραγοντισµό,
τη διοίκηση των αναντικατάστατων, τις πελατειακές σχέσεις και
τις λαµογιές. Αυτοί που αντί της δηµιουργικής κριτικής και της
αντιπαράθεσης των δικών τους προτάσεων αντιδρούν τυφλά σε
κάθε αλλαγή, για να διατηρηθούν τα κακώς κείµενα στη δηµόσια
διοίκηση, αποδεικνύουν ότι κινούνται µόνο από κοµµατικές σκοπιµότητες.
Ακούσαµε πολλές θεωρίες για τη συνοµωσία του κακού. Δεν
ακούσαµε, όµως, καµµία πρόταση για την αλλαγή της κατάστασης και τη βελτίωση του δηµόσιου χώρου.
Θα αναφερθώ σ’ ένα παράδειγµα, που το γνωρίζει πολύ καλά
ο κ. Μαριάς, γιατί µόλις πρόσφατα έµαθα ότι ήταν Πρόεδρος σ’
αυτόν τον Οργανισµό και µάλιστα διορισµένος από τον Γιώργο
Παπανδρέου.
Στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα ενηµερωθήκατε -επί προεδρίας άλλου βέβαια, όχι επί της
δικής σας- ότι πληρώνονταν µαθήµατα σε καθηγητές, ενώ οι ίδιοι
βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο
Ηράκλειο, στη Λαµία, σε άλλες πόλεις εντελώς. Ε, αυτό πρέπει
να διατηρηθεί; Αυτό είναι µόνο ένα παράδειγµα από τα χιλιάδες,
τα οποία συνέβαιναν ή συνεχίζουν να συµβαίνουν. Αυτά θέλετε
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να συνεχιστούν;
Τα άβατα του δηµοσίου πρέπει να τελειώνουν. Η ιδιοποίηση
του δηµοσίου από κάποιες κλίκες και κλειστά συστήµατα εξουσίας πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και διαφάνεια παντού, εξυπηρέτηση του πολίτη, λιγότερο κόστος και
περισσότερο και καλύτερο αποτέλεσµα για την κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να εξετάσουµε όλες αυτές τις αλλαγές
που προωθούνται ορθολογικά και σε άµεση σχέση µε το αποτέλεσµα. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουµε το αντίστροφο λάθος, µε
τις οριζόντιες αποφάσεις, και να θεωρούµε ότι επειδή πρέπει να
κινηθούµε προς αυτήν την κατεύθυνση δεν χρειάζονται και διορθώσεις.
Μετά και την ίδρυση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
του Κυβερνητικού Έργου δεν χρειάζεται η Γενική Γραµµατεία
Πρωθυπουργού. Πώς να το κάνουµε; Δεν είναι λογικό να υπάρχουν και οι δύο γραµµατείες.
Κι επειδή θα έρθετε αργότερα ως Κυβέρνηση να µας πείτε
«Ναι, δεν το εξετάσαµε. Κάναµε λάθος» σας λέω να το δείτε,
έστω στη δεύτερη φάση που έχει να κάνει µε το ευρύτερο σχέδιο
συγχωνεύσεων και καταργήσεων.
Επίσης, πρέπει να προσέξετε τα οριζόντια τυφλά µέτρα, όπως
ήταν η εφεδρεία που επηρέασε και την κινητικότητα, την οποία
θεσµοθετήσατε, ως προς τον τρόπο που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, ως προς τη δεξαµενή.
Σήµερα έχουµε µέσα Ιανουαρίου και ακόµη ορισµένα Υπουργεία δεν έχουν στείλει τις ελλείψεις για τις υπηρεσίες πρώτης
γραµµής. Ελπίζω οι ειλικρινείς σας προσπάθειες να ευοδωθούν
ούτως ώστε στα µέσα Φεβρουαρίου να έχουν τοποθετηθεί οι υπό
διαθεσιµότητα υπάλληλοι στις υπηρεσίες πρώτης γραµµής, που
έχουν κενά.
Έρχοµαι στο άρθρο 6. Τι χρειάζεται ο οργανισµός-«καπέλο»;
Δεν χρειάζεται.
Τελειώνω µε τις τροπολογίες που έχω καταθέσει για να µην
πάρω ξανά το λόγο. Η πρώτη αφορά το ΙΓΜΕ και το νέο φορέα
που δηµιουργήθηκε. Έχει αναλάβει έργο 25 εκατοµµυρίων και
κρίνεται απαραίτητο από το αντίστοιχο Υπουργείο ότι οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι χρειάζονται για την υλοποίηση του έργου
των 25 εκατοµµυρίων από το ΕΣΠΑ. Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει
να κάνετε δεκτή την τροπολογία, µε τη συναίνεση φυσικά του
ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να λειτουργήσει και να υλοποιήσει αυτό το
έργο το ΙΓΜΕ.
Με τη δεύτερη τροπολογία που έχω καταθέσει ζητώ την ίση
αντιµετώπιση του πρώτου και του δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης ως προς τους φορείς που µπορούν να διατηρηθούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να µιλήσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τώρα
ή αµέσως µετά τον επόµενο οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ας µιλήσει, λοιπόν,
ο επόµενος εγγεγραµµένος και αµέσως µετά θα σας δώσω το
λόγο.
Ο κύριος Δρίτσας, έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά την κατάρρευση του κοµµατικοποιηµένου κράτους στην υπηρεσία ιδιωτικών συµφερόντων, µε το οποίο έζησε η χώρα µας επί δεκαετίες, επιχειρείται
τώρα ένα κράτος των ιδιωτών, να οικοδοµηθεί δηλαδή ένα ιδιωτικό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα για την δήθεν οπισθοδροµική
στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι για να γελά κανείς, γιατί δεν µπορεί να
τα πάρει στα σοβαρά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπερασπιστεί µε πολύ σταθερό τρόπο µία ανασύνταξη, µία αναδιοργάνωση, έναν εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας
Διοίκησης µε κέντρο την εµπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναµικό,
εκεί που δεν χρειάζονται οι σύµβουλοι και οι παρατρεχάµενοι,
δεν χρειάζονται οι επιτροπές και τα επιτροπάτα, δεν χρειάζονται
όλα εκείνα τα ανεξέλεγκτα πεδία που µέσα από αυτά ασκείται η
πιο αδιαφανής και η πιο ανεξέλεγκτη εξουσία.
Εχθές ο συνάδελφος κ. Βούτσης µίλησε για εµπιστοσύνη στο
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δηµοσιοϋπαλληλικό δυναµικό µε συνεχή ενίσχυση, εκπαίδευσή
του, µετεκπαίδευσή του και αναβάθµισή του και δοµές που θα
στηρίζουν και την πολιτική λειτουργία και όλες εκείνες τις δηµόσιες υπηρεσίες στην υπηρεσία των πολιτών. Αυτή είναι η θεµελιώδης κατεύθυνση για έναν πραγµατικό εκσυγχρονισµό της
δηµόσιας διοίκησης.
Τώρα βλέπουµε ένα νοµοσχέδιο που δήθεν έρχεται να φέρει
ένα νέο άνεµο. Δεν είναι παρά η συνέχεια των προηγούµενων
µνηµονιακών κυβερνήσεων µε τις διάφορες συγχωνεύσεις µε ένα
κριτήριο καθαρά τροϊκανής έµπνευσης. Δεν µπορώ να το καταλάβω.
Έχει έρθει και µία πολύ σοβαρή τροπολογία -την οποία και
στηρίζουµε- από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και από άλλους συναδέλφους, αναφορικά µε το ΙΓΜΕ. Δεν µπορώ να καταλάβω πώς η υποβάθµιση και η διάλυση του ΙΓΜΕ είναι εκσυγχρονισµός γι’ αυτήν τη χώρα σε αυτές τις στιγµές. Δεν µπορώ να καταλάβω πώς, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών µπορεί να
είναι καλύτερο ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου συγχωνευόµενο µε το αντίστοιχο κέντρο και όχι ως νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου. Και δεν µπορώ να καταλάβω πώς µία Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού του κυβερνητικού έργου δεν θα είναι
ένας ανεξέλεγκτος µηχανισµός χωρίς δυνατότητα ούτε κοινοβουλευτικού ούτε κοινωνικού ελέγχου.
Όµως, πήρα κυρίως το λόγο σήµερα για να αναφερθώ σε κάτι
πολύ συγκεκριµένο και θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να προσεχθεί.
Στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου που προτείνεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία καταργείτε το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
«Ελληνική Θαλάσσια Ένωση». Δεν ξέρω αν έχετε ενηµερωθεί,
γιατί είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Η «Εθνική Θαλάσσια Ένωση» έχει µια ιστορική διαδροµή. Υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και έχει µία κοινωνική και
πολιτιστική προσφορά ανεκτίµητη και µια ιστορικότητα που σπάνια τη συναντά κανείς. Από τις 15 Ιουλίου του 1931 που ιδρύθηκε,
ιδρυτικά της µέλη ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο ναύαρχος
Κουντουριώτης, οι οποίοι µάλιστα τιµήθηκαν και µε τον τίτλο του
επίτιµου Προέδρου. Λειτουργεί από το 1935, προσφέροντας
στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη της ελληνικής ναυτοσύνης και
του ναυταθλητισµού παλαιότερα, τα τελευταία χρόνια όντως µε
πολύ υποβαθµισµένη λειτουργία, κυρίως, όµως, σε όλες αυτές
τις δεκαετίες µέχρι και σήµερα µε την έκδοση του Περιοδικού
«Ναυτική Ελλάς».
Πρόκειται για περιοδικό που εκδίδεται από το 1928 και συνεχίζεται η έκδοσή του µέχρι σήµερα. Η «Ναυτική Ελλάς» έχει βραβευτεί από την Ακαδηµία Αθηνών το 1979. Κορυφαία κείµενα
Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών έχουν φιλοξενηθεί στις σελίδες
της, όπως του Βενέζη, του Μελά, του Νιρβάνα, του Κόντογλου,
του Σεφέρη, του Γεωργουσόπουλου και πάρα πολλών άλλων.
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει στην εποπτεία του δεκάδες
οργανισµούς. Όντως µπορεί να γίνει µία µελέτη και ένα σχέδιο
για την ανασύνταξή τους µε κριτήρια, πράγµατι, και τη µεγαλύτερη αποδοτικότητά τους και τη µείωση του κόστους και τον εκσυγχρονισµό τους. Όλοι αυτοί οι δεκάδες οργανισµοί παραµένουν. Για αυτούς κατ’ επανάληψη, κύριε Υπουργέ, οι αρµόδιοι
σε διαδοχικές κυβερνήσεις Υπουργοί έχουν εξαγγείλει τη µελέτη
–ο κ. Τασούλας που είναι εδώ µπορεί να το βεβαιώσει, γιατί έχει
θητεύσει ως Υφυπουργός στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας- και
κανείς δεν ασχολήθηκε µε αυτό το σχέδιο. Τώρα ξαφνικά προτείνεται η κατάργηση της «Ελληνικής Θαλάσσιας Ένωσης». Ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί υπάρχουν άνθρωποι –εγώ θα πω
καλών προθέσεων- του επιχειρηµατικού κόσµου, της ναυτιλίας
που θέλουν αυτό το περιοδικό να το εκδίδουν εκείνοι.
Η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» δεν επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισµό. Οι δε τρεις όλοι κι όλοι υπάλληλοί της είναι σε
τέτοια σχέση εργασίας που δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να µετατεθούν ούτε να απολυθούν. Μέχρις ότου συνταξιοδοτηθούν,
δεν θα επιβαρύνουν συνεχώς το ελληνικό δηµόσιο, αφού θα
αµείβονται από αυτό; Δεν έχει να εξοικονοµήσει το ελληνικό δηµόσιο τίποτα. Δεν έχει να κερδίσει το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα να ενταχθεί σε καµµία έννοια εκσυγχρονισµού και βελτίωσης. Αντίθετα, προτείνετε εσείς –προφανώς
και εν αγνοία σας- στην παράγραφο 2.δ. όλα αυτά, οι λεπτοµέ-
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ρειες για τη διαχείριση και τη χρήση να ανατίθενται σε µια
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορώ να καταλάβω, κύριε Υπουργέ, µε αυτό το παράδειγµα που έχει από µόνο του έναν αυτοτελή συµβολισµό και µια
σηµασία που αναφέρεται στην ιστορία, στον πολιτισµό, αλλά και
που ως προς το όφελος δεν προσφέρει τίποτα, τι είδους µελέτη
και εκσυγχρονισµό έχει κάνει το Υπουργείο σας και συνολικά η
Κυβέρνηση στις προτάσεις που εισάγετε σε αυτό το σχέδιο
νόµου, εάν πάρουµε ως παράδειγµα αυτήν την περίπτωση που
σας περιγράφω.
Είναι δε τα µέλη του Προεδρείου της Ένωσης σε διαδοχικές
διοικήσεις µη αµειβόµενα µε εθελοντική συµµετοχή, οι δε ισολογισµοί του είναι πάντα θετικοί, γιατί το περιοδικό µέσα έχει και
διαφηµίσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα αποθεµατικό, το
οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί για πολιτιστικούς και άλλους λόγους. Το εντάσσετε στη Διεύθυνση Εθιµοτυπίας και Δηµοσίων
Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Χάος! Πώς µπορεί
αυτή η ιστορική αυτοτελής πολιτιστική προσφορά να χαθεί µέσα
σε αυτή τη διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί να φαίνεται µικρό, γιατί ποιος θα ασχοληθεί µε την Ελληνική Θαλάσσια Ένωση ή µε το περιοδικό αυτό, αλλά εν πάση
περιπτώσει είναι ενδεικτικό του πώς σχεδιάζετε και πώς κάποιοι
οργανώνουν νοµοθετικές ρυθµίσεις µε άλλα κριτήρια και µε εντελώς αδιαφανή τρόπο.
Δείτε το µέχρι να τελειώσει η σηµερινή συνεδρίαση. Αν δεν εµπιστεύεστε αυτά που σας λέω εγώ, ρωτήστε. Νοµίζω ότι υπάρχει
σοβαρός λόγος τουλάχιστον αυτό να το αναθεωρήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων
για οκτώ λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, είχαµε την ευκαιρία στη χθεσινή συζήτηση του νοµοσχεδίου να αναφερθούµε στα κεντρικά ζητήµατα που είχαν τεθεί.
Αναλύσαµε κυρίως ότι η ύπαρξη του κοµµατικού κράτους και
του κοµµατικού στρατού είναι κάτι που βολεύει την τρόικα, είναι
κάτι που αξιοποιεί η τρόικα, είναι κάτι που δεν αµφισβήτησε, δηλαδή τις δεκάδες συµβούλων και παρασυµβούλων που υπάρχουν γύρω από τα γραφεία των Υπουργών, των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων και του Πρωθυπουργού.
Ο αξιότιµος συνάδελφος µού θύµισε τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αναφέρθηκε στην προεδρία που άσκησα το 1995. Εκεί να δείτε το παράδειγµα του
κοµµατισµού.
Ήταν ένας οργανισµός, ο οποίος την ηµέρα που ανέλαβα είχε
έλλειµµα 500.000.000 δραχµές. Είχε αυτό το έλλειµµα και δεν
πλήρωνε κανέναν καθηγητή των ΙΕΚ. Ταυτόχρονα, είχε οµάδες
εργασίας από τις οποίες πλήρωνε στελέχη και µέλη της Χαριλάου Τρικούπη και ταυτόχρονα άλλων Οργανισµών και κοµµατικών φίλων, ακόµη και της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτοί, λοιπόν, έπαψαν να πληρώνονται µε δική µου απόφαση.
Και εξεγέρθηκε όλο το κοµµατικό κατεστηµένο του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας, που καλυπτόταν πίσω από αυτές τις οµάδες εργασίας. Άρχισαν να πληρώνονται πλέον αυτοί που δίδασκαν στα ΙΕΚ και όχι αυτοί που ήταν δήθεν στις οµάδες
εργασίας, διότι όταν τους ζήτησα να φέρουν το έργο τους, δεν
έφεραν τίποτα. Για όλα αυτά που λέω, έχω στοιχεία και θα τα καταθέσω στη Βουλή, αν µε προκαλέσετε παρακάτω.
Δεύτερον, έκλεισα εξήντα πέντε ΙΕΚ µαϊµού, που λειτουργούσαν δήθεν, όπως και πολλά εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.
Αυτό, λοιπόν, είναι πράγµατι ένα παράδειγµα σχετικά µε αυτό
που λέει ο συνάδελφος για το ότι υπάρχει γραφειοκρατία-κοµµατισµός.
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Αντικατέστησα όλους τους διευθυντές των ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.
Μήπως θέλετε να ψάξουµε µε ποια πολιτικά γραφεία συγκεκριµένων στελεχών συνεργάζονταν και είχαν σχέσεις οι συγκεκριµένοι; Αρνήθηκα να πληρώσω συγκεκριµένο άνθρωπο του
ΟΟΣΑ, δήθεν, που ήταν στην Κύπρο. Μήπως θέλετε να ψάξουµε
µε εντολή ποιου έκανε τη δουλειά;
Έφυγε, λοιπόν, η σαπίλα και ξεκαθάρισαν τα πράγµατα. Υπήρχαν ταυτόχρονα όµως οι αντιστάσεις του κράτους που είχε στήσει τότε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία στον Οργανισµό αυτό.
Αυτά µε ανάγκασαν µετά από ενάµισι χρόνο και παραιτήθηκα,
διότι δεν µπορούσα να αντέξω τη βρωµιά και τη σαπίλα που
υπήρχε ούτε να συνδράµω σε αυτό που έγινε µετά. Διότι το µετά
ήταν πολύ απλό: Τα 500.000.000 δραχµές ήταν έλλειµµα. Φεύγοντας, όµως –κι έχω κατάσταση- έµειναν 20 δισεκατοµµύρια
δραχµές στο ταµείο. Κι όταν έφυγαν οι επόµενοι, ψάξτε να βρείτε
αν είχαν έλλειµµα ή αν είχαν περίσσευµα.
Αυτά, λοιπόν, που αναφέρθηκαν από το συνάδελφο, πράγµατι
έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά αφορούν άλλες εποχές, αφορούν
συγκεκριµένους. Και η δική µου πορεία είναι ξεκάθαρη. Αποδεικνύεται πως όταν θέλεις να κάνεις έργο, µπορείς να χτυπήσεις
και τους κοµµατικούς στρατούς και αυτούς οι οποίοι τους βάζουν και σε επίπεδο Υπουργών και πολύ υψηλά. Ξεκαθαρίζουµε,
λοιπόν, τα πράγµατα, για να µη µένουν οι όποιες, δήθεν αµφιβολίες.
Εδώ, λοιπόν, τι έχετε κάνει; Έχετε κάνει απίθανα πράγµατα.
Και θα περίµενα από το συνάδελφο να θέσει κι άλλα ζητήµατα.
Γιατί µας είπε ότι αναφέρθηκα στην υπόθεση των Γάλλων.
Έχετε διαβάσει το µνηµόνιο µε τη γαλλική κυβέρνηση; Το
έφερα χθες. Έγινε µία σύσκεψη τον Οκτώβριο του 2011, αν θυµάµαι καλά, στις Βρυξέλλες. Με ποιο κριτήριο επελέγησαν οι
Γάλλοι να ρυθµίσουν τα θέµατα και να συνεργαστούν, δήθεν, για
να δώσουν τεχνική βοήθεια για θέµατα κεντρικής διοίκησης, οι
Γερµανοί για αυτοδιοίκηση και οι Ολλανδοί σε άλλο τοµέα; Υπάρχει κανένα πρακτικό που να το αποδεικνύει;
Εκεί, κύριε συνάδελφε, δεν έγινε η συνοµωσιολογία που λέτε.
Διαµοιράστηκαν τα ιµάτια της Ελλάδας και ο κάθε δανειστής
πήρε για την πάρτη του αυτό το οποίο ήθελε. Και να δείτε τι
έλεγε το µνηµόνιο συνεργασίας µε τη γαλλική κυβέρνηση, κάτι
το οποίο έδειξα χθες.
Επίσης, κανένας από εσάς δεν απάντησε σε αυτά που ανέφερα αναλυτικά, στην έκθεση του ΟΟΣΑ. Διότι αυτό το νοµοσχέδιο στηρίζεται στην πρόταση – έκθεση του ΟΟΣΑ για αναµόρφωση της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης. Διαβάστε, λοιπόν, τα
Πρακτικά. Βεβαίως, η πρώτη συζήτηση διεξήχθη στις 23.00’ και
η δευτερολογία στις 02.00’ η ώρα τη νύχτα, οπότε προφανώς αρκετοί από εσάς δεν ήσασταν εδώ. Δεν κάνατε, όµως, και τον κόπο
τουλάχιστον να παρακολουθήσετε τη συζήτηση από µακριά ή να
διαβάσετε τα Πρακτικά.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο νέο κοµµατικό κράτος, τους εξήντα
τρεις που θα διορίσετε στη συγκεκριµένη γραµµατεία του προγραµµατισµού. Χθες αναφέραµε αναλυτικά ότι είναι µία γραµµατεία στην υπηρεσία της τρόικα, έχει πενταετή θητεία, έχει
συγκεκριµένο κοστολόγιο και θα παίζει το παιχνίδι του υπερυπουργού.
Όλα αυτά αναλύθηκαν χθες, αποδείχθηκαν και δεν ακούσαµε
σοβαρό αντίλογο από την πλευρά σας.
Αυτό το οποίο συµβαίνει αυτήν τη στιγµή, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο είναι ότι πραγµατικά καταργούνται διάφοροι οργανισµοί, δηµιουργούνται σοβαρότατα προβλήµατα σε σχέση µε τη
λειτουργία του κοινωνικού κράτους.
Να υπενθυµίσουµε, λοιπόν, τι καταργείται στην Κρήτη, διότι
δεν το άκουσα. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία Ηρακλείου. Πάει. Κέντρο Προστασίας Παιδιού
Ηρακλείου. Τελειώνει. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων. Τελειώνει. Επίσης, τελειώνει και το Κέντρο Αποκατάστασης
Παιδιών, των Νέων Κρήτης. Πάει και αυτό. Κέντρο Προστασίας
Παιδιού Λασιθίου. Αντίο. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. Συγχωνεύεται. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύµνου. Συγχωνεύεται.
Αυτά για όσους έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση µε την Κρήτη.
Αυτοί, λοιπόν, οι οργανισµοί συγχωνεύονται. Και δεκάδες,
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όµως, άλλοι οργανισµοί εξαφανίζονται, για να µπορέσει να περάσει η µνηµονιακή πολιτική, µία πολιτική που λέει ότι πρέπει να
διαλυθεί κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, να διαλυθούν οι κοινωνικές δοµές, διότι είναι ακριβά αυτά για τους δανειστές,
επειδή δεν θα µπορούν να εισπράττουν τα ποσά τα οποία απαιτούν κάθε χρόνο.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα που διαµορφώνεται.
Σε σχέση µε τον τουρισµό και την έρευνα. Πράγµατι, διαλύεται
κάθε προσπάθεια που γίνεται στον τοµέα του τουρισµού, ιδίως
µε τον Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Πώς θα έχεις ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα εάν δεν επενδύσεις
στον τουρισµό, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις νέες τεχνολογίες; Ό,τι υπάρχει γύρω από αυτό το σύστηµα, που µπορεί
να βοηθήσει στην ανόρθωση της χώρας, το διαλύετε. Και ό,τι
συµβάλλει στο να µειώσετε τα ηµεροµίσθια και να πάµε σε µία
κατάσταση Βουλγαρίας και Κίνας, το ενισχύετε.
Όλο το άρθρο 4 διαλύει κάθε δοµή, εκπαίδευση και κατάρτιση
στον τουρισµό. Πώς θα προχωρήσουµε εκεί; Και νοµιµοποιείτε
αυτούς που έρχονται µε «Stage» από τις ανατολικές και από τις
Βαλτικές χώρες.
Και ως προς το Ταµείο Ανεργίας, φτάσατε πλέον στο σηµείο
να µη δικαιούνται επιδόµατος ανεργίας οι ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Μετράτε στην τετραετία πόσα ηµεροµίσθια έχουν κάνει και στην
ουσία, τους δίνετε τρία χρόνια επίδοµα ανεργίας και έχουν εξεγερθεί. Αυτή είναι η πολιτική την οποία κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ίδιο κάνετε -και κλείνω- και στα θέµατα της έρευνας, χτυπώντας τις δοµές που έχουν τα ζητήµατα της έρευνας, όπως
είναι το ΕΚΚΕ και διαλύετε το ΙΓΜΕ. Δεν λέτε τίποτε για αυτό. Το
ΙΓΜΕ είναι σηµαντικό για τα θέµατα των φυσικών πόρων. Τώρα
που το χρειαζόµαστε το διαλύετε.
Αυτά, λοιπόν, αποδεικνύουν την ανάλγητη αντικοινωνική σας
πολιτική στην υπηρεσία των δανειστών µε αυτήν τη Γραµµατεία
και τον γκαουλάιτερ τον οποίο θέλετε να φέρετε και που χθες
αποδείξαµε το πώς θα λειτουργεί, υπεράνω ακόµα και της Ελληνικής Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Πετράκος, για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τα κόµµατα της συγκυβέρνησης µας λένε: «Καλά, δεν θέλει ο
ΣΥΡΙΖΑ αλλαγές στο κράτος; Το κράτος λειτουργεί πολύ
ωραία;». Απαντούµε: Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ανασυγκρότησης της δηµόσιας διοίκησης και του κράτους, αλλά στην
κατεύθυνση της υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης των συµφερόντων των πολιτών και όχι των ιδιωτικών συµφερόντων διαφόρων µεγαλόσχηµων.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, αν θέλουµε να του δώσουµε
έναν τίτλο αποτελείται από δυο µέρη. Στο πρώτο µέρος ο τίτλος
που πρέπει να του δώσουµε είναι: «Από το πελατειακό κράτος
που εξυπηρετούσε ιδιωτικά συµφέροντα στην πορεία προς ένα
καθαρόαιµο ιδιωτικό κράτος». Στο δεύτερο κοµµάτι, που αφορά
τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, εάν θέλουµε να του δώσουµε
έναν τίτλο, πρέπει να πούµε καθαρά και ξάστερα «Αλλαγή του
Πολιτεύµατος: Από Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία περνάµε σε
ένα άλλο σύστηµα». Αυτή είναι όλη η ουσία.
Γιατί γίνονται όλα αυτά; Διότι τα θέµατα οικονοµίας και δηµόσιας διοίκησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο πυρήνας
της νεοφιλελεύθερης αντίληψης. Στα ζητήµατα της οικονοµίας
και στα ζητήµατα του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, εκεί
θέλει πρώτα απ’ όλα να παρέµβει ο νεοφιλελευθερισµός.
Αυτό, λοιπόν, το είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν µας άφησε περιθώριο να σκεφθούµε ότι τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι οργανισµοί οι οποίοι δεν λειτουργούσαν. Μας είπε καθαρά και
ξάστερα χθες ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ενταγµένο στην πορεία όπου το κράτος θα κάνει ό,τι δεν θέλουν να κάνουν οι ιδιώτες. Όλα τα άλλα θα τα δώσει στους ιδιώτες. Αυτή είναι η λογική
της συγκυβέρνησης. Σ’ αυτήν η λογική έχει µπει και η ΔΗΜΑΡ,
δυστυχώς.
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Εδώ, λοιπόν, πάµε σε µια τέτοια λογική όπου τα πάντα δίνονται
στους ιδιώτες. Το κράτος γίνεται ιδιωτικό καθαρά και αν σε κάποιους τοµείς οι ιδιώτες δεν δείξουν ενδιαφέρον, τέλος πάντων,
ας µείνει και κάτι δηµόσιο. Μπορεί να πει κάποιος: Καλά, ειπώθηκε µια κουβέντα και εσείς την παίρνετε τοις µετρητοίς;
Έχετε και παρελθόν και παρόν. Μέλλον, βέβαια, δεν έχετε, πιστεύω. Και θα το αποδείξει πολύ σύντοµα ο ελληνικός λαός. Το
παρελθόν και το παρόν λέει τα εξής. Πρώτον, σήµερα το πρωί
απολύσατε τριακόσιες είκοσι πέντε γυναίκες, καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονοµικών. Δεν τους ανανεώσατε τη σύµβαση
σύµφωνα µε την οποία έπαιρναν 315 ευρώ το µήνα, αυτό το τροµακτικό ποσό από το οποίο θα καταστρεφόταν η χώρα, εάν
αυτές οι γυναίκες συνέχιζαν να δουλεύουν.
Δεύτερον, διώξατε όλο τον κόσµο από τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κλείσατε το σιδηροδροµικό δίκτυο της Πελοποννήσου,
ενώ είχε εκσυγχρονιστεί µε χρήµατα από το ΕΣΠΑ -το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης τότε- και έρχεται τώρα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
ζητά πάλι τον κόσµο πίσω. Και ο ΟΣΕ θα ζητήσει σε λίγο τον
κόσµο πίσω.
Άκουσον-άκουσον τι κάνατε. Τους µεταθέσατε τους ανθρώπους και είπατε ότι δεν έχουν προϋπηρεσία! Είπατε ότι ξεκινούσε
ο εργασιακός βίος των ανθρώπων οι οποίοι µετατάχθηκαν σε
άλλες υπηρεσίες, από την ώρα που µετατάχθηκαν. Κι ας δούλευαν είκοσι πέντε χρόνια ως µηχανοδηγοί! Και τώρα τους θέσατε σε διαθεσιµότητα.
Θα σας αναφέρω και ένα τρίτο παράδειγµα, άµεσο, γι’ αυτά
που κάνατε. Διώξατε όλον τον κόσµο από το Σώµα Επιθεωρητών
Εργασίας, για το οποίο ακόµα και το πρώτο µνηµόνιο έγραφε ότι
πρέπει να ενισχυθεί! Βέβαια, καταλαβαίνουµε ότι κάτι έπρεπε να
έχει γραφτεί. Αφού διέλυε πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, σου
λέει «τέλος πάντων να υπάρχει και ένα Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας».
Τους διώξατε τους ανθρώπους. Θα απαντήσετε; Έκλεισε χθες
τις υπηρεσίες στον Πύργο η Επιθεώρηση Εργασίας. Νοµίζω ότι
έκλεισε και στο Αγρίνιο. Θα απαντήσετε, λοιπόν, για το τι θα
γίνει; Θα τους επαναφέρετε; Δεν απαντάτε σ’ αυτό.
Τέταρτον, κάνατε τη µεγαλεπήβολη σκέψη το ΙΓΜΕ να το συγχωνεύσετε µε έναν Οργανισµό που είχε πέντε ανθρώπους. Φοβερή οργανωτική αλλαγή αυτή, κατά τη δική σας γνώµη, προς
έναν µεγάλο εκσυγχρονισµό. Το ΙΓΜΕ, ένα ιστορικό ίδρυµα το
οποίο διαχειρίζεται έργα εκατοµµυρίων του ΕΣΠΑ και έχει επιτελέσει σηµαντικό έργο, το διαλύσατε και το στείλατε να συγχωνευτεί µε ένα το οποίο δεν έχει τίποτα. Και σήµερα, για να δείξετε
το πόσο ενδιαφέρεστε, δεν έχετε διορίσει ακόµα ούτε Πρόεδρο.
Υπάρχει και τροπολογία από τους συναδέλφους του ΚΚΕ, το
έχουµε φωνάξει εκατό φορές και εµείς. Τι θα απαντήσετε, λοιπόν, γι’ αυτό το θέµα, για το ΙΓΜΕ; Διώξατε τον κόσµο από το
ΙΓΜΕ και δεν µπορούν να γίνουν τα έργα.
Πέµπτον, καταργείτε τώρα το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου Προστασίας Ανηλίκων. Δηλαδή, µέσα σ’ αυτήν την κατάσταση, µέσα στην οικονοµική κρίση, όπου πρέπει να ενισχυθούν
οι δοµές προστασίας των ανηλίκων, το καταργείτε και αυτό. Κάνετε αυτό που σας είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος Παναγιώτης Λαφαζάνης και για το οποίο είδα ότι υπάρχει
συµφωνία και από τρεις συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ. Ακόµα και
τρεις συνάδελφοι που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση είπαν
«έλεος!». Από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών που είναι
ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, διώχνετε τον κόσµο και
τους µεταφέρετε. Τους ανθρώπους ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, τους µεταφέρετε και τους συγχωνεύετε σε ένα
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Και σας ερωτώ το εξής: Γιατί
δεν κάνατε το αντίστροφο; Γιατί να µην απορροφηθεί, για παράδειγµα, το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης από το
ΙΓΜΕ που είχε πέντε ανθρώπους και κάνατε όλα αυτά; Γιατί το
κάνατε αυτό το πράγµα;
Επίσης, καταργείτε τους φορείς προστατευόµενων περιοχών,
κάτι για το οποίο φωνάζουν και συνάδελφοι των κοµµάτων της
συγκυβέρνησης.
Ας αναφερθούµε τώρα στο µέγα θέµα της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, όπου πρώτον υπάρχει πενταετής θητεία. Δηλαδή, όπως είπαµε και χθες, θα φεύγει ο Πρωθυπουργός και θα
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µένει αυτός. Θα υπάρχει µία συγκεκριµένη δοµή η οποία θα διαχειρίζεται τα πάντα. Μα, λέει ο κ. Βορίδης χθες «δεν πρέπει να
ξέρει ο νέος Υπουργός τι άφησε ο παλαιός;». Καλά, δεν υπάρχουν γενικοί γραµµατείς στα Υπουργεία; Δεν υπάρχουν Διευθυντές Υπηρεσιών; Πρέπει να φτιάξετε µία «υπερκυβέρνηση»
αδιαφανή; Δηλαδή, έχουµε το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διαχειρίζεται την
περιουσία, φτιάχνετε και αυτούς και τελειώσαµε.
Πείτε µου τώρα, γιατί βάζετε αυτή τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ και των
άλλων συγχρηµατοδοτούµενων έργων; Μόνο µία πηγή χρηµατοδότησης έργων υπάρχει, εδώ που έχετε φθάσει τη χώρα. Το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων το έχετε διαλύσει! Κανένα
έργο δεν µπορεί να γίνει, παρά µόνο του ΕΣΠΑ.
Αυτό, δηλαδή, είναι ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και του Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος θα έχει πενταετή θητεία. Και µας λέτε µετά από όλα αυτά ότι δεν αλλάζετε τη µορφή
του πολιτεύµατος;
Και για να σας βοηθήσω, ας πάω στην καλή, στην πιο ήπια εκδοχή. Φέρατε εδώ τους Γάλλους. Η θητεία του Προέδρου στη
Γαλλία είναι πενταετής. Όµως, οι Γάλλοι έχουν προεδρικό σύστηµα. Είναι, λοιπόν, άλλο το σύστηµα της χώρας. Τουλάχιστον
όταν κάνετε αντιγραφές, να τις κάνετε σωστά. Προσπαθήστε
τουλάχιστον να γίνεται δηµιουργική αντιγραφή και όχι εντελώς
ξεπατικωτούρα. Όµως, επαναλαµβάνω ότι αυτή είναι η ήπια εκδοχή. Η ουσία του ζητήµατος είναι ότι θέλετε να µεταφερθεί το
κέντρο διακυβέρνησης της χώρας από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους σε άλλους διορισµένους, οι οποίοι θα εκτελούν τις
εντολές των δανειστών.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το ότι έχουµε καταθέσει και περιµένουµε απάντηση στην τροπολογία µας για το διορισµό µε
βάση τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 8Κ και 9Κ στο ΙΚΑ, το οποίο
αυτήν την ώρα δεν µπορεί να επιτελέσει το έργο του, γιατί έχει
τεράστιες ελλείψεις. Πρέπει, λοιπόν, να κάνετε δεκτή αυτήν την
τροπολογία, έτσι ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ,
των ΚΕΠΑ και του ΕΟΠΥΥ µε τους επιτυχόντες των προκηρύξεων
του ΑΣΕΠ 8Κ και 9Κ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να κάνει ορισµένες διορθώσεις.
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, δεν
θα µιλήσω. Θα κάνω απλά κατάθεση τροπολογιών και µια νοµοτεχνική βελτίωση. Θα είναι σύντοµη η απάντησή µου. Δεν πρόκειται για οµιλία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µου επιτρέπετε
να σας διακόψω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να µιλήσετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε και γι’ αυτό
ρωτώ αν µου το επιτρέπει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας επιτρέπω να πάρετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
υπάρχει το θέµα του ραδιοφωνικού σταθµού «FLASH», ενός
σταθµού που κάποιες στιγµές πηγαίνοντας από επιχειρηµατία σε
επιχειρηµατία έχασε τη φυσιογνωµία και την αποστολή του.
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Τώρα τύποις ανήκει σ’ έναν εκ του διδύµου Λαυρεντιάδη-Κυριακίδη, εκ των οποίων ο ένας είναι φυλακή. Ο φερόµενος ως αδειούχος, όπως ξέρετε, διώκεται και δεν βρίσκεται πουθενά. Οι
εργαζόµενοι συνεχίζουν επί µήνες να λειτουργούν αυτόν τον
σταθµό που ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί και δεν πληρώνονται.
Εάν δεν συνέχιζαν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ο σταθµός θα είχε σιγήσει.
Η πρότασή µου, λοιπόν, µ’ αυτήν την τροπολογία την οποία
έχω συζητήσει µε συναδέλφους και των τριών κοµµάτων που
στηρίζουν την Κυβέρνηση, αλλά και µε άλλους συναδέλφους –
υποθέτω ότι κανείς δεν θα έχει αντίρρηση- είναι για ένα σταθµό,
όπως είναι αυτός, που δεν λειτουργεί για έξι µήνες ή υπολειτουργεί ή οι εργαζόµενοι δεν πληρώνονται για ένα τετράµηνο, µε πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου και απόφαση του αρµόδιου
Υπουργού να αφαιρείται η άδεια από τον αφερέγγυο αδειούχο
και να συνεχίζουν να τον λειτουργούν οι εργαζόµενοι. Και όταν
επέλθει ηρεµία –ας ελπίσουµε όσο το δυνατόν νωρίτερα- και
σταµατήσει η αντισυνταγµατική, κατά τη γνώµη µου και κατά το
Συµβούλιο της Επικρατείας, παράταση αυτών των προσωρινών
αδειών, τότε βεβαίως και αυτοί θα κριθούν µε τις κανονικές διαδικασίες για το ποιος θα λειτουργεί στο σταθµό.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητώ ειλικρινά συγγνώµη που σας κρατώ
στο Βήµα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Για όνοµα του Θεού.
Ελεύθερα, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ελπίζω ότι η Βουλή οµόφωνα
θα δεχτεί αυτήν την τροπολογία, προκειµένου να υπάρξει και µια
απάντηση σε όλους αυτούς τους σαλταδόρους των media -τους
οποίους µπορείς να τους πεις είτε «βαρόνους» είτε οτιδήποτεοι οποίοι τελικά κάνουν αυτό που θέλουν. Και αυτό είναι και το
πρόβληµα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Το πρόβληµα είναι ότι ο
λαός βλέπει πως οι συγκροτηµατάρχες, οι καναλάρχες και οι µεγαλοεκδότες «κάνουν τελικά το δικό τους». Διότι πολλοί από
εµάς, περιµένουν ουρά να βγουν δύο δευτερόλεπτα για να δοξαστούν. Αυτό παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, για
να καταλάβω, λέµε να συνεχίσει ο σταθµός να λειτουργεί ως αυτοδιαχειριζόµενος σταθµός µέχρι να υπάρξει συνολική ρύθµιση;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εγώ δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για να µας πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε
να πω µια κουβέντα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαβάσαµε την τροπολογία, την
οποία κατέθεσε ο κ. Κακλαµάνης κι επειδή είστε στο Βήµα, δεν
θέλω να επεκταθώ.
Εµείς συµφωνούµε απολύτως. Είναι µια πολύ θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουµε και νοµίζουµε ότι και η Κυβέρνηση πρέπει
να την κάνει αποδεκτή. Νοµίζω ότι όλες οι Πτέρυγες της Βουλής
-δεν ξέρω αν αυτήν τη στιγµή διακινδυνεύω κάτι το οποίο δεν
είναι αληθινό- συµφωνούν σε µια τέτοια τροπολογία, η οποία
µπορεί να ανοίξει και ένα καινούργιο δρόµο στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, συνεταιρισµούς, µε τους εργαζόµενους να είναι
στη Διεύθυνση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα αρχίσω αυτό: Η
τροπολογία έχει κατατεθεί στις 4/1/2013, είναι εµπρόθεσµη, έχει
προταθεί από τον κ. Κακλαµάνη και έχει υπογραφεί και από την
κ. Βούλτεψη, τον κ. Αναγνωστάκη και τον κ. Αυγενάκη. Την κά-
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νουµε φυσικά αποδεκτή, όπως ακριβώς είναι διατυπωµένη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν ξεχώρισα Βουλευτές.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Λέω ποιοι άλλοι την
υποστήριξαν εγγράφως. Ανέφερα τα ονόµατα αυτών των Βουλευτών, που την υποστήριξαν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σκοπίµως εγώ θα µπορούσα να
συγκεντρώσω και άλλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είχε µόνο τη δική σας
υπογραφή. Τη διετύπωσα όπως είναι. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται
να την επαναλάβω. Θα την καταθέσω, όπως ακριβώς είναι διατυπωµένη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ απλώς το αναφέρω…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το ξέρω, απλώς είχα
υποχρέωση να αναφέρω όµως κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν τη
δική σας πρόταση.
Θα ήθελα να κάνω µια νοµοτεχνική βελτίωση που σας έχει διανεµηθεί ήδη στη χθεσινή συνεδρίαση και συγκεκριµένα αφορά
τις σελίδες 2 και 3 στον αριθµό 10, µια αντικατάσταση επωνυµίας. Η επωνυµία «Παράρτηµα Αποκατάστασης Παίδων και Νέων
Κρήτης» αντικαθίσταται από την επωνυµία «Παράρτηµα Προστασίας Παίδων και Νέων Χανίων».
Μια προσθήκη-τροπολογία που έχει κατατεθεί εµπροθέσµως
µε γενικό αριθµό 105 και ειδικό αριθµό 15, στις 21/12/2012, που
αφορά τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ειδικά τη µεταβίβαση του αρχείου του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, προστίθεται η φράση
ότι «στο αρχείο περιλαµβάνονται και η βιβλιοθήκη και οι εκδόσεις», κάτι που ήταν αυτονόητο, αλλά τώρα θεωρήσαµε ότι ήταν
αναγκαίο να διευκρινιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τις αποδέχεστε,
κύριε Υπουργέ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τις αποδέχοµαι.
Επίσης, µια προσθήκη-τροπολογία που κατατέθηκε εκπρόθεσµα και αφορά τη συνέχιση της σύµβασης της εντολής πρόσληψης δικηγόρου σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει
κατατεθεί µε τον γενικό αριθµό 151 και ειδικό αριθµό 24 στις
9/1/2013. Η σύµβαση εντολής δικηγόρου που αφορούσε την
πρόσληψη σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου εξακολουθεί να
ισχύει και δεν διακόπτεται. Ήταν µια µοναδική περίπτωση την
οποία είχατε αναφέρει κι εσείς.
Αναφέρω ακόµα την υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε
στις 4/1/2013, εµπρόθεσµα, και υπογράφεται από εµένα, από τον
κ. Στουρνάρα και από τον κ. Ρουπακιώτη µε το άρθρο 119 και
αφορά την αναδροµική ισχύ των µισθών των δικαστικών λειτουργών.
Τώρα θα µου επιτρέψετε να κάνω µια διευκρίνιση για µια παρανόηση που έχει γίνει στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Διανεµήθηκε εσφαλµένα µέσα από το γραφείο µου ένα κείµενο, το
οποίο έλεγε ότι προτιθέµεθα στο δεύτερο κύµα των συγχωνεύσεων να συγχωνεύσουµε χίλιους πεντακόσιους φορείς. Αυτό
ήταν λάθος διατύπωσης. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται να
αξιολογηθούν χίλιοι πεντακόσιοι φορείς κι όσοι από αυτούς κριθούν ότι πρέπει να καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν, θα συγχωνευθούν.
Καταθέτω όλες τις παραπάνω νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιος Μανιτάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
προσθήκες και τροπολογίες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τώρα, θα µου επιτρέψετε να δώσω µία σύντοµη απάντηση σε ένα θέµα που το
ανέφερε ο κ. Μητρόπουλος –δεν είναι παρών- και που αφορά,
όπως ισχυρίστηκε, την παραίτηση εθνικής κυριαρχίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Είναι µία ρήτρα πάγια, που υπάρχει σε όλες τις διεθνείς οικονοµικές συµβάσεις εδώ και δεκαετίες, συµβάσεις οικονοµικού ή
δανειακού χαρακτήρα για όλα τα κράτη. Η σύµβαση αυτή στη
συγκεκριµένη περίπτωση, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μητρόπουλος, αφορούσε τη σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου,
της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Επαναλαµβάνω ότι η ρήτρα είναι
πάγια –δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας τη διαβάσω- και λέει ότι το
ελληνικό δηµόσιο -και όχι η Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της
Ελλάδος µεσολαβεί- παραιτείται αµετάκλητα από κάθε δικαίωµα
ασυλίας που έχει σχέση ως, τα περιουσιακά του στοιχεία. Δεν
αφορά παραίτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωµάτων. Παραίτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωµάτων
είναι ανέφικτη, απραγµατοποίητη, αδιανόητη σύµβαση µάλιστα
ιδιωτικού δικαίου. Παραίτηση εθνικής κυριαρχίας δεν µπορεί να
γίνει παρά µε µία σύµβαση µεταξύ κρατών δηµοσίου δικαίου. Τέτοιο πράγµα εξ αντικειµένου δεν νοείται και δεν γίνεται. Και ευτυχώς που δεν γίνεται. Άρα οποιοσδήποτε σχετικός νοµικός
ισχυρισµός είναι εντελώς αβάσιµος και αστήριχτος.
Τι αφορά; Αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου. Η
περιουσία του δηµοσίου είναι δύο ειδών: Η ιδιωτική περιουσία
του δηµοσίου και η δηµόσια περιουσία του δηµοσίου. Εδώ πρόκειται για παραίτηση από την ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου
και δεν πρόκειται για παραίτηση από τη δηµόσια περιουσία.
Αυτή, άλλωστε, εξαιρείται ρητά από την ίδια τη ρήτρα, που λέει
ότι δεν υπάγεται σε αυτό τον περιορισµό ό,τι απαγορεύεται από
διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου. Είναι το λεγόµενο mandatory law (αναγνωστικό δίκαιο). Είναι κλασική έκφραση. Άρα δεν
αφορά τα πολιτιστικά αγαθά, δεν αφορά ό,τι ανάγεται στα δηµόσια κτήρια, δεν αφορά ό,τι αποτελεί δηµόσια περιουσία. Το τι
είναι δηµόσια περιουσία ορίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο κατά
τη στιγµή της εκτέλεσης και ρυθµίζεται από το δίκαιο της χώρας
που συντελείται η εκτέλεση.
Δεύτερον…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ...
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αφήστε µε να τελειώσω, σας παρακαλώ πολύ.
Δηµιουργήθηκαν εσφαλµένες εντυπώσεις. Είναι πολύ σηµαντικά αυτά, γι’ αυτό κλέβω λίγο το χρόνο. Είµαι εκτός θέµατος, το
ξέρω, αλλά ο κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε διά µακρών και δεν
πρέπει να µένουν αναπάντητα κάποια πράγµατα.
Δεύτερον, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του Αγγλικού
Δικαίου: Αφορά τις διαφορές ουσιαστικού δικαίου που εγείρονται από τη συγκεκριµένη σύµβαση.
Επίσης, το δικαστήριο που τα ελέγχει είναι το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις διαφορές για το ουσιαστικό δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την αναγκαστική εκτέλεση –γιατί περί
αυτού πρόκειται, αυτό φοβόµαστε, αυτό φοβάται ο κ. Μητρόπουλος και όλοι αυτοί που επικαλούνται εντελώς αστήρικτα την προσβολή της εθνικής κυριαρχίας- σύµφωνα µε διάταξη διεθνούς
δηµοσίου δικαίου, η αναγκαστική εκτέλεση συντελείται στη χώρα
που συντελείται. Και συντελείται πάντα µε το Ελληνικό Δίκαιο.
Άρα ο Έλληνας δικαστής θα αποφασίσει τι είναι κατασχετέο και
τι δεν είναι. Εγώ δεν µπορώ να φανταστώ Έλληνα δικαστή, πρώτον, ότι θα δεχθεί παραίτηση εθνικής κυριαρχίας και, δεύτερον,
ότι είναι δυνατόν να δεχθεί να γίνει κατάσχεση δηµόσιας περιουσίας του δηµοσίου.
Άρα ο ισχυρισµός ότι πρόκειται για παραίτηση εθνικής κυριαρχίας είναι παντελώς αστήρικτος και νοµικά αβάσιµος. Τα πολιτικά
συµπεράσµατα ας τα βγάλετε µόνοι σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
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Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Σε αυτό το σχέδιο νόµου θέλουµε να πιστεύουµε πως γίνεται
ένα µεγάλο πρώτο βήµα στην καταπολέµηση του προβλήµατος
που ονοµάζεται παρωχηµένη Δηµόσια Διοίκηση, µία διοίκηση
που στηρίχθηκε επί σειρά ετών σε πελατειακές σχέσεις, σε συµφέροντα, στη γραφειοκρατία και σε άλλες παθογένειες που δεν
έχουν να κάνουν σε τίποτα µε το δηµόσιο συµφέρον και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στον πολίτη.
Η Δηµοκρατική Αριστερά τάσσεται υπέρ κάθε διοικητικής µεταρρύθµισης που θα έχει ως γνώµονα την αλλαγή, την αποτίναξη
αυτών των βαθιά ριζωµένων παθογενειών που έστρεψαν τον Έλληνα πολίτη εναντίον όλου αυτού του συστήµατος της διοίκησης
του κράτους και των δηµοσίων υπαλλήλων, αυτού που τώρα
οφείλουµε, καλούµαστε να αναδιαρθρώσουµε, προτάσσοντας
επιτέλους το πολιτικό, κοινωνικό και δηµοσιονοµικό όφελος.
Οι συγχωνεύσεις δεν µπορούν να σηµατοδοτήσουν τη µεγάλη
αλλαγή που τόσο χρειαζόµαστε. Για την αλλαγή, άλλωστε, προϋπόθεση αποτελεί η ανάγκη για κάτι νέο. Αλλά όσο µιλάµε για
την εξίσου σηµαντική ανάγκη, κατ’ αρχάς, εξορθολογισµού ενός
κράτους και µιας διοικητικής µηχανής που παραπαίει, η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και η αποµάκρυνση οργανισµών που
δεν έχουν προσφέρει τα δέοντα στον Έλληνα πολίτη φαντάζει
προτεραιότητα. Όλα τα παραπάνω ακούγονται, θα έλεγε κανείς,
αυτονόητα και κυρίως στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, στη
συγκεκριµένη συγκυρία.
Όσον αφορά στους φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, όµως, όλα τα παραπάνω ή έστω κάποια απ’ αυτά ισχύουν;
Οι φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, αν µη τι άλλο,
δεν είναι ένα παρωχηµένο σύστηµα διοίκησης, είναι πραγµατικά
νέο και ελπιδοφόρο, όσον αφορά το συµβολισµό του εγχειρήµατος και σε επίπεδο κουλτούρας. Προϋπόθεση, βέβαια, γι’ αυτό
αποτελεί η σωστή λειτουργία τους. Πρόκειται για φορείς που
σαφώς δεν στηρίχθηκαν ούτε πολιτικά ούτε θεσµικά, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται ελλείψεις, δυσλειτουργίες και απουσία
αρµοδιοτήτων στα όσα σηµαντικά έπρεπε να διαχειριστούν και
να υπηρετήσουν. Άρα οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ήταν
επιβεβληµένες.
Αλλά αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και ενίσχυση θεσµική
των φορέων προκρίνει αυτή η συγχώνευση; Ας δούµε τα κριτήρια µε τα οποία προκρίθηκαν οι συγχωνεύσεις.
Είναι εµφανές πως έγιναν βάσει κυρίως γεωγραφικών κριτηρίων κι όχι οικολογικών και σίγουρα όχι σε συνδυασµό µε διοικητικά και άλλα κριτήρια αξιολόγησης του έργου του κάθε
φορέα. Το εγχείρηµα δεν εντάχθηκε στο πλαίσιο ενός γενικού
περιβαλλοντικού σχεδιασµού µε ταυτόχρονη ενίσχυση των φορέων µε αρµοδιότητες και την ένταξή τους σε ολοκληρωµένο
σχέδιο δράσης, που θα προσβλέπει στην ουσιαστική ανάθεση
αρµοδιοτήτων και αντίστοιχου ελέγχου από πλευράς του ΥΠΕΚΑ.
Επίσης, δεν µελετήθηκε η ενδεχόµενη ίδρυση ενός κεντρικού
φορέα µέσα στο Υπουργείο που θα είχε την εποπτεία όλου του
εγχειρήµατος, καθιστώντας έτσι δυνατή µόνο µία αποσπασµατική αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήµατος, βάσει της
κάθε µεµονωµένης περιοχής.
Με την επιλογή άλλωστε να αποκλειστεί το 77% των περιοχών
«Natura» και πολλές σηµαντικές περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής
σηµασίας, όπως η λίµνη Παµβώτιδα, που πηγαίνει στην αποκεντρωµένη διοίκηση, η οποία δεν κατέχει το ανάλογο εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό, δίνεται λάθος σήµα προς τους ευαισθητοποιηµένους πλέον πολίτες όσον αφορά τον τρόπο που αντιµετωπίζεται το όλο ζήτηµα.
Περιοχές, τώρα, µε τεράστιο και πολύ διαφορετικό περιβαλλοντικό αντικείµενο και εύρος ενδιαφέροντος συγχωνεύτηκαν
χωρίς κανένα προφανή λόγο. Φορείς διαχείρισης όπως αυτός
του Αµβρακικού και της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου συγχωνεύονται διαµορφώνοντας µία ενότητα, σε µία εποχή που το
πρώτο οικοσύστηµα έχει άµεση ανάγκη διάσωσης, ενώ το δεύτερο αποτελεί την κύρια περιοχή παραγωγής πλούτου για µια
εκτεταµένη περιοχή µε πολύ µεγάλη παράδοση στην αλιεία και
την πρωτογενή παραγωγή εν γένει. Δηµιουργείται έτσι µια ενότητα που σαφώς υποβαθµίζεται, λόγω της πολύ µεγάλης γεω-
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γραφικής της έκτασης και της αποδεδειγµένα αδυναµίας εποπτείας της.
Η προβληµατική τού όλου εγχειρήµατος επιβεβαιώνεται από
οικονοµοτεχνικές µελέτες που εκπόνησαν οµάδες εργαζοµένων,
οι οποίοι αποτίµησαν το κόστος των µετακινήσεων του νέου
φορέα. Και χωρίς να αποτιµάται το µεγάλο κοινωνικό κόστος, τα
νούµερα έδειξαν απουσία βιώσιµης κατάστασης. Το παράδειγµα
αυτό είναι ενδεικτικό.
Είναι πια γνωστό πως δεν προκύπτει κανένα δηµοσιονοµικό
όφελος από αυτήν τη συγχώνευση όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισµό. Τα κονδύλια στα οποία στηρίζεται το όλο εγχείρηµα, προέρχονται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΥΠΕΡΑ.
Οι εργαζόµενοι στους φορείς διαχείρισης πληρώνονται και
αυτοί από το ίδιο πρόγραµµα και είναι όλοι µε προσλήψεις µέσω
ΑΣΕΠ. Η χρηµατοδότηση όλων των φορέων είναι εξασφαλισµένη
έως το 2015. Η καταληκτική αυτή ηµεροµηνία θα µπορούσε να
ήταν ένας χρονικός σταθµός λήψης αποφάσεων για τους φορείς
αν στο σήµερα των µεταρρυθµίσεων γινόταν µια ουσιαστική και
σοβαρή προσπάθεια για την αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας και δράσης των φορέων µε αντίστοιχη αξιολόγησή τους
µέσα σε αυτά τα δύο έτη. Στους φορείς αυτούς εργάζονται
άτοµα µε υψηλό επίπεδο γνώσεων όσον αφορά στο περιβάλλον
και αυτή η συγχώνευση µπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα το έργο
που έχει επιτευχθεί.
Σε µια εποχή που η διασφάλιση του περάσµατος µιας βιώσιµης περιβαλλοντικής ισορροπίας στις επόµενες γενιές είναι το
ζητούµενο, που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αδήριτη ανάγκη και που η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική συνείδηση οφείλουν να γίνουν τρόπος ζωής, η συγχώνευση αυτή
αποτελεί κίνδυνο οπισθοδρόµησης για τις όποιες περιβαλλοντικές κατακτήσεις της χώρας.
Με τις παρατηρήσεις αυτές στηρίζουµε το εγχείρηµα της µεταρρύθµισης αλλά από µια άλλη πλευρά θέασης. Μένουµε και
επισηµαίνουµε τη δέσµευση της χώρας µε το ν.3937/2011 περί
βιοποικιλότητας για τη δηµιουργία µιας οµάδας συντονισµού και
ελέγχου αυτής της δοµής σε κεντρικό επίπεδο για να µπορούν
να επιτευχθούν οι στόχοι και για να µη χαθούν κοινοτικοί πόροι.
Επίσης θα θέλαµε να υπάρξει η δέσµευση πως στο µεταβατικό
στάδιο των δύο ετών που έρχεται µπροστά µας, θα γίνουν ενέργειες διασφάλισης της συνέχειας του έργου και µετά το 2015
που τελειώνει η χρηµατοδότηση. Στελεχωµένοι φορείς µε µόνιµους υπαλλήλους, µε εξειδικευµένο γνωσιολογικό υπόβαθρο και
µονιµότητα θέσης, που θα προέρχονται από θέσεις απόσπασης
από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν.
Μόνο έτσι θα µπορέσει να γίνει ένα µεγάλο βήµα προς τη διάσωση του περιβάλλοντος και µια περιβαλλοντική κουλτούρα που
έχουµε απολύτως ανάγκη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κύριος Υπουργός έκανε τη µεγάλη διόρθωση. Δεν θα καταργηθούν χίλιοι πεντακόσιοι φορείς,
αλλά θα επαναξιολογηθούν. Βάζουµε δηλαδή ένα µεγάλο ερωτηµατικό και για τους επόµενους τρεις µήνες τουλάχιστον χίλιοι
πεντακόσιοι φορείς του δηµοσίου είναι υπό εκτέλεση.
Αυτό σηµαίνει διάλυση του κράτους. Διαλύετε το κράτος όπως
διαλύετε και την κοινωνία. Θα κάνετε το µεγάλο ιδιωτικό κράτος.
Το κράτος όπου οι ιδιωτικές εταιρείες θα επιτελούν όλες τις υπηρεσίες του.
Γιατί δεν βάλατε ερωτηµατικό και στην άλλη διατύπωση που
κάνατε χθες; Και η άλλη διατύπωση που κάνατε είναι πως στο
κράτος θα µείνει ό,τι δεν µπορούν να κάνουν οι ιδιώτες. Και
επειδή οι ιδιώτες µπορούν να κάνουν τα πάντα για το κέρδος
τους φυσικά µε το αζηµίωτο, άρα πάµε ολοταχώς στο ιδιωτικό
κράτος. Μπορούν να κάνουν ακόµη και την αστυνόµευση. Μια
ιδιωτική αστυνοµία θα είναι ένα θαυµάσιο πράγµα και θα υπηρε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τήσει πολύ καλά και την αγορά και τα ιδιωτικά συµφέροντα. Μια
ιδιωτική φορολογική υπηρεσία θα είναι και αυτή κάτι το εξαιρετικό.
Όλα στους ιδιώτες. Για αυτό κιόλας ακολουθείτε µια πολιτική
κατατροµοκράτησης του ελληνικού λαού, µια πολιτική τροµοκρατίας του ελληνικού λαού. Και αυτά δεν είναι λόγια τα οποία
αυθαίρετα εκφωνούνται για αντιπολιτευτική σπατάλη από αυτό
το Βήµα. Αυτά είναι τα έργα σας, τα καθηµερινά έργα σας.
Σε τριακόσιες τριάντα καθαρίστριες στις εφορίες της χώρας,
του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίες αµείβονται µε 300 ευρώ
το µήνα και δουλεύουν πάνω από µια δεκαετία, δεν ανανεώνονται
πλέον οι συµβάσεις τους και µένουν στο δρόµο.
Πρόκειται για γυναίκες µεγάλης ηλικίας. Πώς ονοµάζεται
αυτό; Δεν ονοµάζεται πολιτική τροµοκρατίας; Τι λένε οι συνταγµατολόγοι επ’ αυτού; Τίποτα. Δεν πειράζει. Δέκα-δεκαπέντε χρόνια τις πληρώναµε από τον κωδικό που λέει «υλικά καθαρισµού»,
δηλαδή Tide, χλωρίνες κ.λπ.. Από εκεί πληρώνονταν και το 2013
τις πετάµε στο δρόµο. Τι θα κάνουν αυτές οι γυναίκες που ζούσαν µε 300 ευρώ; Τροµοκρατείτε τον ελληνικό λαό στο όνοµα
του να καταπολεµήσετε –υποτίθεται- τις συντεχνίες του δηµοσίου. Αυτές είναι οι συντεχνίες του δηµοσίου;
Η «ΣΕΛΜΑΝ» χθες έκλεισε. Εκατόν εξήντα άνθρωποι στο
δρόµο. Τι θα γίνει µε αυτούς τους ανθρώπους; Ποιοι ασκούν πολιτική τροµοκρατίας;
Ιονία Οδός. Τα περίφηµα συγχρηµατοδοτούµενα έργα που
είναι και η αφετηρία για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Στην Ιονία Οδό επί οκτώ µήνες εκατοντάδες εργαζόµενοι έχουν
να πληρωθούν. Δεν τους δόθηκε και το δώρο και η µη χορήγηση
δώρου είναι ποινικό αδίκηµα. Έπρεπε να πάνε µέσα οι µεγαλόσχηµοι ιδιοκτήτες. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Στην πολιτική
ατζέντα και στην ατζέντα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας αυτά
τα θέµατα είναι ανύπαρκτα. Η πολιτική ατζέντα διαµορφώνεται
από κάποια σκοτεινά κέντρα µίας συγκυβέρνησης η οποία λειτουργεί ως τροµοκράτης του ελληνικού λαού και προσπαθεί να
παραπλανήσει. Και νοµίζει ότι επειδή ελέγχει τα κυρίαρχα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας, δεν καταλαβαίνει και ο κόσµος και ότι θα
µας βάλουν και εµάς σε αυτό το «τρυπάκι» να µη µιλάµε για τα
πραγµατικά προβλήµατα του ελληνικού λαού.
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Ιστορική βιοµηχανία στη χώρα. Σήµερα είχαν διαδήλωση. Γιατί είχαν διαδήλωση αυτοί οι άνθρωποι;
Αδιαφορείτε. Είχαν διαδήλωση γιατί εννέα µήνες δουλεύουν εκ
περιτροπής εργασία, µία µέρα την εβδοµάδα και ανανεώνεται
αυτή η εκ περιτροπής εργασία για τρεις µήνες ακόµα. Πόσοι ζουν
µε µία µέρα την εβδοµάδα; Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι;
Διαλύετε τη ναυπηγική βιοµηχανία. Την ιδιωτικοποιήσατε στη
λογική που εσείς υπερασπίζετε από αυτό το Βήµα. Ιδιωτικοποιήσατε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά υποτίθεται για να εξυγιανθούν
και να αναπτυχθούν. Ιδού το αποτέλεσµα. Κλείνετε το εµπορικό
τµήµα των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Δεν τους επιτρέπετε να
παίρνουν και παραγγελίες πολεµικών πλοίων από το εξωτερικό.
Τα οδηγείτε σε κρίση. Αυτή είναι πολιτική διάλυσης στην οποία
εσείς πρωτοστατείτε µε τις διαθεσιµότητες. Δύο χιλιάδες διαθεσιµότητες µέσα στο 2012, είκοσι πέντε χιλιάδες το 2013, δεκατρείς χιλιάδες µέσα στο πρώτο εξάµηνο. Αυτό είναι η πολιτική
κατατροµοκράτησης του ελληνικού λαού.
Η περίφηµη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Μπορείτε να µας
πληροφορήσετε πόσο είναι το προσωπικό που υποβοηθά το
έργο του Πρωθυπουργού; Πόσοι είναι οι σύµβουλοι, οι παρασύµβουλοι, η Γενική Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου, τώρα
η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, όπου µάλιστα δίνετε εξουσιοδότηση να παίρνει αθρόα προσωπικό χωρίς να υπάρχει και νοµοθετική ρύθµιση, δηλαδή εν λευκώ; Τι είναι αυτή η καινούργια
κυβέρνηση που κάνετε µε άτυπους Υπουργούς, άτυπο προσωπικό, ένα νέο µίνι κράτος πάνω στη Δηµόσια Διοίκηση, το οποίο
υποτίθεται θα συντονίζει την εφαρµογή των αποφάσεων των
Υπουργών;
Και άκουσα και το αµίµητο που το λένε και άνθρωποι µε σχετική εµπειρία. Λέει, άµα θα φύγει ο Υπουργός, ποιος θα ενηµερώσει το νεότερο Υπουργό; Θα έχουµε µία ειδική υπηρεσία για
την ενηµέρωσή του. Άκουσον, άκουσον! Ειδική υπηρεσία.
Αν προκύπτει τέτοιο πρόβληµα –που, εν πάση περιπτώσει, δεν
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προκύπτει- από πού προκύπτει; Δεν κυβερνάτε µε τη Δηµόσια Διοίκηση αλλά µε ένα µεγάλο κύκλο συµβούλων και παρασυµβούλων που παίρνει ο κάθε Υπουργός και η Δηµόσια Διοίκηση είναι
υπάλληλος, είναι φερέφωνο των διάφορων συµβούλων σας,
οπότε φεύγοντας ο Υπουργός παίρνει και τη στρατιά των συµβούλων. Κενό λοιπόν.
Αυτό που στηρίζει τη συνέχεια του κράτους είναι η ίδια η Δηµόσια Διοίκηση, αλλά η Δηµόσια Διοίκηση δεν παίζει κανένα ρόλο
στα Υπουργεία, δεν παίζει κανέναν ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποφάσεων και στην εφαρµογή τους. Κυβερνούν
αυτοί οι οποίοι έρχονται ως πειρατές πάνω στην εξουσία και φέρνουν γύρω τους τους συµβούλους τους, στρατιές συµβούλων.
Αυτοί κυβερνάνε. Γι’ αυτό βάζετε αυτήν την υπηρεσία συντονισµού και όχι µόνο γι’ αυτόν το λόγο. Υπάρχει και ένας ουσιαστικότερος που τον ανέπτυξα χθες.
Είναι θετικό το ότι αποδεχθήκατε την τροπολογία που υπέβαλε
ο κ. Κακλαµάνης και βεβαίως την υποστήριξαν ασµένως οι εργαζόµενοι, οι φορείς αυτής της πρωτοβουλίας ώστε, αφού ο ιδιοκτήτης του έκλεισε τον «FLASH», να αναλάβουν οι εργαζόµενοι
του «FLASH» δηµοσιογράφοι και το υπόλοιπο προσωπικό µε συνεταιρισµό να διαχειριστούν το σταθµό. Είναι θετικό ότι αυτό
υποστηρίχθηκε ευρύτερα και νοµίζω ότι δείχνει κάτι. Δείχνει ότι
ο τόπος αυτός έχει ανάγκη από µία άλλη ενηµέρωση. Δεν είναι
δυνατό να ενηµερώνεται από κέντρα στα οποία είναι οι πιο πλούσιοι της Ελλάδας, κέντρα τα οποία δυστυχώς αποµυζούν το κράτος, κέντρα τα οποία συχνά είναι υπεράνω της πολιτικής
διαµορφώνοντας επιλογές και οι κυβερνήσεις γίνονται υποχείριά
τους.
Το ότι σύσσωµη η Βουλή έκανε δεκτή µία τέτοιου είδους κίνηση, µία τέτοιου είδους τροπολογία µπορεί να αξιοποιηθεί σε
µία άλλη κατεύθυνση για µία διαφορετική ενηµέρωση, για µία
διαφορετική πολιτική ατζέντα η οποία θα φτιάχνεται µε βάση τα
πραγµατικά προβλήµατα της χώρας και όχι µ’ αυτά που θέλουν
να εµφανίσουν ως προβλήµατα τα κέντρα διαπλοκής και φυσικά
οι κυβερνήσεις που τα υπηρετούν, που υπηρετούν το νεοφιλελευθερισµό, που υπηρετούν τον καπιταλισµό, που υπηρετούν µία
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κυριαρχείται από τα µονοπώλια και
παίζει αυτό τον απαράδεκτο ρόλο σε βάρος των λαών και ιδιαίτερα των λαών του νότου.
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Κύριε Πρόεδρε, εµείς θα καταθέσουµε πρόταση ονοµαστικής
ψηφοφορίας για µία σειρά από άρθρα τα οποία θεωρούµε πάρα
πολύ κρίσιµα όχι µόνο τοπικά και για τους εργαζόµενους αλλά
και για τη γενικότερη πορεία της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις».
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα την υπ’ αριθµ.
51 από 9 Ιανουαρίου 2013 πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και
όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή και όλοι
οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή τριάντα επτά Βουλευτές,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών
ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου,
του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των
πρώην Υπουργών Οικονοµικών κυρίων Ευάγγελου Βενιζέλου και
Γεωργίου Παπακωνσταντίνου κατ’ άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής για
τα αδικήµατα της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και
της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Η πρόταση θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, θα τυπωθεί και θα διανεµηθεί στους Βουλευτές, και
θα εγγραφεί σε ειδική ηµερήσια διάταξη, όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
(Η προαναφερθείσα πρόταση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
κ. Χαρούλα Καφαντάρη για οκτώ λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ φαντάζοµαι να επιστρέψει- κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες και
σήµερα στη συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου ακούσαµε πάρα
πολλά για µεταρρύθµιση του κράτους. Ακούσαµε για νοικοκύρεµα του κράτους. Σήµερα µάλιστα ακούσαµε και για δηµοκρατία και για την τήρηση του νόµου και ότι πρέπει να τηρούνται οι
νόµοι.
Δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός αυτήν τη στιγµή αλλά θα
ήθελα να αναφερθώ κατ’ αρχάς απευθυνόµενη στον ίδιο ότι καιρός είναι να αποδείξει -και µπροστά του είναι αυτήν τη στιγµή να
το αποδείξει- πώς εννοεί την τήρηση των νόµων και τις δηλώσεις
του περί εφεδρείας, περί διαθεσιµότητας και ότι δεν οδηγούν οι
εφεδρείες σε απολύσεις, µε το να δώσει µια οριστική λύση για
το θέµα του ΙΓΜΕ.
Είναι γνωστό -αναφέρθηκε και από πολλούς Βουλευτές, όχι
µόνο από το δικό µας πολιτικό χώρο- το ζήτηµα της εφεδρείας
για τους εκατόν δεκαεπτά εργαζόµενους, οι οποίοι τώρα είναι
εκατόν δέκα, µετά από τη διαδικασία συγχώνευσης του ΙΓΜΕ µε
άλλο φορέα και τη δηµιουργία του καινούργιου του ΕΚΒΑΑ, την
εφαρµογή του ν. 4024/2011, ότι αυτήν την στιγµή εκατόν δέκα
εργαζόµενοι βρίσκονται στη δουλειά τους µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου µε βάση απόφαση δικαστηρίου.
Υπάρχουν τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από άλλα πολιτικά κόµµατα τις οποίες φυσικά εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στηρίζουµε. Επειδή αυτήν τη στιγµή οι αριθµοί
λένε και κάποια πράγµατα σχετικά, θα ήθελα να αναφερθώ στο
εξής: Το ΙΓΜΕ, ένας επιστηµονικός οργανισµός, σύµβουλος του
κράτους, µε σηµαντική παρουσία στην αναπτυξιακή πορεία της
χώρας πάνω από εξήντα χρόνια και µε την προηγούµενη µορφή
του όταν ανέλαβε τα ΕΣΠΑ τα οποία χειρίζεται, τα 25 εκατοµµύρια ευρώ, είχε πεντακόσιους δεκαέξι εργαζόµενους, εξήντα εργαζόµενους µε µπλοκάκι και είχε συνεργασία και µε εξήντα
γραφεία εξωτερικά.
Σήµερα το ΙΓΜΕ βρίσκεται µε διακόσιους ογδόντα εργαζόµενους από τους οποίους οι εκατόν δέκα είναι µε απόφαση δικαστηρίου έφεδροι. Από τους διακόσιους ογδόντα οι είκοσι θα
συνταξιοδοτηθούν ως το τέλος του Φεβρουαρίου. Ο ίδιος ο προεδρεύων σύµβουλος του ΕΚΒΑΑ σήµερα λέει ότι δεν µπορεί να
προχωρήσει το έργο των 25 εκατοµµυρίων ευρώ µ’ αυτό το δυναµικό. Εδώ και τώρα πρέπει να κάνετε δεκτές τις τροπολογίες
να δοθεί ένα τέλος και να αποδείξετε στην πράξη αυτά που λέτε
για ανάπτυξη, για τους φυσικούς πόρους της χώρας µας που
πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Το καθ’ ύλην αρµόδιο ερευνητικό
ίδρυµα πρέπει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, να ενισχυθεί.
Σε σχέση µε το εν λόγω νοµοσχέδιο εγώ θέλω να εστιάσω στο
άρθρο 9 που αφορά τη συγχώνευση των είκοσι ενός υφιστάµενων φορέων διαχείρισης σε εννέα, την κατάργηση τριών και τη
διατήρηση άλλων πέντε. Οι φορείς διαχείρισης είναι δηµόσιοι µη
κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Καλούνται να διαχειριστούν µε οικολογικούς όρους δηµόσια και ιδιωτική περιουσία µέσα σε προστατευόµενες περιοχές. Με την έννοια αυτή, αν και νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου είναι δηµόσιοι φορείς και εκτιµάται ότι έχουν
δουλέψει σε πολλές περιπτώσεις πολύ πάνω από τις δυνατότητές τους.
Οι δροµολογούµενες όµως από την Κυβέρνηση αλλαγές γύρω
από τους φορείς διαχείρισης χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή
έλλειψη επιστηµονικής τεκµηρίωσης. Δεν υπάρχει οικονοµοτεχνική µελέτη που να βγάζει κάποια συµπεράσµατα περιβαλλοντικά και οικονοµικά και να συνάδουν στην κατάργησή τους. Κατά
τη γνώµη µας, η προτεινόµενη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης είναι ένα βήµα προς τα πίσω, προφανώς, τόσο για επικοινωνιακούς λόγους να δείξουµε στην τρόικα ότι συγχωνεύουµε
φορείς, όσο και για λόγους ουσιαστικούς.
Γι’ εµάς οι πραγµατικοί ουσιαστικοί λόγοι είναι ότι οι φορείς
αυτοί βάζουν περιορισµούς προκειµένου να προστατευτούν ανεκτίµητης αξίας περιοχές µε τα πενιχρά µέσα που φέρουν και µε
την υποχρηµατοδότηση και την αδιαφορία. Οι αναγκαίοι, όµως,
αυτοί περιορισµοί δεν συµβαδίζουν µε τα σχέδια που έχει η τρικοµµατική Κυβέρνηση για πλήρη εκποίηση της δηµόσιας περι-
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ουσίας και φυσικών πόρων µε λογικές fast track.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόµου και αναφέρεται στην αναδιάρθρωση
των φορέων. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην επίτευξη δηµοσιονοµικού οφέλους και παρακάτω αναφέρει ότι παρωχηµένοι
φορείς και νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου επιβαρύνουν δίχως
όφελος τον Έλληνα, χρηµατοδοτούµενα. Αυτά δεν ισχύουν για
τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. Οι Φορείς Διαχείρισης από την ίδρυσή τους µέχρι σήµερα λειτούργησαν και χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά σχεδόν, κατά 95%, από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης 2006 – 2009, καθώς και από το ΕΠΠΕΡΑΑ και
ΕΣΠΑ του 2010 µέχρι το 2015, µέσω των οποίων υποστηρίχτηκαν
τα λειτουργικά και ανελαστικά έξοδα των φορέων όσο και οι δράσεις τους.
Αναφέρεται δε, ότι οι δαπάνες για το προσωπικό που απασχολείται σήµερα στους Φορείς Διαχείρισης καλύπτονται αποκλειστικά από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Να πούµε δε, ότι τα διοικητικά συµβούλια και οι πρόεδροι των Φορέων δεν πληρώνονται.
Επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Στην ειδική έκθεση που το συνοδεύει δεν προκύπτει απολύτως καµµία εξοικονόµηση δηµόσιων πόρων από την κατάργηση των φορέων. Επιπλέον, στην
έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθµισης, που συνοδεύει πάλι
το νοµοσχέδιο, αναφέρεται ότι στις καταργήσεις αυτές δεν επιτυγχάνεται εξοικονόµηση πόρων. Απ’ αυτό καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι άλλοι πραγµατικά είναι οι στόχοι και έχουν να κάνουν,
όπως ανέφερα και πριν, µε το ότι δεν θέλουµε σαν κυβέρνηση
φρένο, δεν θέλουµε έλεγχο, δεν θέλουµε παρεµβάσεις στην εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και µάλιστα στην κακοποίηση
των προστατευόµενων περιοχών.
Αναφέρω ενδεικτικά, γιατί ο χρόνος περνά: Για την µη κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης υπάρχουν έγγραφα από την Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000» και το Κεντρικό Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό
Όργανο του ΥΠΕΚΑ που αντιτίθεται. Επίσης, η πλέον αρµόδια
Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
µε έγγραφό της από 17-08-12 αντιτίθεται. Η Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ, επίσης, αντιτίθεται και βέβαια κι οι δέκα µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι
οποίες έχουν κάνει τέτοιες δηλώσεις.
Τέλος -και πολύ σηµαντικό- αναφέρω ακόµα και τη δήλωση του
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ποτότσνικ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
µε την οποία η επιτροπή έχει υποστηρίξει τη δηµιουργία τους και
µεταξύ άλλων, µέσω διαρθρωτικών ταµείων, σαν βασικό µέτρο να
εξασφαλιστούν οι προστατευόµενες περιοχές. Οι, δε, ελληνικές
αρχές δεν έχουν ακόµα απαντήσει.
Είναι, πλέον, ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης δεν ακούει τους αρµόδιους φορείς του ΥΠΕΚΑ, δεν
συντάσσεται όµως και µ’ αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ υπάρχει κίνδυνος -και
πρέπει να το πούµε- να πληρώσουµε και πρόστιµα.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, δε, ότι σε δηλώσεις οι οποίες έγιναν και στην επιτροπή που συζητήθηκε το νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι το πραγµατικό κίνητρο πίσω από τις συγχωνεύσεις είναι
να απλουστευτεί η διαδικασία παροχής γνωµοδότησης από τους
φορείς διαχείρισης για τα µεγάλα έργα που σχεδιάζονται στην
περιοχή ευθύνης. Δηλαδή πρόκειται για δηλώσεις που έγιναν
πάλι στην επιτροπή από εκπροσώπους Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν υψηλά στάνταρντ για την προστασία του περιβάλλοντος προκαλούν αγκυλώσεις και εµποδίζουν αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι
από την πλευρά µας προτάσσουµε την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του καθεστώτος φύλαξης της προστασίας της φύσης
που θα έχει ως χαρακτηριστικά τη διαφύλαξη των φυσικών
πόρων της χώρας, τη διαµόρφωση σχήµατος διαχείρισης µε
πολλά κριτήρια οικολογικά, γεωγραφικά, κ.λπ.. και την εξασφάλιση ουσιαστικής συµµετοχής και δηµοκρατίας κινηµάτων, µη κυβερνητικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων.

5964

Αρνούµαστε να συναινέσουµε στη συρρίκνωση του καθεστώτος προστασίας των προστατευόµενων περιοχών. Αρνούµαστε
να θέσουµε σε κίνδυνο την πολύτιµη χρηµατοδότηση, η οποία
υπάρχει και κινδυνεύει, χωρίς την οποία τα πράγµατα θα ήταν
ακόµα τραγικότερα.
Αρνούµαστε να ανοίξουµε το δρόµο στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα. Είµαστε πάντα στο πλευρό της κοινωνίας που αντιστέκεται και αγωνίζεται. Ήµασταν πέρσι και πρόπερσι στο πλάι της
κοινωνίας που αγωνιζόταν στην Κερατέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Είµαστε τώρα στο πλάι της κοινωνίας που αγωνίζεται στις Σκουριές της Χαλκιδικής και θα είµαστε
πάντα παρόντες στους αγώνες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προηγουµένως στην ανακοίνωση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης την οποία προτείνουν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή και ο
Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικολόπουλος για τη διερεύνηση των
ποινικών ευθυνών του κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του κ. Λουκά
Παπαδήµου, του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, από δικό µου λάθος ανεφέρθη ότι την υπογράφουν τριάντα τρεις Βουλευτές. Η αλήθεια είναι ότι υπογράφεται
από τριάντα επτά Βουλευτές. Να το διορθώσουµε, να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων που υπογράφουν οι υπόλοιποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, µε συγχωρείτε, εγώ βλέπω εδώ: «…ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές του
κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος ..».
Έτσι είναι η διατύπωση. Δεν ξέρω ποιος προηγείται και ποιος
έπεται.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Βούτσης για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στον πυρήνα µίας βαθύτατης κρίσης στην οποία ζούµε, είναι σωστό να κάνουµε και µία γενικότερη συζήτηση, όπως εξελίσσεται από χθες. Τουλάχιστον εγώ
σήµερα, όσον αφορά στα άρθρα, θέλω να σας πω ότι η επιµονή
η δική µας για την καταψήφιση του συνόλου των άρθρων εδράζεται ακριβώς στην αντίληψή µας πως θα χρειαζόταν µία πολύ
διαφορετική στρατηγική για το δηµόσιο τοµέα και τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και της εκτελεστικής εξουσίας. Γι’ αυτό
θα αναφερθώ σ’ αυτά τα ζητήµατα.
Η κρίση φέρνει πολλές οδύνες και είναι ανάγκη να υπάρχουν
αυτά τα µέτρα και οι θεσµοί για άµεση ανακούφιση, αν δεν µπορεί να γίνει αυτό που εµείς εισηγούµαστε, µία ανατροπή πολιτικής. Όπως επίσης, θα πρέπει από τώρα, βλέποντας προς το
µέλλον, να ισχυροποιείται έτσι το δηµόσιο, να ισχυροποιείται µε
τέτοιον τρόπο η δηµόσια σφαίρα, ώστε να βοηθήσει στην ανασύνταξη των παραγωγικών δυνάµεων για την ανασυγκρότηση
της χώρας οψέποτε κι όπως κλείσει ο κύκλος της κρίσης. Αυτά
αφορούν σε κάθε αντίληψη πολιτικής γύρω από τα ζητήµατα,
αλλά δεν µπορούµε να τα παραγνωρίζουµε.
Τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι έξοδος από την κρίση χωρίς ενίσχυση
των δηµόσιων επενδύσεων, χωρίς ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των θεσµών που βοηθούν στην περιβαλλοντική πρόνοια
-καθώς ακριβώς και το περιβάλλον «υποφέρει» µέσα στην κρίση
και το βάζω σε εισαγωγικά διότι είναι αδόκιµο- χωρίς ισχυρούς
θεσµούς κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση που είναι πιο κοντά
στον άνθρωπο, στον πολίτη που υφίσταται τις βαρύτατες συνέπειες της κρίσης και τέλος χωρίς εκσυγχρονισµό, ενίσχυση, αναβάθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης, δεν µπορεί να υπάρξει. Αυτό
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είναι το δίδαγµα από όλες τις οικονοµικές κρίσεις ιστορικά και
στον προηγούµενο αιώνα, διεθνείς ή τοπικές σε µεγάλες χώρες
και το γνωρίζουµε όλοι µας.
Αντίθετα εδώ, υπάρχει µία προσπάθεια να διαµορφωθεί µία
άλλη στρατηγική. Θεωρείται από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη
ότι είναι ο καιρός να περάσουν ει δυνατόν όλα στους ιδιώτες και
να παραµείνει ένα ισχνό κράτος - στρατηγός, όπως το ονοµάζουν, και µάλιστα να ενισχυθεί το πρωθυπουργικοκεντρικό µοντέλο µε τη Γραµµατεία Συντονισµού.
Όλο το µοντέλο το οποίο αποπνέει αυτό το πρώτο εγχείρηµα,
το οποίο γίνεται από το Υπουργείο και το οποίο έρχεται εδώ και
το οποίο µας λένε πως είναι το πρώτο βήµα µίας συνολικής στρατηγικής προσπάθειας σε σχέση µε το δηµόσιο, εµφορείται από
αυτήν την αντίληψη του να γίνει τελικά πιο συγκεντρωτικό, πιο
ελεγχόµενο και πιο ενισχυµένο αυτό το µοντέλο που όλοι λέµε
ότι είναι πρωθυπουργοκεντρικό, δηλαδή να αφεθεί η χώρα, να
αφεθεί ο λαός µας, οι πολίτες και µέσα στην κρίση τώρα, σε αυτά
που ζούµε και µέχρι όποτε θα τα ζήσουµε, αλλά και ύστερα, όταν
γίνουν οι πολλαπλές προσπάθειες ανασυγκρότησης της χώρας,
έρµαιο στην καλή διάθεση, στην καλή θέληση του ιδιωτικού παράγοντα σε όλους τους τοµείς και στους κοινωνικούς τοµείς.
Είναι ένα πολύ µεγάλο λάθος, είναι µία πολύ στρεβλή στρατηγική.
Έρχοµαι, παραδείγµατος χάριν, στο θέµα της Γραµµατείας
Συντονισµού. Γιατί χρειάζεται; Για δείτε το. Τα αναφέρει µέσα το
νοµοσχέδιο. Ενώ όλοι συνοµολογούσαν και προεκλογικά και
ύστερα ότι ίσα-ίσα πρέπει να αφαιρεθούν οι µετακλητοί, πρέπει
να µειωθεί το πελατειακό κράτος, πρέπει να ενισχυθεί η επίσηµη
δηµοσιοϋπαλληλία, οι άνθρωποι που είναι µέσα στα πράγµατα,
που γνωρίζουν τα ζητήµατα και –το είπαµε και χθες το βράδυ,
δηλαδή τι βράδυ, µιάµιση ώρα το πρωί ήταν- η θεσµική µνήµη να
περνάει µέσα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει, είναι η ζωή τους µέσα στο συγκεκριµένο Υπουργείο, ενώ
αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, αντίθετα όλες οι αλλαγές που γίνονται κατατείνουν στην απίσχναση αυτού του µοντέλου. Δηλαδή,
παραµένουν οι µετακλητοί, οι σύµβουλοι, οι γενικοί γραµµατείς
και µπαίνει και ένα συντονιστικό όργανο µε εξήντα υπαλλήλους
και µε 1.870.000 ευρώ -κατά µέτριους υπολογισµούς που έχουν
γίνει- κόστος ετησίως, το οποίο θα ενισχύει, θα συντονίζει το κυβερνητικό έργο. Προς τι; Μήπως τελικά αυτό υπακούει ή και αν
δεν υπακούει, ακουσίως -εγώ το δέχοµαι- οδηγεί ευθέως στην
υποβάθµιση του ρόλου, της αξίας, της συµµετοχής των σύνθετων διεργασιών που γίνονται µέσα στη Δηµόσια Διοίκηση, των
οριζόντιων συνεννοήσεων ανάµεσα στα Υπουργεία για να διαµορφωθούν οι πολιτικές, να προωθηθούν οι πολιτικές, να ελεγχθούν οι πολιτικές, να υπάρξει ο συντονισµός µε τους άλλους
βαθµούς της διοίκησης ή της αυτοδιοίκησης ή της αποκεντρωµένης διοίκησης; Μήπως οδηγεί εκεί τελικά αυτή η προσπάθεια
µέσα από όλο αυτό το σφιχταγκάλιασµα περί την κεντρική πολιτική βούληση, την πρωθυπουργική; Δεν υπεισέρχοµαι -δεν έχω
καµµία εµπειρία επ’ αυτού- στο πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί,
πόσο «καπέλο» είναι στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Εικάζω ότι στα θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου και άλλα ζητήµατα όπου πλέον έρχεται σε επαφή µε τη Δηµόσια Διοίκηση
και η Βουλή, οι Βουλευτές ασκούν το έργο τους, οι τοπικές κοινωνίες, είναι πάρα πολύ πιθανό, διότι ακριβώς είναι θέµατα πάρα
πολύ σοβαρά, αντί βοήθειας να υπάρξει ίσα-ίσα και σε εκείνο το
επίπεδο µία αποµείωση της δραστηριότητας και των απαιτήσεων
για δραστηριότητα στον επίσηµο δηµόσιο τοµέα, σε αυτό που
είπα δηµοσιοϋπαλληλία. Αλλά αυτά µπορεί να είναι και εικασίες.
Προς τι όµως αυτές οι δοκιµές αυτήν τη στιγµή µέσα στην κρίση
που βρισκόµαστε; Μήπως θα έπρεπε να είναι άλλες οι προτεραιότητες; Εδώ έχει υπάρξει, αρχής γενοµένης από τον «Καλλικράτη», µία στρατηγική, ένα νέφος, ένα σύννεφο που πλανάται
πάνω από τη χώρα, ότι δηλαδή θα πρέπει, επειδή έχουµε στριµώγµατα οικονοµικά, να υπάρξουν σε όλα τα ζητήµατα συγχωνεύσεις, για να υπάρξουν οι περίφηµες οικονοµίες κλίµακος.
Ποιες οικονοµίες κλίµακας υπήρξαν, σε βάρος ποίων; Σε
βάρος του ίδιου του κοινωνικού κράτους και των πολιτών µέσα
από τον «Καλλικράτη». Έχει γίνει αυτός ο απολογισµός; Πόσο
καλύτερα αισθάνονται σήµερα οι πολίτες στις σχέσεις τους εκεί;
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Μήπως είναι εντελώς µετέωροι, κατά µόνας µπροστά στην κρίση
και τις συνέπειές της µέσα από µία µεταρρύθµιση που ξεκίνησε
µε πολλά «ταρατατζούµ» χωρίς καθόλου λεφτά και µε όλο και
µεγαλύτερες αρµοδιότητες που της προστίθενται;
Το ίδιο µοντελάκι πάει να περάσει παντού, στις κοινωνικές
δοµές, στις περιβαλλοντικές δοµές, στις διοικητικές δοµές. Ίσως
εκεί που θα ήταν απολύτως αναγκαίο να περάσει και βραδυπορεί
είναι στα στρατόπεδα τα οποία έχουν µείνει από την εδώ πλευρά
και ήδη το Υπουργείο έχει πει ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, η δική µας άρνηση, η δική µας αντίθεση στο σύνολο του
νοµοσχεδίου και στα άρθρα του αυτά καθαυτά, ένα προς ένα,
δεν αποτελεί καµµία ιδεοληψία κρατικίστικου µοντέλου πόσω
µάλλον δεν αποτελεί αποδοχή αυτού που υπάρχει µέχρι σήµερα,
το οποίο έχει όλες τις αµαρτίες ή και περισσότερες από αυτές
που κατά καιρούς έχουµε σηµειώσει.
Αποτελεί, όµως, µία άλλη στρατηγική τόσο για την αντιµετώπιση της κρίσης και το δείκτη αλληλεγγύης που σήµερα πρέπει
να µπει στην ανθρωπιστική καταστροφή, που επισυµβαίνει στη
χώρα µας, όσο και για να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις για
µία γρήγορη, παραγωγική και όχι µόνο πολιτιστική, περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώτης
Ηλιόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε πριν ο κύριος Υπουργός και έχει κάνει σχόλιο ο δικός µας νοµικός κ. Αρβανίτης- ότι όποια
απόφαση εις βάρος της Ελλάδος θα αποφασισθεί από ελληνικό
δικαστήριο το πώς θα εκτελεστεί, δηλαδή σε βάρος ποιων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δηµοσίου θα µπορεί να γίνει
κατάσχεση κ.λπ..
Έχω το σχόλιο του κ. Αρβανίτη, αν θέλετε να απαντήσετε. «Δηλαδή, µε άλλα λόγια θα έχουµε το «προνόµιο» να αποφασίσουν
οι δικοί µας δικαστές για το ποια κοµµάτια ή ποια µέλη θα αποκοπούν από το σώµα της πατρίδος µας και θα παραδοθούν
στους «εµπόρους της Βενετίας» ή µε ποιον τρόπο θα µας σκοτώσουν». Διότι, είπατε ότι θα είναι στο χέρι των Ελλήνων δικαστών. Το ακούσαµε όλοι πριν. Δεν ξέρω εάν θέλετε να
σχολιάσετε κάτι σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, όχι
διάλογο. Κάντε εσείς τη δουλειά σας και αν θέλει µετά ο Υπουργός να απαντήσει, έχει το δικαίωµα από τον Κανονισµό όποτε
θέλει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δηµοκρατία έχουµε στο κάτωκάτω. Σιγά δεν είπα και τίποτα.
Κύριοι Υπουργοί της τριµερούς έχετε γίνει προβλέψιµοι. Έχετε
σταµατήσει να µας εκπλήσσετε. Κάθε φορά που λαµβάνουµε στη
θυρίδα µας στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο έχει έναν βαρύγδουπο
τίτλο, έναν βαρυσήµαντο τίτλο και νοµίζουµε ότι όταν το παίρνουµε στα χέρια µας ότι θα δούµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο κάτι
θα αλλάζει, κάτι θα διορθώνει, θα βελτιώνει λίγο τη ζωή των Ελλήνων πολιτών.
Αντ’ αυτού πάντα, µόνιµα το ίδιο πράγµα, ένα νοµοσχέδιο που
δεν βελτιώνει τίποτε, ανακατώνει την τράπουλα σε ένα δηµόσιο
το οποίο είναι ήδη δαιδαλώδες, προσπαθούµε να το συµµαζέψουµε αλλά το κάνουµε χειρότερο, µπερδευόµαστε, µπερδεύονται οι πολίτες, ταλαιπωρούνται.
Έτσι σαν σύνοψη, όπως είπε και ο συναγωνιστής Γερµενής
στην πρωτολογία του, έχουµε καταλάβει ότι κυβερνάτε µε τρεις
διαφορετικούς τρόπους νοµοθετηµάτων –το βάζω όλο µαζί- µε
τα µνηµόνια και µε τα µεσοπρόθεσµα που είναι τα πιο σηµαντικά
και τα οποία διακυβεύουν το µέλλον των παιδιών µας και τα
οποία έρχονται µε τη µορφή κατεπείγοντος κατευθείαν γραµµένα από το εξωτερικό. Κάνετε ότι διαπραγµατεύεστε αλλά σας
έρχονται γραµµένα από το εξωτερικό και στα αγγλικά. Διότι,
κάπου διαβάσαµε το τρίτο µνηµόνιο ότι το ζήτησαν –λέει- οι δα-
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νειστές και στα αγγλικά για να µπορούν να το καταλαβαίνουν.
Μάλλον ανάποδα ήταν. Μας το έδωσαν στα αγγλικά και για να
το καταλαβαίνουν και οι υπήκοοι αυτής της χώρας το µεταφράσατε κακώς –κακοµεταφρασµένο και κακογραµµένο, αυτό
εννοώ- και στα ελληνικά. Το παραδέχθηκε και ο Υπουργός σας,
κύριε Βορίδη, που γελάτε, ότι το µνηµόνιο 3 τους ήρθε γραµµένο
και απλά αυτοί χρειάστηκε να βάλουν µία υπογραφή για να έρθει
στη Βουλή.
Προς «τιµήν» του ο κ. Ρουπακιώτης για µερικές ώρες δεν το
υπέγραφε, αλλά ήλθε ο κ. Κουβέλης, ο οποίος έχει το χάρισµα
να µιλάει επί ώρες χωρίς να λέει τίποτα και µ’ αυτήν τη µαγική
πειθώ τον έπεισε να το υπογράψει, ώστε να έλθει στη Βουλή.
Αφού ψηφίζετε, λοιπόν, τα µνηµόνια, έρχονται οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που δεν περνούν από τη Βουλή για να
µπορέσουν ουσιαστικά ως εφαρµοστικοί νόµοι να κάνουν το µνηµόνιο κάπως βατό και κάπως εφαρµόσιµο. Εκεί πάλι γίνεται ό,τι
γίνεται και µε το µνηµόνιο. Είναι κακογραµµένες και µετά µε
υπουργικές αποφάσεις προσπαθείτε να διορθώσετε τις γκάφες
σας, όπως αυτή που έγινε προχθές από το Υπουργείο Οικονοµικών µε το να µην κόβουν αποδείξεις κάποιοι συγκεκριµένοι υπόχρεοι.
Επίσης, περνάτε στη Βουλή κάποια νοµοσχέδια, τα οποία είναι
τελείως ανούσια, όπως το πως θα µεταφέρονται οι µαθητές, που
έπρεπε να το είχαµε λύσει δεκάδες χρόνια πριν - λες και είµαστε
καµµιά «Μπανανία» και πρέπει να έλθει στη Βουλή να το συζητήσουµε- αυτά που φέρνει η κ. Κεφαλογιάννη, δηλαδή κάποια σύµφωνα και κάποιες κυρώσεις µε ξένες χώρες, λες και θα διαφωνούσε κανείς να ανταλλάσουµε τουρισµό µε την Κίνα ή αν θα κοστίζει το ταξίδι του τάδε δηµοσιογράφου 1.000 ευρώ ή 1.500.
Είναι πάρα πολύ ουσιώδη ζητήµατα και πρέπει να περνούν, βέβαια, από το ελληνικό Κοινοβούλιο!
Αυτές τις µέρες, βέβαια, έχουν µιλήσει αρκετοί συνάδελφοι
και για τον ΕΛΟΤ και θα θέλαµε να µας πει –έφυγε ο κύριος
Υπουργός- για την παραχώρηση που έγινε του κτηρίου του ΕΛΟΤ
στη ΒΙΠΕ Σίνδου µε υποδοµές εκατοµµυρίων ευρώ στην ΕΒΕΤΑΜ, στην οποία συµµετέχουν και ιδιώτες και παραχωρήθηκε
από δηµόσιο οργανισµό.
Κύριοι Υπουργοί και γενικά κύριοι της συγκυβέρνησης, ζείτε
σε µία εικονική χώρα και, δυστυχώς, έτσι την κυβερνάτε, µακριά
από τον Έλληνα πολίτη, µακριά από τα προβλήµατά του. Αυτό
συµβαίνει γιατί καταναλώνετε όλο το χρόνο στις υποτιθέµενες
διαπραγµατεύσεις σας µε τα αφεντικά σας, οι οποίες δεν είναι
καθόλου διαπραγµατεύσεις, αλλά απλά εντολές, τις οποίες παίρνετε για να σχηµατίζετε αυτούς τους άθλιους, κατ’ εµάς τουλάχιστον, νόµους.
Το ουσιώδες, όµως, δεν είναι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο που περνάτε το πρώτο του µέρος, το οποίο αφορά στις συγχωνεύσεις
και στις καταργήσεις οργανισµών, όπου φανταζόµαστε το τι
«µπάχαλο» θα επακολουθήσει, αλλά η σύσταση της Γενικής
Γραµµατείας για το Συντονισµό, όπως λέτε, του Κυβερνητικού
Έργου και είµαστε σίγουροι ότι θα λειτουργεί µε την επίβλεψη
των ξένων επιτρόπων, οι οποίοι έχουν γίνει πλέον, βέβαια, µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος.
Δυστυχώς, όσο και αν προσπαθούµε να πειστούµε ότι κάποια
πρωτόκολλα που έχουν γραφτεί δεκάδες χρόνια πριν είναι πλαστά, έρχεστε συνεχώς να τα επιβεβαιώσετε. Ξέρετε πολύ καλά
και λόγω ιδεολογικής καταβολής τι εννοούµε.
Με εντολή, λοιπόν, του ΟΟΣΑ, ο οποίος προτείνει να υπάρχουν
κέντρα διακυβέρνησης σε όλες τις χώρες, θα έχουµε µια θλιβερή
πρωτιά. Θα γίνουµε ακόµη µια φορά τα πειραµατόζωα της Ευρώπης. Συστήνετε µια γενική γραµµατεία για να ελέγχει το κυβερνητικό έργο µε πενταετή θητεία. Δηλαδή, η Κυβέρνηση θα
είναι µε τετραετή θητεία και αυτή που θα ελέγχει την Κυβέρνηση
θα είναι µε πενταετή θητεία. Πώς γίνεται αυτό; Πώς το αποφασίσατε αυτό ότι θα πρέπει –ας πούµε- η επόµενη κυβέρνηση να
φορτωθεί στην πλάτη της αυτούς τους κολλητούς που θα επιλέξει ο κ. Σαµαράς; Μπράβο! Συγχαρητήρια! Με απόφαση Πρωθυπουργού, λοιπόν, θα διορίζονται αυτοί οι άνθρωποι λες και οι
Υπουργοί δεν διορίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού και
είναι κάτι άλλο.
Έχουµε σαράντα Υπουργούς –περίπου σαράντα, δεν ξέρω πό-
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σους έχουµε, έχω χάσει και εγώ το µέτρηµα- οι οποίοι, όπως λέτε
–το παραδέχεστε µε αυτήν τη γραµµατεία που θα συντονίζει αυτούς τους σαράντα ανθρώπους- δεν µπορούν να συντονιστούν.
Δεν συντονίζονται, λοιπόν, σαράντα άνθρωποι και θα πρέπει να
έλθουν εξήντα τρεις νέοι άνθρωποι για να συντονίσουν τους σαράντα. Αν αυτό δεν εµπαίζει τη νοηµοσύνη µας, δεν εµπαίζει γενικά τον ελληνικό λαό, δεν ξέρω πως αλλιώς µπορώ να το
χαρακτηρίσω. Στέκει, έχει κάποια λογική εξήντα τρεις να συντονίζουν τους σαράντα, που δεν µπορούν να συντονιστούν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ )
Επίσης, Υπουργικό Συµβούλιο δεν έχουµε δει να συµβαίνει.
Τουλάχιστον, για τα µάτια του κόσµου οι προηγούµενοι Πρωθυπουργοί έκαναν και ένα Υπουργικό Συµβούλιο. Το τι έλεγαν δεν
µας ενδιαφέρει, αλλά τουλάχιστον έκαναν. Εσείς δεν κάνετε ούτε
ένα Υπουργικό Συµβούλιο.
Οι Υπουργοί, λοιπόν, γίνονται υπάλληλοι της γραµµατείας. Θα
πρέπει στην αρχή του χρόνου να καταθέτουν τις προτάσεις τους,
στα µέσα της χρονιάς θα κάνουν κάτι άλλο. Θα υπάρχει και πειθαρχικό κιόλας σ’ αυτήν τη γραµµατεία, η οποία θα ελέγχει το
έργο των Υπουργών και στο τέλος θα δει αν έχουν πετύχει τους
στόχους τους. Δηλαδή, είναι κάποια παιδάκια οι Υπουργοί, οι
οποίοι δεν µπορούν να πετύχουν µόνοι τους τους στόχους τους
και έρχονται αυτοί οι εξήντα τρεις άνθρωποι να τους συντονίζουν. Μπράβο!
Επίσης, αναφέρει ότι θα απευθύνονται κατευθείαν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχουµε καταλάβει µετά τον ξαφνικό «έρωτα»
µε τη Μέρκελ, που συναντιούνται κάθε τρεις και λίγο, που αποδίδει και αυτός λόγο.
Λυπάµαι πραγµατικά, γιατί πλέον εµείς, αλλά κυρίως τα παιδιά
µας µετά κι από αυτό το νοµοσχέδιο µε τη σύσταση αυτής της
γραµµατείας ζούµε και τυπικά υπό κατοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μαρκογιαννάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να µιλήσω για κάτι που έχει άµεση σχέση
µε την αναχώρηση του κυρίου Υπουργού και επίσης, µε όσα είπε
ο συνάδελφος κ. Ηλιόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι προσωπικό το θέµα αλλά και γενικότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θα σας πω, κύριε Πρόεδρε,
κι εσείς θα το ερµηνεύσετε και θα το εξηγήσετε.
Συγχρόνως µε την άνοδο του οµιλητού µας εις το Βήµα, επεχείρη να απέλθει ο προλαλήσας Υπουργός κ. Μανιτάκης. Ο συνάδελφός µας τον παρεκάλεσε να παραµείνει, ώστε να σχολιάσει
ένα δικό µου νοµικό σχόλιο, εφόσον είπε και ισχυρίστηκε εν τω
πέρατι του λόγου του. Ο κύριος Υπουργός, ο κ. Μανιτάκης
έσπευσε να αναχωρήσει, χωρίς να το σχολιάσει.
Παρακαλώ θερµότατα, µόνο για τριάντα δευτερόλεπτα να πω,
τι ακριβώς είπε ο κ. Μανιτάκης, όσον αφορά το θέµα του ασύλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Φαντάζοµαι ότι ο κ. Μανιτάκης θα επανέλθει, οπότε θα σας ακούσει. Αλλιώς, θα τα µεταφέρει ο Υφυπουργός.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μα, παρεκλήθη ο κ. Μανιτάκης από τον προλαλήσαντα συνάδελφό µου κι έσπευσε να
αναχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρεκλήθη µεν, αλλά
δεν οµίλησε, δε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι, παρέµεινε και µετά
από λίγο το σκέφθηκε φαίνεται κι έβαλε το λευκό κασκόλ του και
το παλτό του κι ανεχώρησε. Κι οφείλει να απαντήσει, γιατί είναι
ουσιώδες το σηµείο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ακούστε, δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει κάποιος, ούτε έχουµε µέσα πειθαναγκασµού εδώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Άρα, µπορώ τη σιωπή να τη
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θεωρήσω απάντηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όταν η Κυβέρνηση εκπροσωπείται δεν υπάρχει κανένα θέµα. Οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί και οι Αναπληρωτές Υπουργοί εκπροσωπούν την Κυβέρνηση, εφόσον βεβαίως, είναι του αντικειµένου τους.
Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κ. Μαρκογιαννάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αγαπητοί συνάδελφοι, πάρα πολλά πράγµατα θα έπρεπε
να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά ελέγοντο, εγγράφονταν, αλλά έπρεπε να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε ως κράτος να
αντιµετωπίζουµε αυτήν την οικονοµική και κοινωνική κρίση την
απίστευτη για να βρεθεί µια Κυβέρνηση, επίτέλους, να πάρει
πρωτοβουλίες, οι οποίες στόχο έχουν ένα καλύτερο κράτος και
τον εκσυγχρονισµό.
Βλέπω, δυστυχώς, µε πολλή θλίψη ότι ενώ υπάρχει ένα νοµοσχέδιο που οδηγεί και τείνει προς αυτήν την κατεύθυνση του καλύτερου κράτους, του λιγότερου κράτους, του οικονοµικότερου
κράτους, του ελεγχόµενου κράτους –όχι µε την έννοια που είπε
ο κ. Λαφαζάνης προηγουµένως, αλλά µε την καλή έννοια του
ελέγχου, ώστε να µην είναι το κράτος «µπάτε σκύλοι αλέστε και
αλεστικά µη δώσετε» και να ελέγχεται πραγµατικά- που να υπάρχει αξιοκρατία και να εξυπηρετείται ο πολίτης, αυτήν την προσπάθεια έρχεται να την αντικρούσει σύσσωµη η Αντιπολίτευση,
πρεσβεύοντας και διακηρύσσοντας ένα κράτος πλαδαρό, ένα
κράτος αποτελεσµατικό, ένα µεγάλο κράτος που µας έχει συνηθίσει, αν µη τι άλλο, µέχρι σήµερα να είναι η κύρια αιτία σπατάλης και διαφθοράς.
Έτσι, για άλλη µια φορά συµβαίνει αυτό, το οποίο βλέπουµε,
δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια: Η Αντιπολίτευση πάντα να βλέπει την οποιαδήποτε κυβερνητική πρωτοβουλία αρνητικά. Δεν
είναι πάντοτε, συνάδελφοι, εν αδίκω η Κυβέρνηση. Παίρνει και
σωστές πρωτοβουλίες.
Και µια πολύ σωστή πρωτοβουλία της σηµερινής Κυβέρνησης
είναι το συζητούµενο νοµοσχέδιο, το οποίο δέχεται τα οµαδικά
πυρά σύσσωµης της Αντιπολίτευσης –άσφαιρα µεν, οµαδικά
πυρά δε- σαν να πρόκειται για κάτι το απολύτως καταστροφικό.
Το «όχι» σε όλα δεν νοµίζω ότι προάγει την πολιτική ζωή του
τόπου, αλλά προ πάντων δεν είναι και για το συµφέρον του κράτους. Βάζουµε και λίγο µνηµόνιο µέσα, βάζουµε και λίγη τρόικα
µέσα και φτιάχνουµε µια ωραιότατη σούπα, την οποία προσπαθούµε να σερβίρουµε. Μόνο που αυτό είναι σούπα.
Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάργηση οργανισµών οι
οποίοι από τον τίτλο τους και µόνο καταδεικνύεται ότι τίποτε
πλέον δεν προσφέρουν, ίσως να προσέφεραν κάποτε την ευκαιρία σε κάποιους οι οποίοι ήθελαν να βολέψουν «ηµετέρους», ή
οι υπηρεσίες τις οποίες κάποτε προσέφεραν, σήµερα να είναι
αρµοδιότητα άλλων κρατικών λειτουργιών.
Ενώ, λοιπόν, η Κυβέρνηση παίρνει την πρωτοβουλία κατάργησης αυτών των οργανισµών, λέµε όχι, να παραµείνουν εκεί, σκελετοί, πτώµατα, αρκεί να υπάρχουν για να υπάρχει µεγαλύτερο
κράτος, για να υπάρχει διαφθορά, να υπάρχει η σπατάλη.
Από εκεί και πέρα η συγχώνευση άλλων Οργανισµών δεν κάνει
λειτουργικότερο το κράτος; Όταν συγχωνευτούν παρεµφερείς,
προσφέροντες οµοειδείς υπηρεσίες οργανισµοί δεν είναι αποτελεσµατικότερο; Δεν εξοικονοµούνται δαπάνες; Για ποιο λόγο
είστε τόσο κάθετα αρνητικοί σ’ αυτήν την προσπάθεια; Για να
πείτε, όχι, για να πείτε ότι η Κυβέρνηση δεν τα έκανε καλά, για
να πείτε όσα λέτε σε βάρος της Κυβέρνησης ότι έχει υποκύψει
στα ξένα συµφέροντα και όλα τα άλλα.
Κύριοι συνάδελφοι, εγώ ήθελα να κάνω αυτήν τη γενική παρατήρηση σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίον η Αντιπολίτευση
τοποθετείται στο παρόν νοµοσχέδιο και θα κάνω ελάχιστες παρατηρήσεις σε δύο άρθρα.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που είστε εδώ, θα αναφερθώ στο άρθρο 10, το οποίο αναφέρεται στη συγχώνευση µονάδων κοινωνικής φροντίδας. Συνιστώνται δώδεκα κέντρα
κοινωνικής πρόνοιας, ένα σε κάθε περιφέρεια, όπου συγχωνεύονται όλα τα περιφερειακά κέντρα που είναι σε κάθε νοµό
µέχρι τώρα και έχουµε µια υπηρεσία. Κάνετε, όµως, ένα λάθος.
Τη διοίκηση αυτού του ενιαίου πλέον κέντρου το οποίο κάνετε,
την τοποθετείτε στις έδρες των περιφερειών. Αυτό είναι λάθος,
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διότι δεν συµβάλλει ούτε στην αποκέντρωση ούτε στην ισόρροπη
ανάπτυξη. Έχουµε ένα υδροκέφαλο στο Νοµό Αττικής, την
Αθήνα και πάµε να δηµιουργήσουµε και άλλα δώδεκα υδροκέφαλα στην περιφέρεια. Θα έλεγα ότι είναι ένα σηµαντικό λάθος
και είναι µια ευκαιρία να το διορθώσετε, οι διοικήσεις να µην είναι
στην έδρα της περιφέρειας αλλά να είναι σε κάποια άλλη µεγάλη
πόλη της περιφέρειας.
Αναφέροµαι στην Κρήτη, στο Νοµό Χανίων. Στα Χανιά ειδικότερα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουµε δύο τέτοια κέντρα. Το
ένα είναι το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, που έχει ως παράρτηµα το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης.
Λειτουργούν άψογα και θα µπορούσαν, επειδή ακριβώς λειτουργούν άψογα κατά τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, να συµπαρασύρουν σ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και όλα τα παρόµοια
κέντρα της Κρήτης. Αντ’ αυτού, έχουµε γίνει µάρτυρες τα τελευταία χρόνια, όλες οι σηµαντικές υπηρεσίες του Νοµού Χανίων να
έχουν µεταφερθεί στο Ηράκλειο. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να το
διορθώσουµε. Ακόµα δεν τελείωσε η συζήτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφθείτε την πρόταση την οποία κάνω όταν θα έρθει και
ο κ. Μανιτάκης στην Αίθουσα.
Έρχοµαι στο άρθρο 15. Πολλά ακούστηκαν. Κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, µιλάµε σοβαρά και είµαστε σοβαροί. Ακούω πράγµατα απίστευτα επειδή δηµιουργείται
η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, για εισβολή, για κατοχή, για
προτεκτοράτο, για επιβολή των θελήσεων της τρόικας ή οποιουδήποτε άλλου. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε; Δεν έχει το δικαίωµα
ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τριγυρνάει την υφήλιο, να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της χώρας, να έχει έναν άνθρωπο µε τον
οποίο θα οµιλεί, θα δίνει εντολές και από κει και πέρα θα εκπορεύονται προς τα εκεί που θέλει; Ή να τον πληροφορεί για εκείνο
το οποίο γίνεται όταν απουσιάζει, θα παρεµβαίνει στις συχνές
διενέξεις µεταξύ Υπουργών, Γενικών Γραµµατέων και όλων των
άλλων; Και έρχεστε και µας λέτε για προτεκτοράτο; Ντροπής
πράγµατα!
Θα πρέπει, επιτέλους, αγαπητοί συνάδελφοι, να σοβαρευτούµε και να δούµε την κάθε πρωτοβουλία όχι σαν µισοάδειο
αλλά σαν µισογεµάτο ποτήρι.
Και εδώ το χαρακτηριστικό είναι το εξής. Μήνες τώρα γράφεται, λέγεται ότι θα έπαιρνε αυτήν την πρωτοβουλία η Κυβέρνηση.
Κανείς τότε δεν ξεσηκώθηκε. Κανείς δεν µίλησε. Παρακολουθώ
τα πάνελ, παρακολουθώ τις δηλώσεις. Κανείς δεν µίλησε ούτε
για προτεκτοράτο ούτε για επιβολή θελήσεων των ξένων. Τώρα
που ήρθε στη Βουλή, τώρα που θέλησε να υλοποιήσει την εξαγγελία η Κυβέρνηση ερχόµαστε και αρχίζουµε τις φωνασκίες µόνο
και µόνο για να πούµε «όχι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω –κλείνοντας- ότι πρόκειται
για µία ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, την οποία
θα έπρεπε σύσσωµη η Βουλή να επικροτήσει. Ασφαλώς και εγώ
ψηφίζω και στο σύνολο, όπως κάναµε χθες, αλλά και επί των άρθρων το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καλή χρονιά!
Επειδή έχει ακουστεί κατ’ επανάληψη εδώ µέσα, όχι µόνο σήµερα αλλά και χθες και άλλες φορές µία παντελώς αβάσιµη
άποψη, µία άποψη που δεν εδράζεται σε κανένα στοιχείο της ελληνικής έννοµης τάξης, θα πρέπει να τονιστεί –παρ’ ότι γνωρίζω
ότι και αυτοί που πολλές φορές τα λένε τα γνωρίζουν αυτά ως
νοµικοί, αλλά τα λένε για άλλους λόγους- γιατί µας ακούει ο Έλληνας πολίτης σήµερα ότι η κατάσχεση ή αλλιώς –στα πιο νοµικά- η αναγκαστική εκτέλεση είναι ζήτηµα που καθορίζεται όχι
µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο από την
εθνική έννοµη τάξη.
Όµως, εγώ θα θέσω δύο ζητήµατα. Το πρώτο ζήτηµα είναι το
εξής. Όταν µιλάµε για κατάσχεση και εποµένως για αναγκαστική
εκτέλεση, µιλάµε για ένα στάδιο που έπεται, που ακολουθεί της
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πτώχευσης της χώρας. Εποµένως θα θέσω το εξής θέµα. Σκοπεύει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα να χρεοκοπήσει τη χώρα;
Προβλέπει κανείς ακόµα περισσότερο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ό,τι υπογράφετε προβλέπεται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εµείς, κύριε Λαφαζάνη,
δεν προβλέπουµε τη χρεοκοπία της χώρας. Την προβλέπετε, λοιπόν, εσείς τη χρεοκοπία της χώρας; Ή για να το πω και ακόµα
πιο καθαρά, µήπως ποντάρει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα στη
χρεοκοπία της χώρας; Δεν έµαθε τίποτα η Αντιπολίτευση από το
παράδειγµα της Αργεντινής; Μία χώρα που νοµίζω ότι βρίσκεται
στην Αφρική πριν από τουλάχιστον δεκαπέντε, είκοσι µέρες, ίσως
και ένα µήνα τής πραγµατοποίησε κατάσχεση ενός πολεµικού
σκάφους. Με ποιο δίκαιο έγινε η κατάσχεση του πολεµικού σκάφους της Αργεντινής στην αφρικανική αυτή χώρα; Με ποιο δίκαιο; Προφανώς, µε το δίκαιο της συγκεκριµένης χώρας στην
οποία βρισκόταν το συγκεκριµένο σκάφος.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το
Λουξεµβούργο και το δικαστήριό του και ας πούµε καθαρά αν είµαστε µε την άποψη που εξέφρασε πολύ σωστά ο κ. Λούλα, ο
οποίος είπε «πρέπει να µάθετε να µιλάτε περισσότερο για τις λύσεις και λιγότερο για την κρίση» ή αν είµαστε µε την άποψη ότι
πρέπει να ανατροφοδοτούµε οι ίδιοι τα σενάρια αυτά, τα οποία
µόνο κακό κάνουν στην κοινή προσπάθεια για ανάκαµψη της
χώρας και λίγες λύσεις ή λίγες προοπτικές προσδίδουν στην πορεία της ανάκαµψης.
Δεύτερον, σήµερα συζητάµε για την αναδιάρθρωση, τη µεταρρύθµιση και την καλύτερη λειτουργία του κράτους. Κράτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και η τήρηση της νοµιµότητας
και ο σεβασµός των κανόνων λειτουργίας µιας ευνοµούµενης
κοινωνίας. Κράτος είναι και η προστασία της δηµόσιας περιουσίας και η παρεµπόδιση ακραίων δυνάµεων να νέµονται το δηµόσιο χώρο. Ως πολίτες έχουµε δικαίωµα να ζούµε ελεύθεροι
µέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και όχι της ασυδοσίας και
της αυθαιρεσίας.
Η υπόθεση της βίλας «Αµαλία» συνιστά ένα ακόµα επεισόδιο
στην προσπάθεια να κάνουµε επιτέλους το αυτονόητο πράξη.
Και το αυτονόητο είναι η σωστή λειτουργία του κράτους και της
διοίκησης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, όπως επίσης
αυτονόητη πρέπει να είναι και η σύµπασα καταδίκη κάθε φαινοµένου ανοµίας και αταξίας από όπου και αν προέρχεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταρρύθµιση της Δηµόσιας
Διοίκησης είναι µία από τις κύριες µεταρρυθµίσεις που πρέπει
να υλοποιηθούν στην Ελλάδα στην πορεία της προς την οικονοµική ανάκαµψη. Απαιτούνται µεταρρυθµίσεις σε κεντρικό όσο και
σε αποκεντρωµένο, περιφερειακό ή τοπικό, επίπεδο διακυβέρνησης, που θα συµβάλουν είτε άµεσα είτε έµµεσα στην απαραίτητη αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισµό της ελληνικής
Δηµόσιας Διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Με το νοµοσχέδιο αυτό πιστεύω ότι ακουµπάµε το σκληρό πυρήνα των κακώς κειµένων της µεταπολιτευτικής µας ευφορίας,
δηλαδή το οικοδοµικό, το πολιτικό, το κοινωνικό και το αξιακό
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας. Η ουσία κρύβεται στο
κυρίως πρόβληµα που είναι το κράτος, η Δηµόσια Διοίκηση και
η χρόνια παθογένειά της.
Δεν µιλάµε απλώς για µείωση αριθµών, φορέων και οργανισµών µε το νοµοσχέδιο και ούτε πρέπει κοινός παρανοµαστής
να είναι η αριθµητική µείωση των υπαλλήλων. Μιλάµε για λειτουργικό κράτος, για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, για παραγωγικότερη δοµή των υπηρεσιών και για ένα κράτος αρωγό
στις ανάγκες της χώρας και όχι τροχοπέδη.
Παρ’ όλα αυτά κάποιοι, κυρίως από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, ακόµη και τώρα, τη στιγµή που κανείς δεν µπορεί να λέει
ότι δεν γνωρίζει την ελληνική πραγµατικότητα και την παθογένεια
της διοίκησης, επιµένουν σε µια µεγάλη, έντονη και εκτενή κριτική για το ζήτηµα των συγχωνεύσεων.
Είναι απαραίτητοι όλοι αυτοί οι διακόσιοι πέντε οργανισµοί,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, προκειµένου να λειτουργήσει το ελληνικό δηµόσιο και η
Δηµόσια Διοίκηση ή δεν είναι; Ποιοι θίγονται τελικά από όλες
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αυτές τις συγχωνεύσεις; Θίγεται η ίδια η λειτουργία του ελληνικού δηµοσίου ή µήπως θίγονται όλοι όσοι διορίζονταν κατά καιρούς στις θέσεις των προέδρων, των διευθυνόντων συµβούλων
και µελών του διοικητικού συµβουλίου;
Εποµένως ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει τόσο µεγάλη αντίδραση σχετικά µε αυτό το εγχείρηµα που συζητούµε
σήµερα; Διότι αν σε κανέναν από τις διακόσιους πέντε οργανισµούς δεν χρειαζόταν καµµία συγχώνευση ή κατάργηση, τότε
προφανώς θα πρέπει να παραδεχθούµε ότι η ελληνική Δηµόσια
Διοίκηση λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί. Εποµένως
δεν υπάρχει καµµία ανάγκη για µεταρρύθµιση.
Ακόµα όµως και αν όλα πρέπει να µείνουν ίδια για την Αντιπολίτευση, ας µας εξηγήσουν και ας παρουσιάσουν ένα δικό τους
σχέδιο διοικητικής µεταρρύθµισης, µια πρόταση για µια νέα Δηµόσια Διοίκηση που θα είναι το αποτέλεσµα ενός συγκροτηµένου
σχεδίου και όχι µια συγκυριακή και συντεχνιακή συµµαχία µε παρωχηµένες απόψεις χωρίς καµµία κοινωνική αποδοχή και λειτουργική πλέον ικανότητα. Αν υπάρχει τέτοια πρόταση, καλό
είναι να κατατεθεί.
Από την άλλη, πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι ανάγκη αλλά ούτε
είναι και αλήθεια η άποψη ότι όλα αυτά εντάσσονται µέσα στις
υποχρεώσεις από το µνηµόνιο και τη δανειακή σύµβαση της
χώρας. Αντιθέτως, οι τοµές, οι µεταρρυθµίσεις, που χρειάζεται
η χώρα, απαιτούν ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο
ανάτασης και ανασυγκρότησης.
Το «όχι» είναι πολύ εύκολο. Το «ναι», δηλαδή το να µπορέσουµε να οικοδοµήσουµε µια πρόταση η οποία θα έχει αρχή,
µέση και τέλος, είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πιο αναγκαίο από
ποτέ. Εδραία πεποίθηση όµως και λυδία λίθος για την ουσιαστική
µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης είναι κάτι που πρέπει να
διέπει πάντα, από εδώ και πέρα, κάθε πρωτοβουλία αναβάθµισής
της και αυτή είναι η αξιολόγηση. Δεν γίνεται χωρίς ουσιαστική,
πραγµατική και χωρίς παραθυράκια αξιολόγηση να αναβαθµιστεί
η Δηµόσια Διοίκηση.
Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αναδιοργάνωση των κυβερνητικών φορέων, µε στόχο την υποστήριξη της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας τους, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν
τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και τα σχέδια στελέχωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ως πρώτο βήµα βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη µια
αξιολόγηση των δοµών όλων των ελληνικών Υπουργείων, µε
στόχο την αναδιοργάνωση των Υπουργείων κατά το πρώτο τρίµηνο του 2013. Η αξιολόγηση και η αναδιοργάνωση όλων των
άλλων δηµοσίων φορέων θα πρέπει να συνεχιστεί το 2013.
Στην εν λόγω διαδικασία θα συµπεριληφθεί η συγχώνευση ή
κατάργηση ορισµένων δηµοσίων υπηρεσιών, ενώ εξίσου -αν όχι
σηµαντικότερη- είναι η αξιολόγηση του προσωπικού. Πολύ σηµαντικός παράγοντας –και θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεεξέλιξης, λειτουργίας και απόδοσης της Δηµόσιας Διοίκησης
είναι ο άνθρωπος. Είναι ο δηµόσιος λειτουργός, η εικόνα και η
ψυχή της Δηµόσιας Διοίκησης.
Είναι σηµαντικό, λοιπόν, παράλληλα µε την αξιολόγηση δοµών
και προσωπικού να διαµορφωθεί µια σύγχρονη πολιτική ανθρώπινων πόρων που να συµπεριλαµβάνει τους κανόνες πρόσληψης,
της κατάρτισης, της κινητικότητας, των δεξιοτήτων και της συνολικής διαχείρισης της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, τελειώνετε, αν έχετε την καλοσύνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εκεί θα εντάσσεται ως
αναγκαία προτεραιότητα η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των
προσόντων της ανώτατης διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
είναι ένα πρώτο βήµα. Θα κριθεί από τη συνέχεια. Στηρίζουµε
σήµερα το νόµο και προτρέπουµε τον κύριο Υπουργό για την
ολοκλήρωση της διοικητικής µεταρρύθµισης, γιατί απέναντι στην
κυνική άποψη ότι η Ελλάδα δεν θα αλλάξει ποτέ, εµείς επιµένουµε ότι η χώρα µας, µε τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, αλ-
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λάζει κάθε µέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ ότι πρόλαβε αρκετά στοιχεία απ’ όσα είχα προγραµµατίσει να πω τόσο ο κ.
Μαρκογιαννάκης όσο και ο κ. Τριαντάφυλλος, τουλάχιστον κατά
το πνεύµα. Είχα τον προβληµατισµό αν θα έπαιρνα το λόγο ή αν
θα παραιτούµουν του λόγου. Τελικώς εµµένω στο λόγο µου, διότι
θέλω να θέσω κάποια ζητήµατα προς την Αντιπολίτευση, σύσσωµη την Αντιπολίτευση.
Παρακολουθώ από χθες τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου,
ένα νοµοσχέδιο που, κατά την άποψή µου, θα έπρεπε να είχε τελειώσει χθες και µάλιστα, αρκετά σύντοµα, το οποίο όµως µας
ταλαιπωρεί επί διήµερον και για µία ακόµη φορά σπαταλάµε πολύτιµο χρόνο και πολύτιµη ενέργεια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τα καταργήσουµε όλα και τη
Βουλή και…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούγονται
οι ψίθυροί σας. Δεν θα καταργήσουµε τίποτα. Δεν καταργείται
τίποτα. Εκείνο που επιχειρείται να καταργηθεί είναι οι κανόνες
κοινής λογικής, σε άλλες δε περιπτώσεις οι κανόνες της νοµικής
και εκείνο το οποίο τελικά καταργείτε είναι αυτό που αποτελεί
κοινή απαίτηση σύσσωµου του ελληνικού λαού επιτέλους εδώ
µέσα να συνεννοηθούµε, να µη λειτουργούµε µε αντανακλαστικά
η Αντιπολίτευση αντιπολιτευτικότητος, λες και έχουµε αντανακλαστικά Παβλόφ και η Συµπολίτευση συµπολιτευσιµότητος, κρίνοντας τα πάντα ωραία, καλά και θετικά.
Τέθηκε κατά κόρον από την Αντιπολίτευση και πιο εµφατικά
από τον ΣΥΡΙΖΑ -και λόγω της αριθµητικής του υπεροχής στην
Αντιπολίτευση- το «τι κράτος θέλετε».
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι κράτος θέλετε; Εγώ
λέω ότι θέλω να φτιάξω κράτος, διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει
αυτήν τη στιγµή κράτος, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή πολιτεία
συντεταγµένη, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή δοµηµένη, έννοµη,
κυρίαρχη τάξη η οποία να εµπνέει σεβασµό, να αποδίδει ηθική
και να είναι επιτέλους και αποτελεσµατική.
Είστε ικανοποιηµένοι από το ελληνικό δηµόσιο; Λειτουργεί
σωστά; Έχετε ικανοποίηση; Είναι αποδοτικό; Είναι ευέλικτο;
Είναι ταχύ; Είναι αποτελεσµατικό; Έχει καταπολεµήσει τη γραφειοκρατία; Του λείπει η ευθυνοφοβία; Με τι, µε ποιους ρυθµούς
κινείται; Υπάρχει διαφθορά ή δεν υπάρχει;
Αναρωτήθηκε κάποια στιγµή ο κ. Λαφαζάνης, λέγοντας το
εξής: «Θεωρείτε ότι οι συντεχνίες βρίσκονται σε αυτά που καταργείτε;». Εγώ θα καλέσω τον κ. Λαφαζάνη ευθέως να µου πει
και να ενηµερώσει την ελληνική Βουλή πού βρίσκονται, κατά την
άποψή του, οι συντεχνίες στο ελληνικό δηµόσιο, όχι στο ελληνικό
κράτος.
Και τον καλώ ευθέως! Θέλω να το ακούσω! Θέλω να το ξέρω,
για να δω τι θα απαιτήσω κι εγώ από την Κυβέρνηση προς τα πού
να στραφεί! Αφού κατά την άποψη της Αντιπολιτεύσεως στρέφεται εδώ λάθος, ας µας πουν το κατά τη δική τους αντίληψη
σωστό! Μπορεί να συµφωνήσουµε! Όµως, κοιτάξτε, η αντιθετικότητα, η αντιλογικότητα και ο αντιλογισµός δεν είναι πλέον καν
συντηρητισµός! Είναι αντιδραστικότητα! Δεν έχετε πρόταση!
Γιατί δεν έχετε πρόταση; Διότι δεν έχετε συναίσθηση της πραγµατικότητας! Κι όταν την αποκτάτε, δεν θέλετε να την αντιµετωπίσετε, διότι δεν διαθέτετε ούτε την τόλµη ούτε το ρεαλισµό!
Δεν ακούσαµε δύο µέρες τώρα µία πρόταση! Το είπε και ο κ.
Τριαντάφυλλος, το είπε και ο κ. Μαρκογιαννάκης. Ποια είναι η
πρότασή σας; Να το αφήσουµε όπως είναι; Ο κ. Λαφαζάνης είπε
το καταπληκτικό «ξέρετε, καταργώντας…», κ.λπ.. Άλλο αυτό, για
να δείτε ότι το ψέµα δίνει και παίρνει! Σας λέω ότι τρία πράγµατα
καταργούνται σ’ αυτόν το νόµο –τρία όλα κι όλα- και αυτά µε µεταβατική περίοδο! Όλα τα άλλα συγχωνεύονται, εσείς έχετε πει
ότι καταργούνται! Κεφάλαιο µπορεί να ανοίξουµε κουβεντιάζοντας αυτήν την εκδοχή!
Επανέρχοµαι και λέω το εξής: Ποια είναι η πρότασή σας; Η
πρότασή σας είναι να έχω δύο διοικήσεις στο Κέντρο Χρονίων
Παθήσεων Δοµοκού και στο Κέντρο Παιδικής Μέριµνας στη
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Λαµία, µε απόσταση τριάντα χιλιοµέτρων, που να απασχολούν
δύο διαφορετικά διοικητικά συµβούλια, συν τα άλλα δύο Ευρυτανίας και Ευβοίας ή να έχω ένα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Και Ροδόπης τότε, αφού το
απλώσατε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το άπλωσα! Έτσι το λέει ο νόµος! Έτσι είναι! Στην περιφέρεια είναι! Γι’
αυτό, καλό είναι να διαβάζουµε το νόµο και τι ακριβώς λέει και
να µη στεκόµαστε στο «in abstracto»! Δεν οδηγούµαστε πουθενά!
Σε σπατάλες οδηγούµαστε κι εδώ µέσα κι εδώ έξω!
Κοιτάξτε, εµείς θα φτιάξουµε κράτος! Είτε εσείς λέτε ότι είµαστε νεοφιλελεύθεροι είτε λέτε ότι εµείς καταργούµε, σκοτώνουµε, κάνουµε, ράνουµε, δείχνουµε, εµείς θα φτιάξουµε ένα
κράτος το οποίο δεν θα έχει καµµία σχέση µε τα παρελθόντα.
Θα φτιάξουµε ένα κράτος που θα είναι δίκαιο, θα έχει αξιοκρατία
και ένα πλέγµα νόµων που δεν θα έχει ύφασµα αράχνης. Θα το
παλέψουµε, όσο και αν θα είστε αντιθετικοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε αυτήν την κατεύθυνση θέλω πολύ σύντοµα να πω ακόµα
δύο πράγµατα. Ειπώθηκε –νοµίζω ότι το είπε ο κ. Λαφαζάνης- ότι
καταργώντας όλα αυτά, είναι σαν να καταργούµε το κράτος. Εγώ
θα πω ότι καταργώντας τα µπαλώµατα στο φόρεµα του Καραγκιόζη, θα αποκαλυφθεί το κράτος. Για να µην αποκαλυφθεί, λοιπόν, θέλω να του φορέσω ένα καινούργιο φόρεµα.
Θα ήθελα να πω και δύο λόγια και για τη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού. Τι σας πείραξε; Προτιµάτε, προφανώς, να δοκιµάζουµε µοντέλα του είδους –που εκεί ήταν πράγµατι του ενός ανδρός αρχή- του καθ’ όλα άξιου Αντώνη Λιβάνη στην εποχή της
δεκαετίας του 1980, τα µοντέλα Ρασπούτιν µε τα θυµιατά, τις εικόνες και τα υπόλοιπα της ύστερης «Ανδρεϊκής» περιόδου, τα
µπλοκάκια του κ. Σηµίτη και τους πρωινούς καφέδες, τους άπειρους γνωστούς αγνώστους συµβούλους, τις απευθείας τηλεοπτικές µεταδόσεις, τα µικρά, τα µεγάλα, τα Υπουργικά Συµβούλια, τα ΚΥΣΕΑ, τα «ΜΥΣΕΑ» -και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και πού
χάθηκε η µπάλα και ψάχνουµε ακόµα να βρούµε- ή προτιµάτε
κάτι θεσµικό, καθαρό, διάφανο, ορατό από όλες τις πλευρές, το
οποίο µπορείτε ανά πάσα στιγµή να ελέγξετε και να ψέξετε;
Προφανώς θέλετε όλα τα άλλα, για να µπορείτε να σπερµολογείτε, να κορυβαντιείτε, να αντιπολιτεύεστε µε τον τρόπο που είθισται, δυστυχώς, να αντιπολιτεύεστε!
Ε, λοιπόν, εδώ µπαίνει τέλος και γίνεται µία αρχή. Γι’ αυτήν την
αρχή θα πορευτούµε!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κ. Βολουδάκης.
Κύριε Βολουδάκη, πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα χρειαστώ
επτά, οκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε το λόγο
για επτά λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να δώσω ορισµένες απαντήσεις επί των άρθρων σε
όσα ανέφεραν οι συνάδελφοι. Όµως, λόγω της πιέσεως του χρόνου, θα επικεντρωθώ µόνο στα πολύ κρίσιµα.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να επισηµάνω ότι το περιεχόµενο του
σχεδίου νόµου και όχι των άρθρων είναι προφανώς συµφωνηµένο µε τα εποπτεύοντα Υπουργεία που το καθένα έχει για τους
φορείς του τη δική του στρατηγική και ανάλυση, µε την οποία
βεβαίως συµφωνήσαµε και εµείς ως επισπεύδοντες και συντονίζοντες.
Και έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα που ακούστηκαν κατ’ επανάληψη.
Όσον αφορά στο άρθρο 8 που αφορά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, µακριά από εµάς οποιαδήποτε ιδέα µείωσης
της σηµασίας και της αξίας είτε της κοινωνικής έρευνας γενικό-
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τερα είτε του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Ας δούµε τι συµβαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µ’ αυτό
το σχέδιο νόµου. Ενσωµατώνεται ουσιαστικά το ΕΚΕ στο Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών και καταργούνται τα διοικητικά συµβούλια και
οι διοικήσεις που έχουν κάποια πρόσθετη δαπάνη και δηµιουργείται ένας ενιαίος ισχυρός φορέας έρευνας. Και, βεβαίως,
επειδή το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών είναι ένα νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, ενώ το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, θα µετατραπεί πράγµατι η σύµβαση εργασίας των εργαζοµένων του ΕΚΕ σε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αυτό είναι µέσα σε µια λογική
που ασφαλώς είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα, καθώς καταργείται
ο προηγούµενος φορέας, δηµιουργείται µια νέα σύµβαση εργασίας και συνεχίζεται να παράγεται το ίδιο έργο. Εποµένως δεν
βλέπω πού υπάρχει εδώ το πρόβληµα.
Έγινε, επίσης, εκτενέστατη συζήτηση για το ζήτηµα των φορέων διαχείρισης των προστατευοµένων περιοχών. Το επιχείρηµα
που φέρνουν οι συνάδελφοι έγκειται στο ότι εδώ δεν έχουµε επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τα χρήµατα του ΕΣΠΑ είναι και αυτά χρήµατα του
Έλληνα φορολογούµενου. Εποµένως ο τρόπος της διαχείρισής
τους πρέπει να γίνεται µε τις ίδιες αρχές της χρηστής διαχείρισης
και της µεγιστοποίησης του αποτελέσµατος από την αξιοποίηση
αυτών των πόρων. Γι’ αυτό συγχωνεύονται οι φορείς διαχείρισης
χωρίς καµµιά επίπτωση στο έργο στο οποίο θα γίνεται ακριβώς
για την προστασία των προστατευοµένων περιοχών, επειδή συνεχίζεται κανονικά και χωρίς κανέναν κίνδυνο στη συνέχεια η διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που
υπάρχουν για τις προστατευόµενες περιοχές.
Εκτενέστατη κουβέντα επίσης έγινε για τις µονάδες κοινωνικής φροντίδας, η οποία στηρίχθηκε πάνω σε µία πλάνη την οποία
κατ’ επανάληψη πολλοί αναπαρήγαγαν από αυτό το Βήµα. Πρόκειται για την πλάνη που έγκειται στο ότι όταν συγχωνεύουµε διοικήσεις, καταργούµε φορείς. Ουδέν ψευδέστερον τούτου.
Με συγχωρείτε πολύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά ούτε
µία µονάδα –και επαναλαµβάνω αυτό που είπα και χθες- κοινωνικής πρόνοιας, είτε αφορά χρονίως πάσχοντες είτε αφορά
ΑΜΕΑ είτε αφορά παιδιά, δεν κλείνει πουθενά στην Ελλάδα και
ούτε µία µονάδα δεν µετακινείται. Ναι, οι διοικήσεις συγχωνεύονται, γιατί αυτό επιτάσσουν οι καιροί και γιατί έτσι εξοικονοµούνται πόροι που µπορούν να αξιοποιηθούν και από τους ίδιους τους
φορείς. Βέβαια, σήµερα πράγµατι οι προϋπολογισµοί είναι περιορισµένοι. Γι’ αυτό ακριβώς, λοιπόν, κόβουµε από έξοδα διοικητικών συµβουλίων, µετακλητών διοικητών και από µετακινήσεις
και γι’ αυτό προσπαθούµε να εξοικονοµήσουµε από τις προµήθειες. Το κάνουµε ακριβώς για να πάνε σ’ αυτούς τους φορείς.
Τι θα λέγατε αν βλέπατε τους περιορισµένους Προϋπολογισµούς
του 2013 γι’ αυτούς τους φορείς; Θα µου λέγατε «όχι, µην κόψεις
την αµοιβή του διοικητή ή του διοικητικού συµβουλίου»; Θα το
λέγατε αν είχατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την επιλογή;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κύριε Υπουργέ, λέει ότι καταργούνται και συγχωνεύονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μητρόπουλε, έχετε δικαίωµα δευτερολογίας.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Και προηγουµένως ο Προεδρεύων, αναφερόµενος στην Κρήτη από τα
έδρανα της Αίθουσας, µου έδωσε την ευκαιρία να κάνω µια περιγραφή που αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Ανέφερε ότι κλείνουν
φορείς, µεταφέρονται, αλλάζουν έδρα κ.ο.κ.. Βέβαια είπαµε ότι
δεν κλείνει κανένας φορέας. Λέω, όµως, και κάτι ακόµα. Είναι χαρακτηριστικό για την Κρήτη και αφορά το µεγαλύτερο µέρος της
χώρας ότι οι ίδιοι οι φορείς δεν έχουν αντίρρηση. Τουλάχιστον
οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας στην Κρήτη δεν έχουν εκφράσει καµµία αντίρρηση.
Οι συνάδελφοι Βουλευτές όλων των νοµών και όλων των παρατάξεων, πλην του Αντιπροέδρου -βεβαίως έχει µια σεβαστή
διαφωνία- δεν εξέφρασαν αντίρρηση, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι
στην πραγµατικότητα διασφαλίζουµε µε αυτόν τον τρόπο τη συνέχεια της λειτουργίας των φορέων. Γιατί; Γιατί εξοικονοµούµε
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πόρους που θα σπαταλούνταν σε έξοδα διοίκησης.
Δεν θέλει η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
να υπερασπιστεί τους µισθούς και τις αµοιβές διοικητικών συµβουλίων και διοικητών, την παροχή της υπηρεσίας προς την κοινωνία θέλει να διασφαλίσει. Και αυτό το κάναµε.
Επί της αρχής θα συµφωνήσω ότι πρέπει να πετύχουµε ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρα. Και να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι και σε επόµενα νοµοσχέδια αυτό έρχεται
για όλη τη χώρα και για την Κρήτη, γιατί είναι γεγονός ότι τις
προηγούµενες δεκαετίες είδαµε µια ανάπτυξη που δεν ήταν
ισόρροπη. Όσοι είστε παλιοί σε αυτήν την Αίθουσα, πολλοί παλαιότεροι εµού, πολλά χρόνια Βουλευτές, Υπουργοί κατ’ επανάληψη γνωρίζετε πως φτάσαµε να είναι ανισόρροπη και στρεβλή
η ανάπτυξη στην πατρίδα µας. Και δεν επιδεινώνει βέβαια την εικόνα αυτή το γεγονός ότι ένα διοικητικό συµβούλιο πλέον δεν
θα έχει στα χαρτιά έδρα το άλφα σηµείο ή το βήτα, όταν µάλιστα
διασφαλίζεται ότι θα εκπροσωπούνται όλοι οι νόµοι στα διοικητικά συµβούλια, τα οποία βεβαίως µπορούν και να συνεδριάζουν
σε όλους τους νόµους που λειτουργούν οι µονάδες κοινωνικής
φροντίδας.
Ξαναλέω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινωνία πολλές φορές
είναι πιο µπροστά από εµάς. Και γι’ αυτόν το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παράδειγµα που αναφέρθηκε, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω και µε την ιδιότητα του Βουλευτή Χανίων,
οι συγκεκριµένοι φορείς, οι ιδιοι, δηµόσια δηλώσαν τη στήριξή
τους στην προσπάθεια αυτή. Μιλάω για τους φορείς της Πρόνοιας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό δώστε µου, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστηκε εδώ κατ’ επανάληψη ότι κάποιοι σύµβουλοι µας
προτείνουν, ότι αδιαφανή κέντρα προτείνουν τους τρόπους
κ.ο.κ..
Αυτό το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος
επιλογής των φορέων και η όλη διατύπωση όπως και το επόµενο
στάδιο που ετοιµάζεται, είναι δουλειά της υπηρεσίας, είναι δουλειά του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης σε συνεννόηση
µε τα κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργεία.
Αντιθέτως, εµείς δεν επιλέξαµε να εκχωρήσουµε το µυαλό µας
και την αποφασιστική µας δυνατότητα σε µελετητές, όπως έκαναν άλλοι. Θα αξιοποιήσουµε τις µελέτες, όπου χρειάζεται, για
να κάνουµε τη δουλειά µας καλύτερα. Αλλά η απόφαση, η πολιτική επιλογή είναι της Κυβέρνησης που εξέλεξε ο λαός, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Ακούστηκε από όλους όσοι υπερασπίζονται τη σηµερινή κατάσταση, από όλους όσοι αντιλέγουν στα
άρθρα του νοµοσχεδίου. Ξέρετε; Παρ’ όλα αυτά λέµε ότι κατηγορούµε αυτό που κάνετε άλλα δεν σηµαίνει ότι υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο ως έχει σήµερα.
Τότε τι υπερασπίζεσθε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι ακριβώς προτείνετε; Ωραία, εµείς κάνουµε αυτήν την προσπάθεια µε
τις αρχές που έχουµε πει, µε τις αρχές του λιτού και αποτελεσµατικού κράτους που προϋποθέτει και συγχωνεύσεις και καταργήσεις και µετακινήσεις. Εµείς αυτό προτείνουµε.
Εσείς έχετε µόνο -και απευθύνοµαι κατ’ εξοχήν στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να µας πείτε το πώς θα υπερασπίσουµε το
ένα διοικητικό συµβούλιο, τον άλλο µετακλητό διοικητή, ενδεχοµένως πέντε µετακινούµενους υπάλληλους; Δεν θα προχωρήσει
έτσι αυτός ο τόπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα επαναλάβω ότι η κοινωνία αυτήν τη στιγµή σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται µπροστά από εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Η Κυβέρνηση
αυτήν κάνει τον αγώνα να βρεθεί στη θέση που πρέπει ώστε να
φτιάξει την πολιτεία που η κοινωνία στην πραγµατικότητα απαιτεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Παρίσης Μουτσινάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έρχεται για ψήφιση ένα νοµοσχέδιο πραγµατικά σηµαντικό, το οποίο αναφέρεται στην αναβάθµιση λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα.
Είναι βέβαια µια πρώτη θετική, αλλά αποσπασµατική προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε εγγενείς αδυναµίες αφού
δεν έχουµε απαντήσει στο ερώτηµα τι κράτος θέλουµε πρώτον,
κύριε Υπουργέ; Και το οποίο αναφέρεται σαφώς και µε ευκρίνεια
στην προγραµµατική συµφωνία της Κυβέρνησης. Και θέλω να πω
εδώ ότι όλο αυτό το διάστηµα είµαστε και δεν εφαρµόζεται αυτή
η προγραµµατική συµφωνία, παρά ελάχιστα.
Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν εφαρµόζονται. Το χειρότερο
είναι ότι την απαξιώνουµε εµείς οι πολιτικοί αλλά και οι δηµοσιογράφοι όταν µας λένε: «Τώρα για τι συµφωνία µας λέτε, κύριε
Μουτσινά,», όταν αναφερόµαστε σε αυτήν, «όταν ξέρετε ότι στην
Ελλάδα οι συµφωνίες αυτές πάνε περίπατο;». Αυτό είναι, αν θέλετε, η µεγαλύτερη απαξίωση του πολιτικού µας συστήµατος και
πρέπει να το προσέξουµε.
Πρέπει, λοιπόν, να εφαρµόσουµε έγκαιρα αυτές τις συµφωνίες. Γιατί, για παράδειγµα, φέρνουµε ένα εισπρακτικό φορολογικό νοµοσχέδιο και λέµε ότι θα φέρουµε ένα άλλο το οποίο θα
συνιστά τη φορολογική µεταρρύθµιση. Αλλά αυτό µου θυµίζει
την παροιµία που λέει: «Να σε κάψω Γιάννη, να σου βάλω λάδι
να γιάνει». Καταλαβαίνετε τι γίνεται, δηλαδή. Αφού αφυδατώνουµε, κατατεµαχίζουµε την κοινωνία, µετά θα έρθει ένα καλύτερο νοµοσχέδιο. Πότε; Καταλαβαίνετε, τελικά, ότι πρέπει να
σοβαρευτούµε.
Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα θετικό νοµοσχέδιο. Το λέω. Μιλάω
µε το ποτήρι µισογεµάτο, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος.
Αλλά να το απογεµίσουµε, κύριε Πρόεδρε, το ποτήρι επιτέλους,
γιατί τελικά είναι πάντα µισογεµάτο και αδειάζει.
Πιστεύω ότι το δεύτερο λάθος, το αδύνατο σηµείο είναι ότι
στηρίζεται σε λάθος ανάλυση δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα,
παρά τη φιλότιµη προσπάθεια που έγινε από τον Υπουργό κ. Μανιτάκη και το Υπουργείο συνολικά να αλλάξει αυτήν την αντίληψη
µες το Υπουργείο. Αναφέροµαι στην προσπάθεια των προηγούµενων κυβερνήσεων που επεδίωκαν τη διαστρέβλωση λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα µε επιχειρήµατα, όπως ότι είναι πολύ
µεγάλος ο δηµόσιος τοµέας –στο ένα εκατοµµύριο ανέβαζαν
τους δηµόσιους υπαλλήλους- ότι είναι ακριβός ο δηµόσιος τοµέας, ότι είναι τεµπέληδες οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Αν θέλετε,
αυτά ανατρέπονται από τη λογική. Γιατί θα σας αναφέρω µόνο
στοιχεία επί τροχάδην -για να µην τρώω το χρόνο- του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συµπίπτουν τα στοιχεία τους και λένε
ότι το 2009 ήταν πεντακόσιοι έντεκα χιλιάδες εννιακόσιοι ένας
δηµόσιοι υπάλληλοι, τακτικοί τετρακόσιοι εξήντα χιλιάδες κ.λπ.,
κ.λπ.. Σήµερα είναι περίπου τετρακόσιοι ογδόντα χιλιάδες και
έχουν µειωθεί από συνταξιοδοτήσεις κ.λπ.. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, δε, είναι περίπου στο 9% στο σύνολο των υπαλλήλων, ενώ
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάνω από 10%. Επιπλέον, το κόστος αναλογεί σε 10,8% του ΑΕΠ, όταν στις χώρες
τις Ευρώπης είναι από 11% έως 17%. Αναφέροµαι, επίσης, στη
δικαιολογία ότι είναι τεµπέληδες οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Κι αυτό
θα έλεγα ότι είναι γραφικό -γιατί από γραφικούς έγιναν αυτές οι
αναφορές- αν δεν είχε καµµιά φορά µια γενική αντίληψη που µου
θυµίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα κι αν δεν συνδέονταν µε κάποιες επιδιώξεις που έχουν σχέση µε την ιδιωτικοποίηση στρατηγικών τοµέων του δηµόσιου τοµέα.
Ειλικρινά, το πρόβληµα δεν είναι ποσοτικό και φαίνεται απ’
αυτά που λέω, αλλά βαθιά πολιτικό, κύριε Υπουργέ, και άπτεται
της πολιτικής αντίληψης των µέχρι τώρα κυβερνήσεων για την
αξιοποίηση του κράτους σαν πολιτικό λάφυρο, αλλά και ενός
άτολµου και εύκολου αριστερού βερµπαλισµού που πραγµατικά
δεν έδινε λύση. Οφείλω να οµολογήσω ότι όλοι έχουµε ευθύνη,
αλλά κυρίως οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν.
Έτσι κυριάρχησαν πολιτικές πελατειακών σχέσεων, ρουσφετιών και ιδιωτικοποιήσεων των λειτουργιών του δηµοσίου, εξυπηρέτησης της πολιτικής και οικονοµικής ελίτ της κοινωνίας. Οι
πολιτικές αυτές οδήγησαν στη δηµιουργία ενός κράτους γραφει-
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οκρατικού, απαξιωµένου, το οποίο εξυπηρετούσε και συγκάλυπτε τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και την παραοικονοµία.
Αν σήµερα στο φόντο της βαθιάς οικονοµικής κρίσης που
ζούµε -που είναι µία ευκαιρία για µας και το λέω- δεν ξεπεραστούν τα νοσηρά αυτά φαινόµενα, η προσπάθεια αυτή θα πέσει
στο κενό. Και είναι µεγάλη η ευθύνη στις πλάτες σας που σας
αναλογεί και το καταλαβαίνω.
Η ανικανότητα, άλλωστε, του πολιτικού συστήµατος έφερε την
επιτήρηση και τα µνηµόνια, όταν ήταν µία αδήριτη ανάγκη να είχαµε προ πολλού επεξεργαστεί και εφαρµόσει τη δική µας πολιτική, το δικό µας µνηµόνιο στη βάση µιας εθνικής συνεννόησης
και µε βάση και γνώµονα µόνο τα εθνικά µας συµφέροντα. Σήµερα έχω την αίσθηση ότι γίνονται θετικά αλλά βιαστικά βήµατα
υπό την επήρεια του πανικού του χρόνου, µε αποτέλεσµα πολλές
φορές τα προβλήµατα που δηµιουργούνται να είναι µεγαλύτερα
απ’ αυτά που επιλύονται. Πάρτε, για παράδειγµα, την οικονοµική
πολιτική και δείτε τις αντιφάσεις που έχουν δηµιουργηθεί.
Ο δηµόσιος τοµέας θα πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να κατακτήσει
επιτέλους τον επιτελικό του στρατηγικό ρόλο, να κατέχει και να
διαχειρίζεται τα δίκτυα, τις υποδοµές και τις υπηρεσίες εθνικού
στρατηγικού χαρακτήρα. Δεν θα παράγει γάλατα και βούτυρα,
αλλά µπορεί να κάνει αυτά τουλάχιστον. Μην τον υποβαθµίζουµε
άλλο! Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κατακτηθεί.
Θεωρώ ότι αυτή η βιασύνη σάς οδήγησε να προχωρήσετε στις
διαθεσιµότητες, κύριε Υπουργέ, πριν αρχίσει και ολοκληρωθεί η
διαδικασία της αξιολόγησης υπαλλήλων και δοµών του δηµοσίου, εστίαση και διακρίβωση των ελλειµµάτων των υπαλλήλων
και των άλλων αδυναµιών, ούτως ώστε να επουλωθούν µε µετατάξεις ή άλλους τρόπους, έτσι που τελικά αυτή η λογική να µην
υπηρετεί σήµερα την ανάγκη αναβάθµισης του δηµόσιου τοµέα
αλλά άλλες, αν θέλετε, λογικές.
Όσον αφορά την ουσία των άρθρων, καλή είναι η κατάργηση
αδρανών οργανισµών που ταλάνιζαν πραγµατικά και υποβάθµιζαν το πολιτικό µας σύστηµα. Θυµάµαι τον φορέα για την Κωπαΐδα, που δεν ξέρω αν ακόµα λειτουργεί.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα, αλλά επιµένω ότι τελικά θα
έπρεπε να έχουµε δει µε µεγαλύτερη ευαισθησία τους φορείς
διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. Δεν θα διαφωνήσω µ’
αυτό που λέτε ότι τα χρήµατα του ΕΣΠΑ είναι και χρήµατα δικά
µας, αλλά θα πω ότι τα διαχειρίζονται καλύτερα αυτοί οι οργανισµοί µε µία ευελιξία. Για παράδειγµα, ο Οργανισµός για τη Λίµνη
Κάρλα θα περιέλθει στην περιφέρεια η οποία έχει χίλια προβλήµατα και σίγουρα θα τον υποβαθµίσει.
Είναι καλές και χρήσιµες αρκετές συγχωνεύσεις, γιατί εξορθολογίζουν και εξοικονοµούν έργο και χρήµα. Αυτό το κατανοώ
πολύ καλά. Υπάρχουν όµως και άστοχες, καθώς και βιαστικές
συγχωνεύσεις και υπερβολές θα έλεγα. Αναφέροµαι στην ένταξη
του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, όπως και στις µονάδες κοινωνικής φροντίδας,
στην ΕΒΕΤΑΜ που σήµερα δεν έχει τρόπο να λειτουργήσει.
Θέλω να αποδώσω τα εύσηµα για την καινοτοµία των επιχειρησιακών σχεδίων που εισάγεται στα Υπουργεία, για τον έλεγχο
και την απόδοση ευθυνών. Όµως έχω µία ένσταση σχετικά µε τη
Γενική Γραµµατεία Συντονισµού που υπάγεται απευθείας στον
Πρωθυπουργό. Είναι ένας διοικητικός µηχανισµός ο οποίος δεν
θα παίξει πολιτικό ρόλο. Έχει πενταετή διάρκεια και άρα είναι
εκτός κυβερνήσεων. Δεν θα είναι ένας πολιτικός φορέας που θα
συντονίζει το έργο των Υπουργείων. Ας το δείτε και αυτό.
Επίσης, υπάρχουν διατάξεις και παράγραφοι που επιτρέπουν
σοβαρές τροποποιήσεις ερήµην του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών. Αυτές οι διατάξεις πρέπει να απαλειφθούν. Πρέπει να
έρχονται όλα στο Κοινοβούλιο. Να υπάρξει επιτέλους αναβάθµιση του Κοινοβουλίου και του Βουλευτή.
Είναι, λοιπόν, µία καλή προσπάθεια αλλά πρέπει να απαντήσουµε στο ερώτηµα «τι κράτος θέλουµε».
Πρέπει να ετοιµάσουµε το µοντέλο άµεσα, του υγιούς και σύγχρονου κράτους που θα θεραπεύσει τα φαινόµενα του παρελθόντος, θα στηρίξει την κοινωνική οικονοµία, θα υπηρετήσει µε
αξιοπιστία τις ανάγκες της πολιτείας και των πολιτών, ώστε να
είναι αντάξιο αυτού που θα παραδώσουµε στα παιδιά µας.
Το πρώτο βήµα σήµερα της µεταρρύθµισης, παρά τις ενστάσεις που ανέφερα και τις προτάσεις που κάνω, είναι καλό και θα
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γίνει καλύτερο –και βλέπω, κύριε Υπουργέ, ότι παρακολουθείτε
τους οµιλητές- µε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτό το νοµοσχέδιο κινείται
προφανώς προς µία αυτονόητη κατεύθυνση. Προφανώς πρέπει
να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού του δηµόσιου
τοµέα. Και ο δηµόσιος τοµέας δεν είναι πληθωρικός σε σχέση µε
τα πρότυπα της Ευρώπης. Σίγουρα όµως πρέπει να είναι πιο αποτελεσµατικός.
Όπως είπε ο συνάδελφος Δηµήτρης Αναγνωστάκης, είναι παράδοξο να εγκαλείται η Κυβέρνηση, όταν πάει να κάνει κάτι αυτονόητο. Και άλλα πράγµατα είναι αυτονόητα. Κυρίως αυτό που
θα έπρεπε να είναι αυτονόητο είναι πως η Κυβέρνηση αυτή έχει
πάρει εξουσιοδότηση από τη Βουλή για να κινηθεί προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση, η οποία ορίζεται από µία προγραµµατική
συµφωνία. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει αναφορά σε
αυτήν την προγραµµατική συµφωνία ούτε από τον Υπουργό ούτε
από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Θα σας διαβάσω τι λέει για το συγκεκριµένο θέµα η προγραµµατική συµφωνία µεταξύ άλλων:
Πρώτον, ενίσχυση της αυτοτέλειας της Δηµόσιας Διοίκησης
απέναντι στις πολιτικές αλλαγές. Είναι κάτι πολύ σηµαντικό.
Δεύτερον, περιορισµός της πολυνοµίας και εξάλειψη της σύγκρουσης νοµοθετηµάτων, πάταξη της διαφθοράς µέσω της ενίσχυσης πρακτικών διαφάνειας.
Τρίτον, αντικειµενικές και διαφανείς διαδικασίες προαγωγής,
διαδικασίες εσωτερικής αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης των
υπηρεσιών του προσωπικού. Σύνδεση του προϋπολογισµού που
δίνεται σε κάθε δηµόσια υπηρεσία µε τους στόχους και την απόδοση.
Τέταρτον, οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισµός.
Πέµπτον, συνολική στρατηγική για το χτύπηµα της γραφειοκρατίας.
Έκτον, εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών για να περιορίσουµε τις σπατάλες.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει ήδη µια διάρκεια επτά µηνών. Δεν έχει
παρουσιαστεί νοµοθέτηµα γι’ αυτά τα µέτρα και το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραµµα.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στον κύριο Υπουργό µε κάθε σεβασµό
και του λέω ότι πρέπει να επισπεύσει. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνει είναι να ορίσει ένα χρονοδιάγραµµα γι’ αυτές τις µεταρρυθµίσεις, διότι είναι προφανές ότι όταν αναφερόµαστε στο
βάθος τετραετίας αόριστα, αυτό ο περισσότερος κόσµος λογικά
το εκλαµβάνει ως µία αθέτηση αυτών των δεσµεύσεων.
Όσον αφορά τη γενικότερη παρατήρηση για το νοµοσχέδιο,
θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος κ. Πανούσης
έτσι όπως τα άκουσα τουλάχιστον εγώ και συµφωνώ απολύτως
µε την τοποθέτησή του. Είπε ουσιαστικά δύο πράγµατα. Το
πρώτο είναι ότι τα µερεµέτια πρέπει να γίνονται µετά από τη βασική δοµή. Αυτές οι επιµέρους ενέργειες που υπάρχουν σε αυτό
το νοµοσχέδιο πρέπει να ακολουθούν, όπως είπε κι ο Πάρις Μουτσινάς, ένα νόµο-πλαίσιο για το πώς βλέπουµε τη γενικότερη αρχιτεκτονική της Δηµόσιας Διοίκησης και του κράτους. Ειδάλλως
αυτές οι ενέργειες θα είναι ενέργειες που θα έχουν πολύ µικρό
αποτέλεσµα. Και το δεύτερο που το είπε ο Γιάννης Πανούσης
είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο µιας εθνικής συναίνεσης, ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Και είχαµε χρόνο να
αρχίσουµε αυτήν την εθνική διαβούλευση. Έχουµε καθυστερήσει και πρέπει να επισπεύσουµε.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα. Τρεις παρατηρήσεις για τα άρθρα
8, 9, 10.
Το άρθρο 10 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποσπασµατικής αντιµετώπισης όπου βλέπουµε να συγκροτούνται µονάδες κοινωνικής φροντίδας που έχουν τελείως διαφορετικό
αντικείµενο µεταξύ τους, να υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας
ενώ πριν από λίγους µήνες έχουµε βάλει άλλες µονάδες κοινωνικής φροντίδας, τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και τα ΚΑΦΚΑ, οι οποίες, έστω
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και αν ονοµάστηκαν µονάδες αποκατάστασης, ανήκουν κι αυτές
στην πρόνοια. Τα έχουµε υποτάξει στα νοσοκοµεία µε πολύ αρνητικές συνέπειες.
Επίσης, πρέπει επιτέλους να κάνουµε αυτό που λέγεται περιφερειακή αποκέντρωση, δηλαδή µία περιφερειακή συγκρότηση
του συστήµατος υγείας η οποία να γίνει σε ένα επίπεδο. Αυτή τη
στιγµή υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα. Υπάρχουν οι
δήµοι. Υπάρχει η νοµαρχία µε το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου που ασχολείται και µε την πρόνοια και µε την πρωτοβάθµια φροντίδα η οποία είναι διαιρεµένη µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Υπάρχει η καλλικρατική περιφέρεια, υπάρχει η ΔΥΠΕ και υπάρχει και το Υπουργείο. Αυτό δεν
γίνεται. Κάποια στιγµή πρέπει να προχωρήσουµε σε µια συνολική
αναδιοργάνωση του εθνικού συστήµατος υγείας που προφανώς
πρέπει να έχει και την Πρόνοια.
Όσον αφορά το θέµα των περιβαλλοντικών οργανισµών, ειπώθηκαν πολλά και από τη Νίκη Φούντα, µε την οποία συµφωνώ.
Το βασικό θέµα και η βασική ένσταση γι’ αυτό το άρθρο δεν είναι
τόσο πολύ το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση αυτών των οργανισµών γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έστω κι αν γίνεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να γίνει εξοικονόµηση πόρων. Το
βασικό πρόβληµα είναι ότι δεν εντάσσεται αυτή η αναδιοργάνωση στο πλαίσιο µιας γενικότερης πολιτικής για το περιβάλλον.
Όσο αφορά το άρθρο αυτό νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει
να κάνετε δεκτή την τροπολογία που υπέβαλαν ο κ. Τσούκαλης,
ο κ. Αναγνωστάκης και ο κ. Πανούσης διότι αυτό είναι µέσα στην
προγραµµατική συµφωνία. Η προγραµµατική συµφωνία λέει ότι
οι συγχωνεύσεις των οργανισµών θα γίνουν χωρίς να υπάρχει
υποβάθµιση του προσωπικού.
Φτάνω στο κεφάλαιο Β’. Και εδώ ειπώθηκαν πάρα πολλά. Εγώ
νοµίζω ότι το κεφάλαιο Β’ κινείται προς µία σωστή κατεύθυνση,
αλλά υπάρχει µια πλήρης παρανόηση για το ποια είναι η οδηγία
του ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ λέει το εξής, ότι πρέπει να υπάρξει ένα κέντρο διακυβέρνησης για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού προγράµµατος το οποίο θα διασφαλίζει ένα δυνατό, συνεκτικό,
συλλογικό, στρατηγικό όραµα γι’ αυτό που χρειάζεται η χώρα.
Και από την άλλη πλευρά συγκροτούµε µία γραµµατεία υπό την
ηγεσία ενός γενικού γραµµατέα ο οποίος είναι ένας ανώτατος
δηµόσιος υπάλληλος βαθµού ΕΘ1 µε πενταετή θητεία που δεν
είναι πολιτικό πρόσωπο.
Στην ουσία τι κάνουµε; Συγκροτούµε ένα ενδιάµεσο «γρανάζι»
ανάµεσα στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Είναι εµφανέστατο ότι αυτό θα φέρει δυσλειτουργία. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι µία ενίσχυση της κυβερνητικής επιτροπής και του
Υπουργικού Συµβουλίου και ενδεχοµένως να ενισχύσουµε το επιτελείο του Πρωθυπουργού. Αυτά ήθελα να πω για τα άρθρα.
Επειδή είναι η πρώτη φορά που απευθύνοµαι στην Ολοµέλεια
µε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Βουλευτή, επιτρέψτε µου να
πω ότι αυτό θα είναι το στίγµα της δικής µας γραµµής. Ό,τι εντάσσεται στην προγραµµατική συµφωνία θα το υποστηρίζουµε,
ό,τι είναι εκτός θα το αντιπολιτευόµαστε.
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και ειδικά στους
συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς που δεν είναι εδώ στα έδρανα αλλά πιθανώς να παρακολουθούν τη συνεδρίαση από την τηλεόραση. Τους εύχοµαι
καλή επιτυχία στη συνεργασία τους µε τη Νέα Δηµοκρατία και
µε τον κ. Σαµαρά, καλή επιτυχία στη συνεργασία τους µε το
ΠΑΣΟΚ και τον κ. Βενιζέλο. Αυτό το λέω χωρίς καµµία απολύτως
ειρωνεία. Εύχοµαι πραγµατικά να πετύχουν εφόσον το πιστεύουν. Εµείς που δυστυχώς δεν το πιστεύουµε, θα συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε το αρχικό εγχείρηµα της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, αυτό που ήταν το κοινό µας εγχείρηµα στις εκλογές,
αυτό για το οποίο οι πολίτες µάς ψήφισαν, το εγχείρηµα του τρίτου δρόµου, µακριά από τη νεοφιλελεύθερη δεξιά πολιτική της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µακριά από τις παλιές ιδεοληψίες της Αριστεράς. Αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αύριο Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2013 η προγραµµατισµένη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων αναβάλλεται.
Ο κ. Βολουδάκης έχει ζητήσει το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά στην τροπολογία που κατατέθηκε από τον κ.
Αναγνωστάκη σχετικά µε το προσωπικό των θυγατρικών του
ΕΟΜΜΕΧ, πέραν του ότι είναι εκπρόθεσµη, πρέπει να πω ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή αυτήν τη στιγµή. Το εκπρόθεσµο εδώ έχει
και ένα θέµα ουσίας. Για το θέµα αυτό -που πράγµατι είναι σοβαρό και χρήζει αντιµετώπισης- χρειάζεται συνεννόηση και µε το
Υπουργείο Ανάπτυξης που εποπτεύει και έχει ενδεχοµένως έναν
ευρύτερο σχεδιασµό.
Πρέπει όµως να επισηµάνω ότι, πέραν αυτού του ζητήµατος,
γίνεται εδώ αναφορά σε δηµιουργία νέων προσωποπαγών θέσεων, που ασφαλώς δεν είναι µέσα στο δικό µας σχεδιασµό για
το πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι υφιστάµενες, δεν δηµιουργούνται νέες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ, µη διακόπτετε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, λέει ότι η µεταφορά γίνεται σε συνιστώµενη προσωποπαγή
θέση. Αυτό δεν µπορεί να γίνει. Δεν µπορεί να συνιστώνται πλέον
προσωποπαγείς θέσεις στο δηµόσιο τοµέα. Αυτή είναι µία γενική
αρχή.
Σε κάθε περίπτωση το θέµα είναι πράγµατι σοβαρό. Σε συνεργασία µε το εποπτεύον από τον ΕΟΜΜΕΧ Υπουργείο θα δούµε
πώς θα αντιµετωπιστεί.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πέντε µονάδες είναι αυτές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μητρόπουλε, εσείς τώρα να διακόπτετε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να λύσουµε κανένα θέµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
µη διακόπτετε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι Υπουργοί που µίλησαν αλλά και πολλοί Βουλευτές των κοµµάτων της συγκυβέρνησης υποστήριξαν µε πάθος αλλά και µε µία µεγάλη βεβαιότητα
ότι δεν πρόκειται να γίνει καµµία απόλυση. Η κατηγορηµατικότητα των δηλώσεων στηρίζεται στη διαβεβαίωση –λένε- που δίνει
ο καθ’ ύλην Υπουργός, αλλά το λένε –λέει- και οι νόµοι. Σε µία
περίοδο δηλαδή όπου ξεθεµελιώνονται όλα τα εργατικά δικαιώµατα, σε µία περίοδο όπου η «βιοµηχανία» νόµων και πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου ανατρέπει τα πάντα σε βάρος της εργατικής τάξης και όλων των εργαζοµένων, σε µία περίοδο όπου
επίσηµα έχει δροµολογηθεί η απόλυση µέσα σε τρία χρόνια εκατόν πενήντα χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, σε µία περίοδο όπου
οι διαθεσιµότητες βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη, αυτές οι
διαβεβαιώσεις των Βουλευτών και των Υπουργών δεν έχουν καµµία ουσιαστική αξία.
Η πολιτική σας -το ξαναλέµε- πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µονοπωλίων, είναι λαίλαπα για την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώµατα. Σας είπε ο εισηγητής µας ότι έκλεισαν µέχρι
σήµερα πολλές κλινικές µε βάση αποφάσεις της προηγούµενης
κυβέρνησης που υλοποιούνται καθηµερινά. Η απόφαση είναι να
κλείσουν εξακόσιες εξήντα µία κλινικές στα δηµόσια νοσοκοµεία,
να καταργηθούν δέκα χιλιάδες νοσοκοµειακά κρεβάτια. Κλείνουν
ή καταργούνται κρεβάτια σε µονάδες εντατικής θεραπείας. Μονάδες εντατικής θεραπείας υπάρχουν και έχουµε τεράστιες
ανάγκες για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, γιατί οι ΜΕΘ
σώζουν ζωές και χάνονται ανθρώπινες ζωές εξαιτίας αυτής της
κατάστασης και αυτής της πολιτικής στον τοµέα της υγείας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Η δηµόσια υγεία, κύριε Υπουργέ, συρρικνώνεται καθηµερινά,
υποβαθµίζεται και απαξιώνεται µε τη δική σας πολιτική. Ταυτό-
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χρονα, πολλαπλά ενισχύεται ο ιδιωτικός τοµέας στην υγεία. Σήµερα, µε τις συνενώσεις, µετακινήσεις, καταργήσεις φορέων, οργανισµών, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες
και δοµές, θα επιδεινώσετε την κατάσταση των ασθενών και των
τροφίµων που βρίσκονται σ’ αυτές. Εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σ’ αυτήν την πολιτική. Η λογική σας είναι η εµπορευµατοποίηση των πάντων. Είναι η πολιτική σας που οδηγεί και
ενισχύει τις ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών υπηρεσιών, δοµών
και αναγκών.
Πάντως, παρά την προσπάθεια αποπροσανατολισµού για
δήθεν επιδίωξη να νοικοκυρευτούν τα πράγµατα, από κάποιες
τοποθετήσεις ξέφυγαν κάποιες αλήθειες, αλήθειες που δείχνουν
την ανάγκη που έχει σήµερα η αστική τάξη να προσαρµόσει γρήγορα, βίαια και τον διοικητικό µηχανισµό στις επιλογές και τελικά
στη στρατηγική κατεύθυνσης των µονοπωλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αλίµονο, δεν θα µείνετε και εσείς σε παρωχηµένες εποχές. Θα εκσυγχρονιστείτε. Το ζήτηµα είναι σε ποια κατεύθυνση,
γιατί αυτός ο λεγόµενος από την πλευρά σας «εκσυγχρονισµός»
θερίζει εργατικά, λαϊκά δικαιώµατα, καταργεί δικαιώµατα. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Βεβαίως, η λογική αυτή οδηγεί σε µια
κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, πιο επιτελική, στενότερα
δεµένη µε τους µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η
κρατική διοίκηση -το είπαµε και χθες- θα είναι πιο επιθετική ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Αυτές οι προσαρµογές ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ -το λέµε
µετά λόγου γνώσεως- θα βοηθούν, θα ενισχύουν την πολιτική
πρακτική σας από τη µια για µια πιο γρήγορη διείσδυση των µονοπωλίων στο δηµόσιο τοµέα και από την άλλη για να προωθήσετε ή για να προωθούνται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο οι επιδιώξεις και η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Δεν είναι
αθώες όλες αυτές οι επιλογές, οι ρυθµίσεις, οι συνενώσεις και
οι καταργήσεις.
Θέσαµε ένα ερώτηµα. Ο Υπουργός δεν απάντησε. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κατέθεσε µια τροπολογία για το ΙΓΜΕ.
‘Ισως εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών ανήκει σε παρωχηµένες υπηρεσίες
και οργανισµούς. Θα ξαναπούµε ότι το ΙΓΜΕ είναι µια πολύ σπουδαία λειτουργία, µια πολύχρονη παρουσία µε πολύ µεγάλο έργο,
και βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα µας που είναι η πιο πλούσια ή
από τις πιο πλούσιες σε ορυκτό πλούτο, σε υδρογονάνθρακες,
κ.λπ.. Αυτό, λοιπόν, το ινστιτούτο το οδηγείτε συστηµατικά στη
συρρίκνωση και απαξίωση. Σιγά - σιγά θα υποκατασταθεί από
τους ιδιώτες.
Αυτή είναι η ταξική πολιτική που εφαρµόζετε κι αυτός είναι ο
µεγαλύτερος κίνδυνος, το ΙΓΜΕ να απαξιωθεί, να υποκατασταθεί
από τους ιδιώτες και να ακολουθήσει µία πορεία ενταφιασµού
των ερευνών του κράτους, όπου αργά ή γρήγορα θα ανατεθούν
όλα αυτά στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Θέσατε προηγούµενα ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ και είπατε:
Αυτό το κράτος που προτείνουµε, δεν σας ικανοποιεί, αυτό που
σήµερα υπάρχει, δεν σας αρέσει. Τι θέλετε τέλος πάντων;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): (…δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ναι, θέσατε αυτό το ερώτηµα, γιατί
εµείς είπαµε, το ότι εναντιωνόµαστε σ’ αυτές τις προτάσεις, δεν
σηµαίνει ότι είµαστε ικανοποιηµένοι από τη µέχρι σήµερα Δηµόσια Διοίκηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι µοχθούν στη Δηµόσια Διοίκηση, αλλά αυτήν τη Δηµόσια Διοίκηση
εσείς τη διαµορφώσατε έτσι.
Εµείς έχουµε πει δηµόσια, ευθαρσώς ότι αγωνιζόµαστε για µία
άλλη ριζικά διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας. Δεν συµφωνούµε µ’ αυτήν την οργάνωση της κοινωνίας. Κι εµείς παλεύουµε
για µία κρατική Δηµόσια Διοίκηση, που βασική της αποστολή θα
είναι να υπηρετεί την ανάπτυξη σε όφελος της συντριπτικά µεγάλης πλειοψηφίας του λαού, που θα ικανοποιεί τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες του λαού, θα υπηρετεί τις ανάγκες της
χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
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Και, βεβαίως, ένα άλλο κράτος µπορεί να υπάρχει, γιατί δεν
µπορεί να υπάρξουν διαχειριστικές λογικές εδώ -να είµαστε συγκεκριµένοι- δεν µπορεί να υπάρχουν διορθωτικά µέτρα και σοβατίσµατα στο κράτος. Το κράτος ή θα υπηρετεί την αστική τάξη
ή θα υπηρετεί την εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Δεν µπορεί να είναι ένα κράτος που θα είναι και µε το κεφάλαιο
και µε το λαό. Εµείς είµαστε σαφείς και καθαροί σ’ αυτά. Προϋπόθεση όµως γι’ αυτό –το λέµε και γι’ αυτό παλεύουµε- είναι η
αλλαγή της εξουσίας. Μία εργατική λαϊκή εξουσία θα έχει και το
δικό της εργατικό λαϊκό κράτος.
Με αυτήν την ευκαιρία καλούµε τους εργαζόµενους να παλέψουν, να αγωνιστούν, να συντονίσουν την πάλη τους, να συµπορευτούν µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, να αγωνιστούν
για την ανατροπή, την κατάργηση του εκµεταλλευτικού συστήµατος.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθήτριες και µαθητές και τρεις
συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 13ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Τους ευχόµαστε καλή χρονιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα είναι µακάβριες οι αναφορές
µου, γιατί µε αυτό το νοµοσχέδιο ενταφιάζετε φορείς κοινωνικών
και προνοιακών δικαιωµάτων, ενταφιάζετε τα ίδια τα δικαιώµατα
και την ίδια στιγµή ανασύρετε από τον τάφο µνήµες των πλέον
σκληρών απολυταρχιών. Απευθύνοµαι στον κ. Μανιτάκη, που για
µία ακόµα φορά δεν είναι στην Αίθουσα, όπως δεν είναι στην Αίθουσα οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, την ώρα που συζητείται αυτό το νοµοσχέδιο ενταφιασµού φορέων και δικαιωµάτων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εδώ είµαστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είπατε, κύριε Υπουργέ, που για
άλλη µία φορά είστε απών, το εξής: Εάν πράγµατι εγώ ως Υπουργός καταθέτοντας αυτό το νοµοσχέδιο µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις είχα παραβιάσει τόσα άρθρα του Συντάγµατος, τέτοιες
θεµελιώδεις αρχές του Συντάγµατος, θα έπρεπε να έχει καταλυθεί το Σύνταγµα.
Είπατε δηλαδή, κύριε απόντα Υπουργέ της Διοικητικής Μεταρρύθµισης, κάτι χειρότερο από τον Λουδοβίκο τον 14ο. Αυτός
είπε: «L’ Etat c’ est moi», «το κράτος είµαι εγώ». Εσείς λέτε κάτι
πολύ σοβαρότερο, λέτε: «Το Σύνταγµα είµαι εγώ». Και όσο ανατριχιαστικό και αν ακούγεται αυτό από τα χείλη οποιουδήποτε,
πολύ περισσότερο από τα δικά σας, είναι ακόµη ανατριχιαστικότερο το επόµενο που είπατε. Ακούστε: «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». Το είπατε, κύριε απόντα
Υπουργέ, απευθυνόµενος προς εµάς, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Έχετε την εντύπωση, είπατε, ότι αγνοούµε εµείς τη διάκριση µεταξύ παραβίασης και κατάλυσης του Συντάγµατος. Και
αναρωτιέµαι ποια οίηση, ποια αλαζονεία, ποια αµετροέπεια µπορεί να εµπνεύσει έναν τέτοιο λόγο αυτήν εδώ την ώρα. Ποια συνείδηση ή ασυνειδησία µπορεί να κάνει µια Κυβέρνηση να
διεκδικεί τη διαφορά µεταξύ παραβίασης και κατάλυσης του Συντάγµατος.
Και µια και προκαλέσατε αυτήν τη συζήτηση για τη διαφορά
µεταξύ παραβίασης και κατάλυσης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
λίγη ησυχία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, εκείνος ο
οποίος συνοµιλεί και κάνει φασαρία είναι ο παριστάµενος Υφυ-
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πουργός, που κανονικά δεν είναι κατά το Σύνταγµα, κατά το
άρθρο 81, ούτε καν µέλος της Κυβέρνησης. Εδώ η Κυβέρνηση
σήµερα εκπροσωπείται µόνο από έναν Υφυπουργό, που κανονικά
δεν µπορεί να εκπροσωπεί την Κυβέρνηση. Και αυτός ο ένας
Υφυπουργός, που δεν µπορεί να εκπροσωπεί την Κυβέρνηση,
επιλέγει την ώρα που µιλάνε οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να κάνει κουβέντα. Αυτή είναι η διαφορά µεταξύ παραβίασης και κατάλυσης του Συντάγµατος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία συνάδελφε, ο υπεύθυνος
είµαι εγώ. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η διαφορά επίσης µεταξύ παραβίασης και κατάλυσης του Συντάγµατος είναι το γεγονός ότι µε
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου νοµοθετείτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ. Εγώ απασχόλησα τον Υπουργό. Είναι αντικοινοβουλευτικό
αυτό που κάνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι το γεγονός ότι ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής θεωρεί ότι έχει το δικαίωµα αυτήν τη
στιγµή να κουνάει το δάκτυλό του, ενώ έχει τεράστια ευθύνη γι’
αυτά τα οποία έχει προκαλέσει το ΠΑΣΟΚ και το κόµµα του και
ο ίδιος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό είναι αντικοινοβουλευτικό! Λυπάµαι, διότι εδώ κάποιος έδωσε δείγµατα στο Κοινοβούλιο τα οποία δεν δίνετε εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Δεν ζητήσατε το λόγο κατ’ αρχάς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εδώ πέρασε κάποιος Κωνσταντόπουλος και έδωσε δείγµατα σεβασµού!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και η διαφορά επίσης µεταξύ παραβίασης και κατάλυσης του Συντάγµατος ...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ορίστε µας! Τριακόσιοι είµαστε
εδώ, δεν είναι ένας! Ντροπή!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Υπουργικό Συµβούλιο...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ανέχεστε όλοι! Ντροπή!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κακλαµάνη, ντροπές και
όνειδος να απευθύνετε εκεί όπου αυτά αναλογούν και στην Κυβέρνηση που στηρίζετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε: Να σεβαστείτε το Κοινοβούλιο! Δεν το σέβεστε το Κοινοβούλιο! Δεν το σέβεστε! Ο
Νίκος ο Κωνσταντόπουλος και η Λίνα η Αλεξίου το σέβονται το
Κοινοβούλιο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και εσείς να σεβαστείτε το µέλλον και να σεβαστείτε τους νεότερους ανθρώπους! Να σεβαστείτε τους ανθρώπους που τους στερείτε το µέλλον και την
προοπτική!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν σέβεστε τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ!
Κύριε Πρόεδρε, πρώτ’ απ’ όλα, δεν έχετε ζητήσει το λόγο από
το Προεδρείο. Με όλον το σεβασµό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάµαι πάρα πολύ! Οι νέοι άνθρωποι, αν θα δίνουν αυτό το δείγµα εδώ, αλίµονο στη χώρα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτή είναι η νέα εικόνα που µας
φέρνετε στο Κοινοβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτήν τη
στιγµή απαξιώνετε το ίδιο το Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να µη σέβεται κανείς τίποτα
εδώ µέσα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να µη σέβεται κανείς τίποτα;
Εσείς, κύριε Λαφαζάνη, πήγατε πριν στον Υπουργό. Είναι θέµα
αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είπε τίποτα!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λίγες φορές, κύριε Τσίπρα,
απευθυνόµαστε στον Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι εδώ ο κύριος Τσίπρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ντροπή αυτό!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ντροπή, δείχνει αλαζονεία,
την οποία προφανώς κάποιοι έχουν µεταδώσει στην κ. Κωνσταντοπούλου. Όχι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ούτε η Λίνα Αλεξίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ηρεµία! Προχωράµε! Εντάξει!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ορίστε µας! Ας σεβαστείτε το
Κοινοβούλιο επιτέλους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ηρεµήστε λιγάκι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούτε τι σας λέω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, µε όλον το σεβασµό…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν τα χρειάζεστε, θα τα δεχθείτε, εφόσον το ανέχεστε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ηρεµήστε λιγάκι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το ανέχεστε. Σας εκπροσωπεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ηρεµήστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα το επιτρέπετε για πολλή ώρα,
κυρία Πρόεδρε, αυτό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είµαι πολύ ήρεµος εγώ και το
ξέρετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας αφήνω λόγω του σεβασµού και λόγω του ρόλου σας.
Kάνετε παρατήρηση για κάποιον άλλο συνάδελφο που έκανε, µε
όλο το σεβασµό, αυτό που κάνετε εσείς τώρα. Το ξέρετε πολύ
καλά ότι σας σέβεται και σας τιµά όλη η Βουλή. Αλλά αυτήν τη
στιγµή νοµίζω ότι παραβήκατε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Προκαλεί. Δεν είναι η πρώτη φορά
που το κάνει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν ο οµιλών φέρεται µε ασέβεια στο Κοινοβούλιο, αυτός οφείλει να ζητήσει συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα αφήσετε το
Προεδρείο, λοιπόν, να το χειριστεί και µετά θα πάρετε το λόγο
να πείτε και εσείς αυτά που θέλετε να πείτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπούµαι, κυρία Πρόεδρε. Λυπούµαι. Ο Προεδρεύων ανακαλεί όποιον είναι στο Βήµα και δεν
σέβεται το Κοινοβούλιο. Αυτό έκανα πάντοτε εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας λέω και
πάλι ότι δεν πρόλαβε το Προεδρείο να ανακαλέσει κατά την
κρίση του. Σηκωθήκατε εσείς από τη θέση σας και πήρατε το
λόγο, χωρίς να πάρετε το λόγο από το Προεδρείο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερµότατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ σας
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι η πρώτη φορά που η
κ. Κωνσταντοπούλου από τους τριακόσιους εδώ θέλει να είναι
όλων ο δάσκαλος, να µας κάνει παρατηρήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα είπατε ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ξέρετε καλύτερα από µένα ότι πάρα πολύ συνάδελφοι έχουν αιχµηρό λόγο
πολλές φορές και εκτίθενται οι ίδιοι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πού είµαστε; Στην Α’ Δηµοτικού µε δασκάλα την κ. Κωνσταντοπούλου; Λυπάµαι, γιατί πέρασε
από εδώ ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Τους σεβόταν όλους και τον
σέβονταν όλοι. Έλεος!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Νιώθει µια ικανοποίηση, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπούµαι και ιδιαίτερα εγώ
προσωπικά, γιατί γνωρίζει τα αισθήµατα που είχα και θέλω να
συνεχίσω να έχω για την κ. Κωνσταντοπούλου. Από µικρό κορίτσι
την ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηµιουργήθηκε κάτι εκ του µη
όντος. Εγώ ως Πρόεδρος νοµίζω µε εύσχηµο τρόπο προσπάθησα να επιφέρω µια ηρεµία στην Αίθουσα όταν εσείς µιλούσατε
µε τον κύριο Υφυπουργό.
Το Προεδρείο είχε την αντίληψη ότι έπρεπε να σταµατήσει. Και
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θα το έκανε. Αλλά και εσείς νοµίζω ότι πήρατε το λόγο χωρίς να
τον ζητήσετε από το Προεδρείο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε δίκιο και λυπούµαι γι’
αυτό. Αλλά όταν προσβάλλεται κανείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ζητούσατε
το λόγο και θα λέγατε αυτά που είπατε και πολύ καλύτερα.
Θα πρέπει να κρατήσουµε λίγο τις διαδικασίες.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω το λόγο
επί της διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε. Η συνάδελφος έθεσε ένα
θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τοποθετηθείτε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μου επιτρέπετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
δεν σας έδωσα το λόγο και δεν γράφεται αυτό που λέτε. Δεν καταγράφεται αυτό που λέτε, γιατί δεν σας έδωσα το λόγοεγώ.
Θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσει η κ. Κωνσταντοπούλου και
θα απαντήσετε σε όλες τις αιχµές και σε όλες τις παρατηρήσεις
που εσείς κρίνετε. Θα το κάνουµε αυτό όµως µέσα στη διαδικασία.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας παρακαλέσω και εγώ να ολοκληρώσει η κ. Κωνσταντοπούλου. Ό,τι
λέει εν πάση περιπτώσει. Και το Προεδρείο θα τοποθετηθεί και
ο κύριος Υφυπουργός.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα το κάνω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, έχω το λόγο;
Έχω διακοπεί εδώ και πάρα πολλή ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ θα σας
δώσω έξι λεπτά, γιατί νοµίζω ότι από εκεί και µετά άρχισε η…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Θα µου δώσετε έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ σας δίνω
έξι λεπτά. Παρακαλώ, µπείτε στην ουσία. Παρακαλώ και οι αιχµές
και οι παρατηρήσεις ας είναι και λίγο πιο ήπιες, αν µου επιτρέπετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι µε αναφορά στο Σύνταγµα
και θα σας παρακαλέσω να µην επιτρέψετε άλλη διακοπή.
Πρώτα θέλω να πω στον παρεµβάντα ότι εγώ ευτυχώς ως νέα
Βουλευτής δεν έχω και δεν διεκδίκησα ποτέ αυτό που επιφυλάξατε στον εαυτό σας ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής ανά πάσα
στιγµή να παρεµβαίνετε και να µιλάτε για όσο θέλετε. Αυτό είναι
κάτι που προβλέπει ο Κανονισµός που φτιάξατε ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δηµοκρατία. Είναι κάτι του οποίου εσείς κάνετε κατάχρηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εσύ δεν το κάνεις;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θεωρώ, επίσης, ότι κάνατε αήθεις, ανεπίτρεπτες, προσωπικές αναφορές στις οποίες δεν θα
απαντήσω, ακριβώς διότι δεν έχω πάρει τέτοιου είδους παράδειγµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πού να απαντούσες κιόλας!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζω και λέω το εξής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε ήδη απαντήσει µε ένα
χειροκρότηµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όσο γι’ αυτούς που διεκδικούν
να κάνουν κουβέντα την ώρα που ψηφίζεται και συζητείται στη
Βουλή των Ελλήνων το νοµοσχέδιο µε το οποίο συγχωνεύονται
και καταργούνται οι απανταχού τοπικοί φορείς κοινωνικών δικαιωµάτων και προνοιακών δικαιωµάτων, νοµίζω ότι αυτή τους η
επιλογή τούς χαρακτηρίζει και δεν χρειάζεται καµµία άλλη εκ µέρους µου περιγραφή.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στην κατάλυση του Συντάγµατος, για να
πω ότι µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν γίνεται η άσκηση της νοµοθετικής εξουσίας σε µία δηµοκρατία, για να πω ότι
το Υπουργικό Συµβούλιο δεν µπορεί να υποκαθίσταται από την
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τετραµερή διάσκεψη, την εντελώς εξωθεσµική, των τριών πολιτικών Αρχηγών που στηρίζουν την Κυβέρνηση µε τον Υπουργό
Οικονοµικών, ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν το Υπουργικό Συµβούλιο
της Ελληνικής Δηµοκρατίας από τις 17 Ιουνίου -που έχει εκλεγεί
η παρούσα Βουλή- να έχει συγκληθεί µόλις τρεις φορές -τη µία
για να πανηγυρίσει, τη δεύτερη για να διορίσει την ηγεσία της
δικαιοσύνης και την τρίτη για ενηµέρωση για το eurogroup- µε
συνολική διάρκεια συνεδριάσεων ούτε µία ώρα.
Αυτά δεν είναι φαινόµενα δηµοκρατίας, όπως δεν είναι φαινόµενο δηµοκρατίας η άδεια Βουλή και τα κενά έδρανα της Κυβέρνησης, όπου παρίσταται ένας Υφυπουργός.
Συνεχίζω και λέω, όµως, το εξής και απευθύνοµαι στον
Υπουργό, κ. Μανιτάκη, για να του πω εκείνο που του είπα και χθες,
γιατί συνέχισε να απευθύνεται στη Βουλή µε ύφος διδακτικό. Μας
είπε αµαθείς, µας είπε ηµιµαθείς, αναφέρθηκε στους πρωτοετείς
και στους δευτεροετείς φοιτητές που δήθεν γνωρίζουν καλύτερα
από εµάς. Και ήταν προσφυής η απάντηση του κ. Λαφαζάνη, ότι
το Σύνταγµα δεν είναι για τους συνταγµατολόγους, το Σύνταγµα
είναι για τους πολίτες.
Απαντώ, λοιπόν, αυτό που είπα και χθες και θα το ξαναπώ όσες
φορές χρειαστεί. Με αυτούς που έχουν κάνει επιστήµη την πολιτική κωλοτούµπα δεν θα κάτσουµε να µάθουµε γράµµατα. Επίσης, θα πω το εξής. Η µεγαλύτερη έκθεση για τον κ. Μανιτάκη
είναι αυτό που αναγράφεται δύο φορές, τρεις φορές στα Πρακτικά της χθεσινής οµιλίας του, «χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ», και ξανά,
«χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό καταγράφεται πάντα στα Πρακτικά κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Εγώ κατέγραψα ποιοι χειροκροτούν. Δεν χρειάζεται να µου απαντήσετε
ότι καταγράφεται. Η πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, εκείνες οι πτέρυγες που καταχειροκρότησαν τον κ. Βενιζέλο για το PSI και τον κ. Παπακωνσταντίνου για το πρώτο µνηµόνιο.
Και συνεχίζω. Επειδή έγινε µεγάλη αναφορά στη θεσµική µνήµη την οποία προάγει δήθεν αυτό το νοµοσχέδιο, αναρωτιέµαι:
Η θεσµική µνήµη πραγµατικά τώρα είναι για να συζητηθεί; Και
τα παραδείγµατα που αναφέρατε περί θεσµικής µνήµης, άραγε
αυτά είναι τα παραδείγµατα της επικαιρότητας; Ή µήπως πρέπει
όταν µιλούµε για θεσµική µνήµη να αναφερθούµε στη θεσµική
αµνησία εκείνων που πήραν αρχεία και λίστες σε cd και στικάκια,
τα κράτησαν για µήνες στα συρτάρια, στην τσέπη, στην προνοµιακή διάθεσή τους και αποφάσισαν να τα εµφανίσουν µόνο όταν
δεν είχαν άλλη επιλογή;
Έχω, επίσης, να πω στον κ. Μανιτάκη -που είναι απών και είπε
ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση συνταγµατολογεί, πολιτικολογεί
ή αερολογεί- ότι προφανώς εκείνοι που δεν έχουν συναίσθηση
της κατάστασης είναι αυτοί που περιαυτολογούν τόσο αυτάρεσκα, που θριαµβολογούν αυτήν την ώρα και που τελικώς επιβεβαιώνουν εκείνο που έχουµε συνειδητοποιήσει: ότι εκείνοι που
κατ’ εξοχήν µπουρδολογούν στην Αίθουσα αυτήν είναι εκείνοι
που επικαλούνται την ιδιότητα του συνταγµατολόγου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, σε µισό λεπτό έχω τελειώσει.
Κύριε Μανιτάκη, που είστε απών, δεν είστε το Σύνταγµα. Είστε
ο διορισµένος και µη εκλεγµένος επιτετραµµένος του µνηµονιακού καθεστώτος της διαπλοκής. Το Σύνταγµα είναι η ψυχή και ο
αγώνας του λαού µας.
Εµείς δεν είµαστε και δεν θα γίνουµε ποτέ οι θλιβερές µαριονέτες αυτού του καθεστώτος που υπηρετείτε. Είµαστε αυτοί που
θα σας σταµατήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος
Υπουργός έχει ζητήσει το λόγο και µετά ακολουθείτε εσείς,
κύριε Πρόεδρε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
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ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μόνο ένα
λεπτό θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω την επιβεβαίωσή σας σε αυτό που θα πω. Η
Βουλή έχει αποκτήσει και ένα άτυπο όργανο ελέγχου και επιβολής του Κανονισµού -µονοπρόσωπο όργανο- στο πρόσωπο της
συναδέλφου, της κ. Κωνσταντοπούλου. Χωρίς να είµαι νοµικός,
απ’ όσα γνωρίζω, επειδή εσείς, η Έδρα ορίζει τον τρόπο της
εφαρµογής του Κανονισµού, θα ήθελα, παρακαλώ, να επιβεβαιώσετε ότι εδώ αυτό που γίνεται είναι κανονικό και ότι κανείς εκ
των συναδέλφων δεν µπορεί να επιβάλλει το δικό του κανονισµό,
όπως θα ήθελε η κ. Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να πει τις προτάσεις της και ενδεχοµένως να γίνουν δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς συναινώ, κύριε Βολουδάκη. Προφανώς. Τώρα, αν κάποιες φορές
παρεκκλίνουµε από τον Κανονισµό, εµείς προσπαθούµε να επανέλθουµε στην τάξη.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ο Κανονισµός είναι αυτός που ισχύει καλώς ή κακώς. Έχω και εγώ τις
ενστάσεις µου σε κάποια άρθρα, αλλά αυτός είναι ο Κανονισµός.
Ψηφίστηκε από τη Βουλή. Αυτός ισχύει. Μπορεί να µην αρέσει
στην κυρία συνάδελφο και εµένα µπορεί να µου αρέσουν άλλα
πράγµατα, αλλά λειτουργώ όπως οφείλω να λειτουργήσω θεσµικά.
Στα όσα ανέφερε για την προσπάθεια της µεταρρύθµισης θα
αναφερθώ και όχι στις προσωπικές της αιχµές κατά του κυρίου
Υπουργού, που δεν είναι και παρών λόγω άλλης δικής του υποχρεώσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όµως από το
πρωί ήταν εδώ ο κύριος Υπουργός. Οφείλουµε να το οµολογήσουµε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ήταν εδώ
όλες τις ώρες και εχθές και σήµερα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κουράστηκε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει και η πρακτική συνήθεια να «αφήνουν στο πόδι τους», όπως λέµε, τους Υφυπουργούς και τους Αναπληρωτές Υπουργούς.
Κύριε Βολουδάκη, µπείτε στην ουσία, παρακαλώ. Νοµίζω ότι
προέχει η ουσία του πράγµατος.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Η ουσία, λοιπόν, είναι ότι οφείλουµε πολλά στην κ. Κωνσταντοπούλου για την
τελευταία της παρέµβαση, διότι απεκάλυψε τον τρόπο του σκέπτεσθαι. Δεν µε ενδιαφέρει τόσο ο τρόπος του σκέπτεσθαι του
οποιουδήποτε µεµονωµένου συναδέλφου, αλλά µιας πολιτικής
πτέρυγας.
Αν προσέξατε, το κύριο σηµείο κριτικής της κατά του κυρίου
Υπουργού ήταν το ποιοι τον χειροκρότησαν. Σ’ αυτό αφιέρωσε
πολύ µεγάλο µέρος της τοποθέτησής της. Ξέρετε τι καταδεικνύει
αυτό; Καταδεικνύει -από έναν από τους κατ’ εξοχήν εκφραστές
του πνεύµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- ότι δεν έχει
τόσο µεγάλη σηµασία τι νοµοθετούµε, αλλά ποιος νοµοθετεί.
Γι’ αυτό είπα και πριν ότι η κοινωνία σάς έχει ξεπεράσει, κυρία
συνάδελφε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Βολουδάκη.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης
έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ θέλω να
οµολογήσω ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα είµαι ζωντανός άνθρωπος.
Και θα χαµογελάσω και θα χειροκροτήσω και θα θυµώσω και θα
οργιστώ. Δεν είµαι κατασκευασµένος, ώστε σαν ροµπότ από πριν
οργανωµένος και δικτυωµένος να κάνω κάποια πράγµατα ή αν
χειροκροτούν όλοι του ΠΑΣΟΚ να χειροκροτώ κι εγώ, αν δεν χειροκροτούν -ενώ νοµίζω ότι πρέπει να χειροκροτήσω- να µη χειροκροτήσω κι εγώ ή αν κάτι παράδοξο συµβαίνει να παριστάνω
την κυρία «µη µου άπτου». Όχι!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω, όµως, από όσους, όπως την κ. Κωνσταντοπούλου, δεν
µπορούν να κατανοήσουν τον τύπο ενός ανθρώπου που, έχοντας
«τσίπα», αντιδρά, είτε κοκκινίζει είτε χειρονοµεί και δεν αντιµετωπίζει ψυχρός, ανέκφραστος οτιδήποτε συµβαίνει γύρω του, να
ζητήσω συγγνώµη πραγµατικά. Το εννοώ.
Στην εποχή µας έχει, δυστυχώς, κατασκευαστεί ένας νέος
τύπος ανθρώπου. Εγώ είχα διαβάσει νέος το βιβλίο του πρώτου
επιτρόπου της παιδείας της Σοβιετικής Ένωσης µε τίτλο: «Ο νέος
άνθρωπος στο σοσιαλισµό». Είχε πέσει έξω. Δεν φτιάχνουν τους
ανθρώπους τα συστήµατα. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα είχε γίνει
πολύ γρήγορα.
Κυρία Πρόεδρε, αυτό που γίνεται πρέπει να γίνεται -το τονίζω
αυτό- όσον αφορά τους Υπουργούς. Αλίµονο εάν θα έρχονται
και θα στέκονται απρόσιτοι.
Έχει, δε, περάσει –από τους παλαιότερους κάποιοι θα το θυµούνται αυτό- και στην κοινή γνώµη ότι δεν ψηφίζει και δεν αποφασίζει η Βουλή, αλλά ο Υπουργός. Και αποδεχόµεθα κι εµείς ο
Υπουργός να στέκεται και να λέει «Δέχοµαι εκείνη την τροπολογία, δεν δέχοµαι την άλλη».
Εγώ από τη δεκαετία του ’70 έλεγα: «Μα, είναι δυνατόν;». Ερχόταν ο µακαρίτης ο Ράλλης κι εδιαµαρτύρετο κι εκείνος –όπως
τώρα γίνεται µε την κ. Κωνσταντοπούλου, για να πούµε και την
καλή πλευρά- κι έλεγε: «Αµάν, µε τον Κακλαµάνη! Θέλει τέσσερις
συνεδριάσεις για να περάσει το νοµοσχέδιό του». Διότι, εγώ
ήθελα να συζητάει η Βουλή και να αποφασίζει. Έτσι νόµιζα. Δεν
έπεσα έξω.
Θέλω να πω -επειδή το ακούω στους διαδρόµους και είναι και
µια ευκαιρία για µένα- ότι προήδρευσα δέκα και µισό χρόνια
αυτού του Σώµατος. Παρέλαβα επτακόσιους είκοσι τέσσερις
υπαλλήλους. Παρέδωσα αυτούς ηυξηµένους κατά εκατόν δεκατέσσερις, δηλαδή οκτακόσιους σαράντα.
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι ωραία. Δυστυχώς, ακούµε
τη φασιστική –για µένα- λογική του τσουβαλιάσµατος: «Το
ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ», σαν να είµαστε
η γενική συνέλευση της ΕΦΕΕ. Δεν χρειάζονται τότε τριακόσιοι
Βουλευτές, αρκούν επτά Βουλευτές. Μα, πού είναι η διαφοροποίηση των ιδεών, του ήθους –αν θέλετε- του χαρακτήρος;
Κυρία Πρόεδρε, εγώ αντίθετα είχα τροποποιήσει τη διάταξη
του Κανονισµού που προέβλεπε δικαίωµα οµιλίας µια ώρα των
πρώην Πρωθυπουργών. Και ο Μητσοτάκης –να είναι καλά ο άνθρωπος, σήµερα βγήκε από την κλινική- λόγω Ράλλη το περιόρισε. Ο Ράλλης το θεώρησε αυτό προσωπική προσβολή και
παραιτήθηκε ο άνθρωπος, αλλά και για άλλους λόγους.
Αυτό το δικαίωµα δεν είναι δικαίωµα που εγώ νοµοθέτησα για
τον εαυτό µου. Το δικαίωµα αυτό το άσκησαν και πριν από µένα
Πρόεδροι, όπως ο µακαρίτης ο Αλευράς, ο µακαρίτης ο Τσαλδάρης. Στους διαδρόµους, όµως, κυκλοφορεί και αυτό.
Κι εσείς ξέρετε ότι, όταν σας ταλαιπωρώ –γιατί πράγµατι, όταν
κάποιος δεν συµφωνεί µαζί σου ταλαιπωρείται, ενδεχοµένωςάπαξ σας ταλαιπωρώ. Ποτέ δεν έχω πάρει το λόγο -κι αν έχετε
προσέξει µιλώ προς το τέλος- από τους Υπουργούς, τους Αρχηγούς για να πω κάτι.
Αυτό θα κάνω και την Τρίτη το βράδυ. Παρακαλώ ιδιαίτερα τις
αγαπητές και τους αγαπητούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να µε
ακούσουν την Τρίτη το βράδυ στη συζήτηση για την περίφηµη
παραποµπή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Την Πέµπτη θα γίνει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Την Πέµπτη.
Τώρα, κύρια Πρόεδρε, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα. Διότι από την ώρα που και το Κοινοβούλιο είναι πια έρµαιο
των επιχειρηµατιών των media, είναι κρίµα το ότι ο λαός στέλνει
τριακόσιους εκπροσώπους του εδώ, αλλά πολύ λίγοι, όµως από
αυτούς τους παρακολουθούν. Διότι, µερικοί εξ ηµών –όχι όλοι,
τριάντα- σαράντα- πριν µάθουν αυτήν την Αίθουσα, έχουν τρέξει
στα κανάλια, στα γραφεία των διευθυντών, των καναλαρχών.
Εδώ, λοιπόν, καλό είναι να ξέρει ο λαός ότι συζητάµε. Μπορεί
κάποιοι να µη χαιρετούν τους άλλους. Ο κανόνας, όµως, του Κοινοβουλίου είναι η συζήτηση και κυρίως ο διάλογος και µεταξύ
των κοµµάτων και µεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης.
Εάν αυτό το ενοχοποιούµε κι αν µάλιστα, αποδίδουµε αισθήµατα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ’- 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

απάνθρωπα, εάν λέµε δηλαδή ότι την ώρα που εδώ τόσος κόσµος απολύεται, τόσος κόσµος υποφέρει, τόσος κόσµος δυστυχεί, κάποιοι τόσο πια ενδιαφέρονται ώστε στήνουν κουβέντα,
αυτό δεν είναι σωστό.
Πρέπει να ζητήσω συγγνώµη και από τους απόντες σήµερα,
που είναι παλιοί φίλοι µου και τους αγαπώ.
Η κ. Κωνσταντοπούλου ξέρει τα συναισθήµατά µου και ξέρει
ότι, αν ήµουν αδιάφορος, δεν θα έκανα τίποτα. Έχει τεράστια
προσόντα, αλλά οφείλω να πω ότι πράγµατι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ήταν οξύς όταν έπρεπε, επιθετικός όταν έπρεπε, το ίδιο
και η Λίνα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα παιδιά µου πρέπει να γίνουν
σαν κι εµένα. Και είναι προς τιµήν της κ. Κωνσταντοπούλου ότι
έχει τη δική της προσωπικότητα, τη βαθύτατη νοµική και γενικότερη κατάρτιση και είναι απόκτηµα για το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει, όµως, να µην ενοχλείται εάν κάποιος, έστω και µε έντονη τη
φωνή, µας πει κάτι στο οποίο να παραδεχθούµε ότι έχει δίκιο.
Όπως κι εγώ δεν ενοχλούµαι, διότι κι εγώ πρέπει να µαθαίνω.
Καµµιά φορά µάλιστα -καθώς περνάει η ηλικία- έχεις περισσότερη ανάγκη να ακούς τους άλλους. Δεν µπορούµε να λέµε –εγώ
βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει περίπου εκατό Βουλευτές, ίσως και
περισσότερους- ότι είναι άδεια η Αίθουσα. Δηλαδή οι ενενήντα
του ΣΥΡΙΖΑ που λείπουν δεν νοιάζονται γι’ αυτούς που διώχνονται, που πεινούν και λοιπά;
Προσέξτε κάτι. Δέκα ηµέρες προ των εκλογών κάποιος απών
τώρα -διότι και από κει ακούω µερικές φορές ότι είναι άδεια η
Αίθουσα και τώρα λείπουν όλοι έδωσε σκαµπίλια σε δυο κυρίες
σε έναν τηλεοπτικό σταθµό. Για µένα, ήθελε τηλεθέαση ο σταθµός. Κατά τα άλλα κοπτόµαστε για τη Χρυσή Αυγή. Της δώσαµε
πόντους.
Είναι καιρός, λοιπόν, να σταµατήσει η υποκρισία. Η δηµοκρατία πρώτα απ’ όλα κινδυνεύει από το φαίνεσθαι. Το «φαίνεσθαι»
καλύπτει το «είναι», ιδιαίτερα στις τραγικές συνθήκες σαν κι
αυτές που ζει σήµερα η χώρα. Και είναι υποκρισία, στην τραγικότητα αυτών των στιγµών, αυτά που υφίστανται οι άνθρωποι
αντί να κοιτάζουµε να τα απαµβλύνουµε, να τα καπηλευόµαστε.
Φοβούµαι ότι αυτό συµβαίνει. Αργά ή γρήγορα, λοιπόν, κάποτε
ο ελληνικός λαός θα µας αξιολογήσει σε αυτήν τη βάση.
Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω όµως και εγώ ότι
το Προεδρείο έκανε µια γενική τοποθέτηση-παρατήρηση, για να
υπάρξει µια σχετική ησυχία στην Αίθουσα. Για το πόσο πρέπει να
µιλούµε και να συνοµιλούµε µε τους κυρίους Υπουργούς, προφανώς γίνονται διευθετήσεις και πιέσεις ως το τέλος γι’ αυτά τα
οποία πιστεύει ο καθένας µας ότι πρέπει να υποστηρίξει και να
περάσει στην Κυβέρνηση. Προφανώς, ο αιχµηρός λόγος κάποιων συναδέλφων πολλές φορές φέρνει σε δύσκολη θέση και
το ίδιο το Προεδρείο, που δεν µπορεί, όµως, να παρεµβαίνει και
να κάνει παρατηρήσεις επί των αιχµηρών λόγων κάθε φορά.
Από την άλλη όµως κι εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα
τον Κανονισµό, γιατί τον έχετε ζήσει, όπως είπατε, και τον έχετε
φτιάξει σε πολλά σηµεία του, αλλά δεν ζητήσατε το λόγο από το
Προεδρείο και γι’ αυτό ύψωσα και εγώ τη φωνή µου και ζητώ
συγγνώµη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ αναγνώρισα και αναγνωρίζω και πάλι αυτό το λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας µην προχωρήσει άλλο αυτή η συζήτηση. Απλώς έγιναν διευκρινίσεις, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρέπει να πω ότι αυτή η περίοδος της Βουλής ακούει από το Βήµα φράσεις και κατηγορίες.
Κατηγορούνται πλευρές ως προδότες. Εδώ είναι κάποια πράγµατα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν το Προεδρείο. Μπορώ
εγώ να ανέβω στο Βήµα και να πω ότι µε αυτά που κάνετε ουσιαστικά εσείς είστε προδότες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δυστυχώς, σ’
αυτήν την Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, έχουν ακουστεί διαχρονικά
πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν είναι όµως της παρούσης να το
λύσουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας ζητώ συγγνώµη, αλλά κάποια πράγµατα είναι και ευθύνη του Προεδρείου. Τι να κάνουµε;
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Δηλαδή εάν αύριο κάποιος σηκωθεί και έρθει στα χέρια µε κάποιον άλλον που τον υβρίζει, τι σηµαίνει ότι χειροκροτώ κάποιον
Υπουργό; Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ένας συνταγµατολόγος µε περγαµηνές, όχι µόνο επιστηµονικές, αλλά δηµοκρατικών και κοινωνικών
αγώνων. Δεν µπορεί να τα ισοπεδώνουµε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ας λύσουµε πάντως αυτά τα θέµατα, υπό την έννοια ότι εδώ
δεν είναι υποχρεωτικό να κάνουµε παρέα όλοι µε όλους και ούτε
είναι υποχρεωτικό να συµπαθούµε όλοι όλους.
Καθένας µπορεί να είναι αλαζονικός, αγενής, να είναι το ένα,
να είναι το άλλο. Τι να κάνουµε; Το πολύ-πολύ να µην τον κάνουµε παρέα. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι στο επίπεδο του προσωπικού.
Εδώ δεν έχουµε να λύσουµε προσωπικές διαφορές. Έχουµε
µια δουλειά να κάνουµε, η οποία είναι η δουλειά της νοµοθεσίας.
Οι διαφορές µας ελπίζω να εστιάζονται στο πολιτικό µέρος και
να µη χανόµαστε σε όλο το υπόλοιπο.
Κατά τα λοιπά, αυτά που προβλέπει ο Κανονισµός από την
πλευρά του µέτρου, της εκφράσεως, της εκφοράς και του λόγου,
τον οποίο πρέπει να έχει κανείς οφείλουµε να τα τηρούµε. Υπεύθυνο για την τήρηση είναι το Προεδρείο. Έχουµε ζήσει διάφορες
στιγµές σ’ αυτήν την Αίθουσα χωρίς αµφιβολία και όχι µόνο σε
αυτήν τη Βουλή. Πάντως και οι προηγούµενες συνθέσεις του Κοινοβουλίου είχαν τέτοια θέµατα.
Έρχοµαι, όµως, στο θέµα µας. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι
παρακολουθώ στη διάρκεια αυτής της διήµερης συνεδρίασης
µια σειρά από κριτικές για το νοµοσχέδιο αυτό.
Ακούω: «Καταργούνται οι απανταχού φορείς». Εάν εξαιρέσετε
συγκεκριµένους ανενεργούς και απολύτως αδρανείς φορείς, δεν
καταργείται τίποτα. Υπάρχουν συγχωνεύσεις, οι οποίες –για να
συνεννοούµαστε- δεν είναι καν συγχωνεύσεις δοµών. Στην πραγµατικότητα είναι ενοποιήσεις των διοικητικών συµβουλίων και µεταφορές στις έδρες των διοικήσεων. Αυτό είναι αυτό που γίνεται
στα περισσότερα άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου.
Ακούω: «Καταλύεται το κοινωνικό κράτος». Μα, αφού δεν κλείνουν οι δοµές, πώς καταλύεται το κοινωνικό κράτος; Στην πραγµατικότητα γίνεται µια διοικητική αναδιάρθρωση.
Ακούω: «Αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του πολιτεύµατος». Αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του πολιτεύµατος, γιατί υπάρχει µια Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού;
Ακούω: «Απολύονται υπάλληλοι». Ποιοι υπάλληλοι απολύθηκαν; Πόσοι απολύθηκαν µε αυτήν τη συγκεκριµένη νοµοθετική
παρέµβαση;
Ακούω: «Καταλύθηκε το Σύνταγµα». Μα, πώς καταλύθηκε το
Σύνταγµα; Εντάξει, οι αιτιάσεις αντισυνταγµατικότητας προβάλλονται σε κάθε νοµοσχέδιο από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σε κάθε νοµοσχέδιο! Θα µου επιτρέψετε να σας
πω ότι και στο παρελθόν έχουµε ακούσει αυτές τις αιτιάσεις και
έχουν έρθει να κριθούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, που
είναι και το αρµόδιο δικαστήριο για να κρίνει κυριαρχικά το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας στο επίπεδο του δικαστικού
ελέγχου και οι περισσότερες από αυτές τις αιτιάσεις καταπίπτουν. Άρα, λοιπόν, γιατί αυτή η οξύτητα;
Πάω τώρα στο πολιτικό ζήτηµα. Το πολιτικό ζήτηµα είναι ότι
µπορεί κάποιος να εκφράσει ξανά µια διαφωνία για το µοντέλο
του κράτους το οποίο θέλει κανείς να υπηρετήσει. Εντάξει, το
καταλαβαίνω αυτό. Να συζητήσουµε γι’ αυτό, όµως! Να συζητήσουµε για το ποιον τύπο κράτους θέλουµε να έχουµε! Και εγώ
καταλαβαίνω µία προσέγγιση της Αριστεράς, η οποία είναι αµιγώς κρατικιστική, είναι κολεκτιβιστική, είναι συγκεντρωτική, την
ξέρω και, εν πάση περιπτώσει, µε αυτήν έχουµε διαφωνία.
Εγώ, όµως, επιµένω ότι εδώ δεν ενσαρκώνεται ένα –ας το πωιδεολογικό όραµα, µία ιδεολογική αρχή µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Και γιατί λέω ότι δεν ενσαρκώνεται; Διότι, παραδείγµατος χάριν,
οι επιλογές που κάνει είναι πολλαπλές και διαφορετικές. Γι’ αυτό
λέω ότι διέπεται από µία αρχή περισσότερο ρεαλιστική παρά
ιδεολογική.
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Όταν, παραδείγµατος χάριν, κλείνουν δοµές, τότε απλώς
εκείνο το οποίο αναγνωρίζεται είναι η αχρηστία τους, δηλαδή ότι
δεν έχουν λειτουργήσει. Όταν φεύγουν αρµοδιότητες από τις
δοµές που κλείνουν –προσέξτε- και µεταφέρονται στο Κεντρικό
Κράτος, αυτό είναι µία αρχή συγκεντρωτική. Όταν από την άλλη
µεριά διατηρούνται περιθωριακές δοµές, πλην όµως δηµιουργείται µία κεντρική διοίκησή τους, αυτό είναι απλώς µία οργανωτική
αναδιάταξη. Από πού µας βγαίνει, εποµένως, η οποιαδήποτε –αν
θέλετε- ιδεολογική προσέγγιση; Εδώ ξαναλέω ότι υπάρχουν ρεαλιστικού τύπου προσεγγίσεις, «λειτουργιστικές» προσεγγίσεις,
οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν µε µία καλύτερη αναδιάταξη
των αναδιαρθρώσεων αυτών.
Θα ήθελα να πω κάτι ακόµα. Άκουσα, παραδείγµατος χάριν,
µια ορισµένη κριτική για το πώς µπορούµε να βγούµε από την
κρίση. Είπε ορισµένα πράγµατα ο κ. Βούτσης, αναφέρθηκε στις
δηµόσιες επενδύσεις. Δεν θα διαφωνήσουµε σε αυτό. Προφανώς
ένα από τα εργαλεία που υπάρχουν για να βγούµε από την κρίση
είναι οι δηµόσιες επενδύσεις. Αυτό, όµως, είναι ποσοτικά προσδιορισµένο. Είναι γραµµένο στον προϋπολογισµό. Είναι 6 δισεκατοµµύρια που είναι ευρωπαϊκά χρήµατα και είναι άλλα 900
εκατοµµύρια από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Υπάρχει καµµία ιδέα για το πώς αυτό µπορεί να αλλάξει; Πώς δηλαδή
τα 900 εκατοµµύρια, παραδείγµατος χάριν, που είναι από το
Εθνικό Πρόγραµµα, µπορούν να γίνουν 6 δισεκατοµµύρια, την
ώρα που ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η πίεση δηµοσιονοµικής προσαρµογής;
Δεύτερον, είµαστε σύµφωνοι µε το σκέλος των δηµοσίων επενδύσεων. Είναι προσδιορισµένο. Ερώτηµα: Οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν είναι εργαλείο για να βγούµε από την κρίση;
Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται για τις ιδιωτικές επενδύσεις; Δεν σας ενδιαφέρει να υπάρξουν δουλειές, να υπάρξουν
τοποθετήσεις του κεφαλαίου που θα δηµιουργήσουν επιχειρήσεις, θα φτιάξουν θέσεις εργασίας; Αυτό δεν σας απασχολεί; Αν
σας απασχολεί, τότε είναι προφανές ότι πρέπει να διαµορφώσετε ένα περιβάλλον ελκυστικό για τις επενδύσεις, γιατί αλλιώς
δεν γίνεται. Μέσα στο πλαίσιο της διαµόρφωσης αυτού του περιβάλλοντος προφανώς είναι και η δηµιουργία µιας διοικήσεως
που είναι λειτουργική και επαρκής, που δεν είναι γραφειοκρατική, που µπορεί να παράγει αποτελέσµατα και θα αξιολογείται.
Πού είναι, λοιπόν, τώρα όλη αυτή η συζήτηση για την τρόικα,
για το κεφάλαιο, για το τι µας υπαγόρευσαν κ.λπ.; Τι µας υπαγόρευσαν; Αν έχουµε καταλήξει να έχουµε δεσµεύσεις για να κάνουµε αξιολόγηση στη διοίκησή µας, τότε τα τρία κακά της
µοίρας µας, που χρειαζόµαστε και δέσµευση για την αξιολόγηση! Αλίµονό µας!
Μόνοι µας έπρεπε να έχουµε κάνει αυτά τα πράγµατα. Μόνοι
µας έπρεπε να έχουµε κάνει λειτουργικό και αποτελεσµατικό το
κράτος. Μόνοι µας έπρεπε να έχουµε αντισταθεί σε κεντρικές
κοµµατοκρατικές λογικές που επικράτησαν, κυρίως µε ευθύνη –
το λέω- των κοµµάτων που άσκησαν εξουσία, αλλά µε µεγάλη
πίεση και κριτική από τις πλευρές της Αριστεράς σε αυτήν την
κατεύθυνση, όχι σε µια άλλη κατεύθυνση.
Ακούω το εξής: «Εµείς δεν υπερασπιζόµαστε αυτό το κράτος».
Ταυτόχρονα όµως καταψηφίζετε κάθε απόπειρα αλλαγής αυτού
του κράτους. Μα, αν δεν υπερασπίζεστε αυτό το κράτος, γιατί
δεν δέχεστε να αλλάξει; Ή η αλλαγή αυτού του κράτους θα γίνει
–έτσι τη φαντάζεστε- µε την πλήρη διατήρηση όλων των δοµών
του ως έχουν;
Ποιο είναι το άλλο κράτος; Άκουσα στη θεωρητική συζήτηση
χθες τον κ. Βούτση να λέει: «Ο κ. Βορίδης υιοθέτησε µόνο το αµιγώς µαρξιστικό-λενινιστικό µοντέλο για την κριτική που έκανε
στο κράτος, όχι όµως το µοντέλο της νέας Αριστεράς του Λούκατς, του Λούµαν, του Πουλαντζά». Μάλιστα. Θα µου επιτρέψετε,
βέβαια, αφ’ ενός να εκφράσω την προτίµησή µου, ότι θεωρώ σηµαντικότερο φιλόσοφο τον Μαρξ από τους υπόλοιπους και εποµένως µεγαλύτερη αξία έχουν αυτά που είπε. Αφ’ ετέρου θα σας
πω ότι, σε τελευταία ανάλυση, αυτές οι επαγγελίες της νέας Αριστεράς δεν µας λύνουν τα κεντρικά ζητήµατα του κράτους.
Τι λέει ο κ. Βούτσης; «Ξέρετε, στο εσωτερικό του κράτους
έχουν εκφραστεί αυτές οι θεµελιακές αντιφάσεις, υπάρχει η σύγκρουση και µέσα εκεί εποµένως βλέπουµε το πώς διαµορφώνον-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ται οι συσχετισµοί». Εγώ δεν θα το αρνηθώ αυτό. Είναι αυτό που
σας είπα χθες, ότι ένα κοµµάτι του κράτους φυσικά το αναγνωρίζετε στο πλαίσιο αυτών των εσωτερικών συγκρούσεων ως δικό
σας, το έχετε οικειοποιηθεί και έρχεστε να το υπερασπιστείτε
µέσα σ’ αυτήν την κεντρική λογική. Άρα ήταν πλήρης η κριτική
χθες, δεν έχει κανένα ζήτηµα.
Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου επιτρέπετε ένα λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …για αυτά που ειπώθηκαν όσον
αφορά τα περίφηµα ζητήµατα της κυριαρχίας. Τα έθεσε στην
οµιλία του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μητρόπουλος.
Αγγλικό Δίκαιο. Θα ήθελα επιτέλους σ’ αυτήν την Αίθουσα να
ακουστεί ποια διάταξη του Ελληνικού Δικαίου επιτρέπει στον
οφειλέτη να µην πληρώνει το δανειστή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Γερµανικές αποζηµιώσεις για το Δίστοµο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το λέω αυτό…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Γερµανικές αποζηµιώσεις για το Δίστοµο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μην πηγαίνετε εκεί...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µην κάνετε διάλογο, ώστε να ολοκληρώσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: (δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπάρχει µια κριτική –για να συνεννοηθούµε- από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής που λέει ότι κακώς απεδέχθη η
ελληνική Κυβέρνηση ως εφαρµοστέο δίκαιο, ως δίκαιο διέπον τις
ουσιαστικές σχέσεις της συµβάσεως το Αγγλικό Δίκαιο. Αυτή
είναι η κριτική. Με δύο λόγια λένε: «Γιατί δεν βάλατε το ελληνικό;».
Εγώ ρωτάω: «Τι µας απασχολεί αυτό»; Ακούω λοιπόν το εξής:
«Είναι επαχθέστερο το αγγλικό». Μάλιστα. Σε ποιο σηµείο; Κανείς δεν µου το έχει πει. Ποια ρήτρα απελευθερώνει το δανειστή
στο Ελληνικό Δίκαιο από το να µην πληρώσει -αυτό είναι το ερώτηµα που κάνω- που δεν υπάρχει στο Αγγλικό Δίκαιο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην διακόπτετε, κύριε Σταθά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεύτερο ζήτηµα...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
θα κάνουµε διάλογο για να ξαναφουντώσει η ίδια συζήτηση; Αν
θέλετε να µιλήσετε, πάρτε το λόγο. Μετά θα ζητήσει για απάντηση επί προσωπικού ο κ. Βορίδης και θα συζητήσουµε επί προσωπικού κ.λπ..
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ όχι, ποτέ. Προσωπικά δεν κάνω
εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
σας παρακαλώ συνεχίστε τη σκέψη σας, για να ολοκληρώσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεύτερο ζήτηµα, λοιπόν, είναι η σύµβαση µεταφοράς της αρµοδιότητας: Γιατί πάει στο Δουκάτο του
Λουξεµβούργου, στα εκεί δικαστήρια. Απάντηση και πολύ απλή:
Σε όλες τις διεθνείς συµβάσεις, για όποιον έχει στοιχειώδη εµπειρία διεθνών συµβάσεων, υπάρχει η µεταφορά αρµοδιοτήτων
σε έδρα που από κοινού επιλέγουν τα µέρη, που κατά τεκµήριο
δεν είναι η έδρα του ενός ή του άλλου µέρους, για να διασφαλίζεται η αµεροληψία της κρίσεως. Μας είναι οικείο αυτό; Αυτό
συµβαίνει σε όλες τις συµβάσεις που έχουν διεθνή χαρακτηριστικά. Γιατί; Διότι προφανώς δεν θέλουν να το φέρουν στην Ελλάδα -αµφισβητούν την κρίση των ελληνικών δικαστηρίων- εµείς
δεν θέλουµε να το πάµε, αν αντισυµβαλλόµενός µας είναι το
Ηνωµένο Βασίλειο, στα αγγλικά δικαστήρια. Επιλέγεται ένας ουδέτερος, ας το πω και αµερόληπτος, χώρος κρίσης. Αυτός είναι
ο λόγος. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.
Τρίτο και βασικό επιχείρηµα: «Παραιτείστε της ρήτρας εθνικής
κυριαρχίας». Αυτό δεν είναι; Μάλιστα. Τι είναι η περίφηµη αυτή
ρήτρα; Η διάκριση µεταξύ ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας του
δηµοσίου µάς είναι, φαντάζοµαι, πια οικεία, ώστε να µη δηµιουργούµε την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει κάτι πρόσθετο, υπάρχει κάτι
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το παραπάνω.
Θα κάνω την ερώτηση που έχω κάνει πάρα πολλές φορές: Ο
κ. Στρατούλης πέφτει σε µια λακκούβα την οποία έπρεπε να συντηρήσει ο δήµος. Κάνει αγωγή κατά του δήµου. Την κερδίζει.
Χτυπάει το πόδι του -να χτυπήσω ξύλο, να µην πάθει τίποτα ο άνθρωπος- και κερδίζει αποζηµίωση. Πηγαίνει στο δήµο, του ζητάει
τα λεφτά και λέει ο δήµος: «Δεν έχω». Μπορεί να εκτελέσει την
απόφαση ο κ. Στρατούλης κατά του δήµου; Απάντηση: Ναι. Κατά
ποίου; Σε ποιο πράγµα θα εκτελέσει την απόφαση ο κ. Στρατούλης; Κατά της ιδιωτικής περιουσίας του δήµου. Διότι ο δήµος
έχει ένα διαµέρισµα στις Αχαρνές, που το άφησε κληροδότηµα
η γιαγιά, η κ. Μαρίκα, γιατί συµπαθούσε το δήµαρχο.
Μπορεί, λοιπόν, να το κατασχέσει ο κ. Στρατούλης. Αυτό µας
απασχολεί; Θίγει την εθνική κυριαρχία; Δεν τη θίγει, βέβαια. Δεν
θίγει, βέβαια, το δικαίωµα που έχει ο κάθε πολίτης να το έχει ο
οποιοσδήποτε δανειστής του ελληνικού δηµοσίου.
Επόµενο ερώτηµα: «Μήπως, όµως, µας πάρουν την Ακρόπολη;
Μήπως µας πάρουν την πλατεία Συντάγµατος; Μήπως µας πάρουν τον αιγιαλό;» Απάντηση: Ό,τι είναι εκτός συναλλαγής είναι
ακατάσχετο, δεν αφορά αυτό το πράγµα.
Τελευταίο, για να κλείνουµε µε όλη αυτήν την ιστορία δικαίου
είναι το εξής: «Πού θα γίνει η αναγκαστική εκτέλεση;» Σας το είπε
ο κ. Μανιτάκης. Πού θα γίνει; Θα γίνει στο ελληνικό δηµόσιο.
Εποµένως υπάγεται στους κανόνες εκτελέσεως του ελληνικού
δηµοσίου. Η εκτέλεση είναι ξεχωριστό µέρος. Φεύγει από την ουσιαστική κρίση. Πάµε στο δίκαιο της εκτέλεσης. Αυτό, λοιπόν,
ξαναγυρνά στην εθνική κυριαρχία.
Πού αποκτά σηµασία, κύριε Μητρόπουλε -και αυτό πρέπει να
πείτε- η παραίτηση από την εθνική κυριαρχία; Σε περιουσιακά
στοιχεία που µπορεί να έχει το ελληνικό δηµόσιο στο εξωτερικό,
τα οποία πράγµατι, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, µπορεί
να προστατεύονταν από αυτήν την αρχή από εκτέλεση τρίτου
δηµοσίου και επ’ αυτού πράγµατι µπορεί να γίνει η εκτέλεση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σαν το Ινστιτούτο Γκαίτε κ.λπ..
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ερώτηση απλή για λογικούς ανθρώπους: Η στάθµιση των συµφερόντων ανάµεσα στη δανειοδότηση
της χώρας και ό,τι αυτή εξασφαλίζει και σε αυτήν την πρόσθετη
παραχώρηση προς δανειστές που ουσιαστικά αφορά αυτό και
µόνο –αυτό είναι το παραπέρα, αυτό είναι το παραπάνω- ορισµένα περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου που τυχόν βρεθούν
στο εξωτερικό και υποστούν αναγκαστική εκτέλεση, αν η χώρα
δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο εξωτερικό, δεν έπρεπε
να γίνει; Αυτό είναι το πρόσθετο, γιατί αυτό είναι που συζητάµε.
Η µεγάλη συζήτηση για την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας είναι αυτό το πρόσθετο πράγµα. Δεν έπρεπε να γίνει; Η απάντηση που έδωσε η ελληνική Κυβέρνηση, η οποία προφανώς δεν
είναι µία προδοτική απάντηση, αλλά είναι µία σταθµισµένη προς
όφελος του ελληνικού δηµοσίου και του ελληνικού λαού απάντηση, είναι ότι αυτή η πρόσθετη παραχώρηση έπρεπε να γίνει.
Άρα, λοιπόν, να πάµε τη συζήτηση εκεί που πραγµατικά βρίσκεται, πέρα από υπερβολές, πέρα, αν θέλετε, από πράγµατα
που θολώνουν την κρίση του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα υπάρξουν δευτερολογίες,
κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, κύριε
Μητρόπουλε. Θα ακολουθήσουν µετά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σήµερα θα
γίνει αυτό.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω
πει και άλλη φορά µιλώντας απ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι ορισµένες
φορές νοιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ στις κάµερες και προς
τους Έλληνες πολίτες που µας παρακολουθούν, γιατί νιώθω περιττό, άσκοπο, ανούσιο το να απευθύνοµαι σε αρκετούς συναδέλφους, οι οποίοι πιστεύουν ή θέλουν να µας πείσουν ότι δεν
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καταλαβαίνουν κάποια αυτονόητα.
Ένα αυτονόητο είναι αυτό σχετικά µε την ασυλία, την οποία
αναλυτικά έχουµε συζητήσει σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα σε παρόµοιες τέτοιες περιπτώσεις και σε αιτήσεις αντισυνταγµατικότητας. Έχω καταθέσει αναλυτικές αναφορές και άρθρα και µελέτες έγκριτων νοµικών. Βρίσκονται στα Πρακτικά. Επίσης, έχει τοποθετηθεί επί της συγκεκριµένης ρήτρας το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι από εσάς
δεν είστε νοµικοί και έχετε την παραµικρή αµφιβολία, να διαβάσετε µε προσοχή και την Έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου
της Βουλής. Εκτός αν έχουµε φθάσει σ’ αυτό το σηµείο, να απευθύνουµε τη µοµφή στο Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ότι
τόσο πολύ έχει εκφυλιστεί, έχει εκµαυλιστεί, ώστε καραµπινάτες
παραβιάσεις του Συντάγµατος -που τείνουν έως και την κατάλυση του πολιτεύµατος- να περνούν αβρόχοις ποσί από την αξιολόγηση και από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και, µε όλο το σεβασµό, κυρία
Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία παρατήρηση. Τυχαίνει να είστε εσείς
στην Έδρα, γι’ αυτό την εκφράζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να την
ακούσω, για να δω τι θα πείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Για παράδειγµα, όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πέντε φορές –το πολύ, µπορεί να ήταν και
τρεις- ότι την ώρα που µιλούσε δεν ήταν κανένας άλλος Βουλευτής από άλλη Κοινοβουλευτική Οµάδα –γιατί αυτό ανέφερε- θα
έπρεπε να κάνετε µία παρέµβαση και να πείτε ότι η Δηµοκρατική
Αριστερά εκπροσωπείται από τα 2/6 της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ήταν και άλλοι
συνάδελφοι από άλλες πτέρυγες της Βουλής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα πω και για τους άλλους. Λέω,
λοιπόν, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τους εβδοµήντα δύο, εδώ ήταν
οι δεκατρείς. Από τη Νέα Δηµοκρατία ήταν πέντε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Έξι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Έξι!
Το επανέλαβε πέντε φορές! Για χάρη των Πρακτικών θα
έπρεπε να αναφερθεί!
Επίσης θα έπρεπε να πείτε –παρεµπιπτόντως αναφέροµαι σε
σας- ότι οι δύο συνεδριάσεις διήρκεσαν συνολικά οκτώ και έξι
ώρες, µέχρι εκείνην τη στιγµή που έκανε την παρέµβαση η κ.
Κωνσταντοπούλου, δηλαδή στο σύνολο δεκατέσσερις ώρες και
ο κ. Μανιτάκης, αν υπολόγισα σωστά, ήταν παρών περίπου τις
εννέα µε δέκα ώρες από εχθές µέχρι σήµερα. Τώρα, αν κάποιος
συνάδελφος θέλει οπωσδήποτε να είναι η Αίθουσα γεµάτη όταν
µιλά, εγώ τουλάχιστον αυτό το σέβοµαι για όλους τους συναδέλφους, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι απασχολήσεις
τους και ποια είναι τα καθήκοντά τους, µιλώντας ιδιαίτερα και κυρίως για εκείνες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες που έχουν µικρό
αριθµό Βουλευτών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
ανανεωτική Αριστερά διαχρονικά είχε ως βασική της στρατηγική
επιλογή τις προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, το µεταρρυθµισµό.
Αυτός ο µεταρρυθµισµός εξακολουθεί να βρίσκεται στον πυρήνα
της πολιτικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, υπηρετώντας τον
διαχρονικά από τότε που υπάρχει αυτό το ιστορικό ρεύµα το καταγεγραµµένο στη συνείδηση των πολιτών. Από τη δεκαετία του
1990 είναι στοιχείο του προγράµµατος της Ανανεωτικής Αριστεράς, όπως εκπροσωπείτο τότε.
Αυτό το σχέδιο υπηρετούµε και σήµερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς –και το ακούµε καθηµερινά και από
τα Μέσα Ενηµέρωσης και απ’ αυτό το Βήµα και στο δηµόσιο
λόγο- ότι, όταν συζητούµε για τα γενικά θέµατα, υπάρχει σχεδόν
κοινή συµφωνία, όπως, για παράδειγµα, στην αναδιάρθρωση του
δηµοσίου, στο στρατηγικό επιτελικό ρόλο του κράτους, στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην υγεία για όλους, στην παιδεία για
όλους και σε όλες αυτές τις µεταρρυθµίσεις τις οποίες λίγο-πολύ
όλοι διακηρύσσουµε.
Το µεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται δυστυχώς και κυρίως για την
ανανεωτική Αριστερά στο ότι αρχίζουν να µπλέκουν, να βραχυκυκλώνουν τα πράγµατα και να ρετάρει το σύστηµα, όταν φτά-
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νουν στο σηµείο της εφαρµοσµένης πολιτικής, όταν αρχίζουµε
να µιλάµε για το «διά ταύτα», για τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις
που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγµα, είµαστε κατά της φοροδιαφυγής, αλλά µέχρι να αποκαταστήσει το εισόδηµά του εκείνος ο ταλαίπωρος ο ταβερνιάρης στην Ύδρα, ας κάνει και τη
µικρή φοροδιαφυγή. Αυτόν θα κυνηγήσουµε; Ή είναι πολύ χαµηλή η αµοιβή ενός γιατρού, αλλά, µέχρι να του αποκαταστήσουµε το µισθό, µπορεί να δικαιολογήσουµε και να κάνουµε τα
στραβά µάτια για ένα «φακελάκι», προκειµένου να βιώνει καλύτερα το δράµα του. Εκεί βρίσκεται, δυστυχώς, το µεγάλο πρόβληµα της εφαρµοσµένης πολιτικής όταν πρόκειται να
διατυπωθεί από την Αριστερά.
Η Δηµοκρατική Αριστερά έκανε µια επιλογή και είπε ότι θα τολµήσει να δοκιµαστεί και να δοκιµάσει ακριβώς την εφαρµογή, τη
διατύπωση αυτής της εφαρµοσµένης πολιτικής. Αυτό κάνει και
µ’ αυτό το σχέδιο νόµου. Δυστυχώς, όµως, δεν συζητάµε επί της
ουσίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχει αναπτυχθεί µια προσωπική βεντέτα, που δεν ξέρω καν αν ωφελεί την πορεία και τη
διέξοδο αυτού του τόπου και αν αµβλύνει κάπως την απόγνωση
και το δράµα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες προσπαθώντας
να βρουν µια αχτίδα φωτός στο βάθος του τούνελ.
Τώρα, όσον αφορά την ασυλία, είπα και την προηγούµενη
φορά ότι υπάρχουν δύο ειδών ασυλίες: η δικαιοδοτική ασυλία
και η ασυλία εκτέλεσης. Και τόνισα µε τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο ότι η παραίτηση από την ασυλία αφορά τη δικαιοδοτική
ασυλία.
Και για τους µη νοµικούς, όταν λέµε «δικαιοδοτική ασυλία», θα
ήθελα να πω ότι αναφερόµαστε σε όλα εκείνα που αναφέρονται
στην ουσία της υπόθεσης. Για παράδειγµα, ας πούµε ότι η Ελλάδα αρνείται ότι χρωστάει, αρνείται ότι το χρέος είναι επαχθές
ή ότι θέλει να κάνει µια πρόταση συµβιβασµού ή αναφέρεται
στην ουσία γενικότερα του χρέους και των υποχρεώσεών της.
Εκεί µε την υπογραφή της η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να
µην απευθύνεται στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά στα δικαιοδοτικά όργανα της Ευρώπης, ανέλαβε την υποχρέωση να απευθύνεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και αυτό το λέω κυρίως όχι για µας εδώ, αλλά γι’ αυτούς που
µας ακούνε. Για παράδειγµα, είναι καλά όταν χρησιµοποιούµε
τα ευρωπαϊκά όργανα α λα καρτ. Για παράδειγµα, όταν χάνουµε
το δίκιο µας στην Ελλάδα, πάρα πολλοί συµπολίτες µας λένε ότι
θα πάνε να βρουν το δίκιο τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή
στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τα επικαλούµαστε
ως νοµολογία, προκειµένου να προασπίσουµε τα δικαιώµατά
µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Όταν λέµε ότι απευθυνόµαστε στο δικαστήριο των δανειστών,
τότε το δικαστήριο αυτό είναι κατάπτυστο, είναι δικαστήριο…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιο δικαστήριο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το δικαστήριο που αναλαµβάνει την
επίλυση αυτών των διαφορών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ανέφερα γενικώς όλα τα ευρωπαϊκά
δικαστήρια, τα θεσµικά.
Και ποιοι είναι οι δανειστές µας τώρα; Ποιοι θα απευθυνθούν
σ’ αυτό το δικαστήριο, προκειµένου να εκδώσουν εκτελεστό
τίτλο κατά της Ελλάδος;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σε ποιο δικαστήριο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το δικαστήριο του µεγάλου Δουκάτου.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γιατί ο Υπουργός σας
είπε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τον οµιλητή να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το δικαστήριο του σκληρού πυρήνα
της Ευρωζώνης, του Λουξεµβούργου και στον προεδρεύοντα και
φιλέλληνα κατά πολλούς, κ. Γιούνκερ, για παράδειγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ποιοι θα απευθυνθούν, λοιπόν, σ’ αυτό το δικαστήριο για να
εκδώσουν τίτλο εκτελεστό; Θα απευθυνθούν οι κατάπτυστοι δανειστές µας. Ποιοι θα είναι οι δανειστές µας; Ήδη αυτήν τη
στιγµή, όπως είπα και την προηγούµενη φορά, πάνω από το 90%
των πιστωτών µας είναι οι εταίροι µας. Δεν είναι fund των νησιών
Καϊµάν και του Πράσινου Ακρωτηρίου. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι η Οµοσπονδιακή Τράπεζα της Γερµανίας,
της Ιταλίας, της Γαλλίας κλπ. Αυτό, δηλαδή, σηµαίνει ότι…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ακόµα χειρότερα! Αυτοί
είναι οι µεγαλύτεροι τοκογλύφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
σας παρακαλώ πολύ, αφήστε τον κύριο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να ολοκληρώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Μαριά, επειδή δεν υπάρχει
αντίκρουση, σας λέω ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος
εδώ -αν εκπροσωπεί τότε τη χώρα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσαπου θα διαφωνήσει ότι, αν φτάσει στο σηµείο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απευθυνθεί κατά της χώρας και να εκδώσει
τίτλο, τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ευρωζώνη και Ευρώπη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μα, πληρώσαµε ήδη το
τοκογλυφικό οµόλογο του Αυγούστου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν θα υπάρχει πλέον Ευρωζώνη
και Ευρώπη...
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ακόµα χειρότερα! Αυτοί
είναι οι µεγαλύτεροι τοκογλύφοι! Πληρώσαµε το τοκογλυφικό
οµόλογο του Αυγούστου. Ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ αέρα κοπανιστό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
θα ακουστείτε καλύτερα αν τα πείτε ήρεµα στο Βήµα. Τα επιχειρήµατα όλων κρίνονται, κύριε Μαριά. Δεν χρειάζεται να φωνάζετε από τη θέση σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι το εξής. Θα ήθελα, λοιπόν, όλοι αυτοί που επικαλούνται και χρησιµοποιούν συνεχώς αυτό το επιχείρηµα -και κάνουν
πάρα πολύ µεγάλο κακό στη χώρα µε το να το επικαλούνται συνεχώς-...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το καλό που µας κάνατε αρκεί!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ:…να µου πουν ποια θα ήταν η τύχη
της χώρας εάν πτώχευε µε καθεστώς Ελληνικού Δικαίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να µην το ψηφίζατε τότε το πρώτο µνηµόνιο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Με καθεστώς Ελληνικού Δικαίου, να
µου πουν ποια θα ήταν η τύχη της χώρας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα σας το πούµε µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η τύχη της Αργεντινής, αυτό που
συνέβη στην Αργεντινή µε το εθνικό νόµισµα της Αργεντινής, καταδεικνύει πού βρισκόµαστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Γιατί το ψηφίσατε τότε το πρώτο µνηµόνιο;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ! Αφήστε να τελειώσει ο κ. Τσούκαλης.
Μη διακόπτετε!
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά δεν ποντάρει στην αποτυχία της
χώρας.
Επειδή, λοιπόν, η χώρα δεν θα αποτύχει και εκτιµάµε ότι κανένα κόµµα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα δεν θέλει να αποτύχει ακόµα και η Αντιπολίτευση δεν θέλει να πάει στραβά η πορεία η
οποία εκτυλίσσεται- τουλάχιστον σε αυτή την πορεία που έχουµε
αναλάβει, που είναι επώδυνη και µας έχει προκαλέσει και προσωπική φθορά και πολιτική φθορά, µην παίζετε και µην ποντάρετε, µην επενδύετε. Τουλάχιστον, αφήστε να κινηθούµε και
εκδηλώστε -και αν θέλετε- και τη συµπαράστασή σας για να
βγούµε µια ώρα αρχύτερα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το µνηµόνιο υπερβαίνεται. Και µπορούµε να το υπερβούµε πάρα, µα πάρα πολύ γρήγορα. Όσο πιο
γρήγορα το κάνουµε, τόσο καλύτερα γι’ αυτήν τη χώρα.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εσείς τη βάλατε εκεί.
Εσείς το υπογράψατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μην επενδύετε στην καταστροφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τσούκαλη, κλείστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η ρήτρα αυτή της ασυλίας είναι
ρήτρα καταστροφής, ρήτρα αποτυχίας και πτώχευσης της
χώρας. Εσείς το θέλετε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εσείς τη βάλατε εκεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εµείς δεν το θέλουµε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εσείς την υπογράψατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο από την αρχή πολλοί
έλεγαν, ότι όσο αυτή η Κυβέρνηση θα πάει καλά, τόσο θα οξύνεται το πολιτικό κλίµα σ’ αυτήν την Αίθουσα και εκτός αυτής της
Αιθούσης. Και οι λόγοι είναι προφανείς.
Πολλοί είχαν επενδύσει στο ότι αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση θα κατέρρεε από τους πρώτους µήνες, δεν θα µπορούσε
να παράξει σηµαντικό έργο, θα αποδοκιµαζόταν από τον ελληνικό λαό από πολύ νωρίς. Και αυτά δεν τους βγαίνουν. Και όσο
δεν βγαίνουν αυτά, τόσο καταφεύγουν σε οξύτητες σ’ αυτήν την
Αίθουσα, που προφανώς δεν προάγουν τον οµαλό πολιτικό βίο
και προφανώς δεν προάγουν το εθνικό συµφέρον.
Ακόµα κατηγορηθήκαµε επειδή χειροκροτήσαµε έναν Υπουργό. Τι το παράδοξο τρία κόµµατα που στηρίζουν µια Κυβέρνηση, να στηρίζουν και τους Υπουργούς αυτής της Κυβέρνησης;
Εκτός αν θεωρείτε µοµφή το ότι άνθρωποι, πολιτικοί από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, συµφώνησαν σ’ ένα κοινό πρόγραµµα και στηρίζουν αυτούς τους Υπουργούς.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, στηρίξαµε φανερά αυτήν την Κυβέρνηση. Δεν κρύψαµε τίποτα από
τον ελληνικό λαό. Κάναµε µια συµφωνία, θα την τηρήσουµε και
θα κριθούµε όταν θα έρθει η ώρα.
Κάποιες άλλες, όµως, παρατάξεις κάνουν υπόγειες διαδροµές
και υπόγειες συµφωνίες κι ενώ άλλα παρουσιάζουν σ’ αυτήν την
Αίθουσα. Βλέπουµε τα επακόλουθα αυτών των συµφωνιών µε τα
κοινά ψηφίσµατα, τις κοινές προτάσεις και τα κοινά αποτελέσµατα αυτών των προτάσεων. Γι’ αυτό να µην κατηγορούν εµάς
που πράττουµε ό,τι πράττουµε πάνω στο τραπέζι. Να κατηγορούν δικούς τους ανθρώπους και δικούς τους πολιτικούς που
πράττουν ό,τι πράττουν σε σκοτεινά γραφεία, πέρα από τη βούληση των ψηφοφόρων τους, πέρα από τις πολιτικές δεσµεύσεις
τους...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στο συρτάρι του τραπεζιού οι λίστες.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ξέρω που είναι οι λίστες. Εµείς
για τις λίστες είχαµε την τόλµη και καταθέσαµε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από την πρώτη στιγµή…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τα µάτια του κόσµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ! Αν κάνουµε διάλογο εδώ, θα το
διαλύσουµε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό σας πείραξε, γιατί σας προλάβαµε. Σας πήραµε τη δόξα.
Είπατε ότι χειροκροτούσαµε τον κ. Παπακωνσταντίνου. Ουδέν
ψευδέστερον αυτού! Η Νέα Δηµοκρατία είχε πάντοτε µία συνεπέστατη στάση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον κ. Βενιζέλο τον χειροκροτήσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έλεος!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και έναντι του πρώτου µνηµονίου η
Νέα Δηµοκρατία είχε µία συνεπέστατη στάση, γιατί πιστεύαµε
ότι η χώρα δεν έπρεπε να πάει στο ΔΝΤ.
Το ότι συµφωνήσαµε µε τους εταίρους στην ΕΕ, πού είναι το
κακό; Όταν µπήκαµε στην ΟΝΕ δεν συναποφασίσαµε ότι το κοινό
µας νόµισµα θα είναι κοινό κτήµα µας και οι πολιτικές µας θα
εναρµονιστούν έτσι ώστε να υπηρετούν αυτόν τον κοινό στόχο;
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Κι όταν µία χώρα αποκλίνει απ’ αυτόν το στόχο, δεν έχουν υποχρέωση οι άλλες οι χώρες να τη βοηθήσουν να ξαναβρεί το
δρόµο της; Σ’ αυτό ποτέ η Νέα Δηµοκρατία δεν ήταν αντίθετη.
Δεν χειροκροτήσαµε εποµένως τον κ. Παπακωνσταντίνου όταν
πήγε στο ΔΝΤ και τώρα που τον παραπέµπουµε, τον παραπέµπουµε για συγκεκριµένες πράξεις, µε πλήρη συνείδηση ότι υπηρετούµε το εθνικό συµφέρον και δεν κάνουµε πολιτικές
ποµφόλυγες, δεν εξαπολύουµε πολιτικά πυροτεχνήµατα απλώς
για να τους βάλουµε όλους στο ίδιο κάδρο, για να µην µπορεί
κανείς να στοχοποιήσει κανέναν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς δεν τολµήσατε, όµως, κυρία Κωνσταντοπούλου –µια
που αναφερθήκατε- να βάλετε στην πρότασή σας τον κ. Παπανδρέου. Φοβηθήκατε µη συσπειρώσετε το ΠΑΣΟΚ. Βγάλατε τον
κ. Παπανδρέου απ’ έξω κι αφήσατε άλλους να κάνουν αυτήν τη
δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα έχουµε
χρόνο να τα πούµε για τις προτάσεις, κύριε συνάδελφε. Επί του
νοµοσχεδίου µιλήστε και κλείστε, παρακαλώ. Θα έχουµε τρεις
τέσσερις µέρες να µιλάµε γι’ αυτό.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Μισό
λεπτό την ανοχή σας.
Το νοµοσχέδιο έπρεπε να έρθει νωρίτερα. Αυτό για το οποίο
εµείς κατηγορούµε την Κυβέρνηση κι όλες τις κυβερνήσεις είναι
ότι άργησαν. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πάρα πολλά για δοµές
που ήταν µερικές περιττές και κάποιες άχρηστες. Δεν είναι του
παρόντος να αναφέρουµε ποιες ήταν αυτές, αλλά υπηρετούσαν
πελατειακές λογικές.
Το ζητούµενο είναι λιγότερο κράτος, καλύτερο κράτος και κυρίως καµµία θέση χαµένη, κανένας υπάλληλος απολυµένος.
Αυτά τα υπηρετούµε. Κι εγώ προτρέπω την Κυβέρνηση να καταργήσει κι άλλους οργανισµούς, να συγχωνεύσει κι άλλους οργανισµούς, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε πόρους αφενός και
αφετέρου να δώσουµε τη δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να
έχει ένα κράτος πραγµατικά αποτελεσµατικό, το οποίο θα τον
υπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε Βλαχογιάννη.
Η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου έχει το λόγο.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα ο Διευθυντής του Χρηµατοοικονοµικού Ινστιτούτου, ο
κ. Τσαρλς Νταλάρα, του οποίου µία λέξη έχει την ικανότητα να
ανεβάζει και να κατεβάζει χρηµατιστήρια και να διαµορφώνει
αγορές, είπε ότι η Ελλάδα θα βγει πολύ γρηγορότερα, απ’ ό,τι
αναµένεται, στις αγορές. Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα ξαναµπαίνει µε βηµατισµό και θα ξανακερδίσει το στοίχηµα, ένα στοίχηµα
που αγωνίζεται µε τις θυσίες του ο ελληνικός λαός, µε συνέπεια
και σταθερότητα, να επιτύχει.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, του εξορθολογισµού και της λειτουργικότητας ενός ξεχαρβαλωµένου δηµόσιου τοµέα είναι και το παρόν νοµοσχέδιο. Επιχειρείται µέσα από
τον εξορθολογισµό χιλίων επτακοσίων φορέων να αλλάξει λίγο
το τοπίο αναφορικά µε τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί σήµερα ο
δηµόσιος τοµέας. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν
και δεν µπορεί να γίνουν λάθη, κύριε Υπουργέ.
Πήρα το λόγο σήµερα -παρ’ όλο που οι συνάδελφοί µου πολύ
τεκµηριωµένα επικεντρώθηκαν στις λεπτοµέρειες του νοµοσχεδίου- για να αναφερθώ στο άρθρο 8. Αφορά την κατάργηση του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και τη µετατροπή του σε
αυτοτελές Ινστιτούτο στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών.
Έχω πολιτική και ηθική υποχρέωση να αναφερθώ στο 2008.
Όταν είχα την αίσθηση ως Βουλευτής Επικρατείας ότι η εντεινόµενη και αυξανόµενη σχολική βία και η παιδική και νεανική παραβατικότητα, κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες, θα επηρεάσουν και τη δική µας σε µεταγενέστερο χρόνο, προσπάθησα να
δω τι έρευνες υπάρχουν και ποιες διαδικασίες.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δεν βρήκα τίποτα το οποίο µπορούσα
να απευθυνθώ ως φορέα προκειµένου να µου δώσει λύση και
απάντηση. Ανέλαβα πρωτοβουλία κοινωνικής έρευνας. Δεν

5982

υπήρχε κανείς αρµόδιος για να στηρίξει το εγχείρηµα. Όλοι δήλωναν αναρµόδιοι, όλοι προσπαθούσαν να κρατηθούν έξω από
το εγχείρηµα. Ο µόνος φορέας που, ως σύµβουλος, δέχθηκε
ήταν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Είµαι από τους πολιτικούς εκείνους που πιστεύουν ότι για να
λύσεις ένα πρόβληµα χρειάζεται επιστηµονική τεκµηρίωση. Η
τεκµηρίωση να ανατρέχει σε βάθος, η έρευνα να έχει συνέχεια,
να έχει συστηµατικότητα, να έχει ικανούς ερευνητές µε εµπειρία
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ερευνών, να έχει αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα.
Οι κοινωνικές έρευνες δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε τις
δηµοσκοπήσεις, οι οποίες αποτελούν φωτογραφική αποτύπωση
της στιγµής. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει ακόµη και τις δηµοσκοπήσεις να υπάρξει κάποιος να τις ενώσει και λειτουργικά να τις
συστηµατοποιήσει.
Με την πρόβλεψη του παρόντος νοµοσχεδίου δεν καταλαβαίνω τι επιχειρείται. Δεν γλιτώνουµε και δεν εξοικονοµείται ούτε
ένα ευρώ πόρος, σύµφωνα και µε την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αντίθετα, το ΕΚΚΕ υποβαθµίζεται στις διεθνείς του συνεργασίες, διότι από Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών µετατρέπεται σε ένα απλό ινστιτούτο.
Επίσης είναι αδιερεύνητος πλέον και ασαφής ο στόχος, ο σκοπός του, το επιστηµονικό του προσωπικό, η κατάληξή του. Εάν
κάποιος έρθει και µου πει «ξέρεις, από αυτήν τη µετατροπή εγώ
θα διώξω αυτούς τους ερευνητές, διότι µετατρέπεται το καθεστώς εργασίας τους και από δηµόσιοι λειτουργοί γίνονται υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου και θα πάρω κάποιους ικανότερους και
πιο άξιους», θα σας πω ότι µόνο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών από το 1995 βάσει του ν.1514/1985 αξιολογείται και µάλιστα από διεθνείς επιτροπές κριτών.
Πενήντα χρόνια εµπειρίας κινδυνεύουν να χαθούν, κύριε
Υπουργέ. Πενήντα χιλιάδες τίτλοι βιβλιοθήκης υπάρχει κίνδυνος
να πάνε στα αζήτητα.
Σε µία χώρα που έχει διαρροή εγκεφάλων, θα βγάλουµε κάποιους επιστήµονες στην αγορά, προκειµένου να τους στείλουµε
κατευθείαν στο εξωτερικό; Και, λόγω της εµπειρίας τους, είναι
πραγµατικά περιζήτητοι.
Και βέβαια, το πιο βασικό επιχείρηµα, κατά την άποψή µου,
είναι ότι η ελληνική κοινωνία θα στερηθεί από έναν καταξιωµένο
ερευνητικό θεσµό και ταυτόχρονα η πολιτεία θα στερηθεί ενός
αξιόπιστου και έµπειρου συµβούλου σε κοινωνικά ζητήµατα.
Σήµερα διαλύεται ο κοινωνικός ιστός, διότι αυτές είναι οι συνέπειες µιας κατάστασης στην οποία διολισθήσαµε και από την
οποία η Κυβέρνηση κάνει προσπάθεια να απεµπλακεί ο ελληνικός λαός. Όµως δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε ότι το 1/4
των απασχολουµένων, των προς διάθεση, προς εργασία σήµερα
είναι άνεργοι. Δεν µπορούµε να µην πούµε ότι έξι στους δέκα
νέους είναι άνεργοι, ότι οι αυτοκτονίες πολλαπλασιάζονται, ότι
οι ψυχικές ασθένειες έχουν αρχίσει και ρηµάζουν τον τόπο από
άκρο σε άκρο, ότι τα ναρκωτικά, τα µεταδιδόµενα νοσήµατα, η
µετανάστευση µαστίζουν σήµερα και έχουν πολλαπλές κοινωνικές συνέπειες.
Άρα χρειαζόµαστε έναν κοινωνικό σύµβουλο της πολιτείας,
προκειµένου να αναδείξει αυτά τα ζητήµατα.
Άκουσα χθες τον Υπουργό να λέει ότι, αν κάνουµε λάθος, θα
το διορθώσουµε. Μα σκοπός είναι να µη γίνεται το λάθος. Και εν
πάση περιπτώσει, παρ’ όλο που η τοποθέτησή µου είναι στη λογική διατήρησης του ΕΚΚΕ, αν τελικά χρειάζεται -και αυτό έτσι
θα λύσει το πρόβληµα- να οδηγηθούµε στη λύση σας, τότε
θεωρώ ότι η τροπολογία που κατέθεσαν οι κύριοι Πανούσης,
Τσούκαλης και Αναγνωστάκης είναι σε θετική κατεύθυνση και
πρέπει να γίνει αποδεκτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να εκφράσω την απογοήτευσή µου και την απογοήτευση των συναδέλφων µου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, διότι ο κύριος
Υπουργός αναφέροντας ποιες τροπολογίες κάνει αποδεκτές,
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δύο πάρα πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες, µία την οποία καταθέσαµε εµείς και µία την οποία κατέθεσε το ΚΚΕ, τις πέταξε στο
καλάθι των αχρήστων.
Η πρώτη τροπολογία -την οποία είχαµε υποβάλει και αφού
επανειληµµένα είχαµε συναντηθεί µε τους αρµόδιους στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και στο Υπουργείο Εργασίας και αφού έχει γίνει µεγάλη κουβέντα και µε τα αντίστοιχα
συνδικάτα του χώρου- ήταν η τροπολογία για τους επιτυχόντες
σε διαγωνισµούς στο ΙΚΑ. Γνωρίζετε καλά και γνωρίζουµε όλοι
µας καλά ότι πεντακόσιοι περίπου συµπολίτες µας, νέοι άνθρωποι, είχαν πετύχει στο διαγωνισµό 8Κ του ΑΣΕΠ για το ΙΚΑ και
εδώ και τριάµισι χρόνια δεν έχουν προσληφθεί. Γνωρίζετε επίσης
καλά ότι εκατοντάδες νέοι άνθρωποι είχαν πετύχει στο διαγωνισµό 9Κ του ΑΣΕΠ για την Αγροτική Τράπεζα και επειδή η Αγροτική δεν τους δέχθηκε, διότι στο µεταξύ είχε ιδιωτικοποιηθεί,
είχαν τοποθετηθεί µε νοµοθετική ρύθµιση στο ΙΚΑ και καλώς τοποθετήθηκαν. Γνωρίζετε, όµως, επίσης ότι πρόσφατα µετά από
προσφυγή των επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ του ΑΣΕΠ για
το ΙΚΑ -οι οποίοι δεν έχουν, όπως είπα, ακόµα τοποθετηθεί στο
ΙΚΑ- βγήκε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου µε την οποία θα
πρέπει να απολυθούν όσοι από τους επιτυχόντες του διαγωνισµού της Αγροτικής τοποθετήθηκαν µε νοµοθετική ρύθµιση στο
ΙΚΑ.
Έχουµε κάνει µία τροπολογία. Προτείναµε λύση για το πρόβληµα. Εµείς θεωρούµε ότι και αυτοί οι οποίοι είχαν πετύχει στο
διαγωνισµό της Αγροτικής και είναι στο ΙΚΑ πρέπει να παραµείνουν. Αν φύγουν αυτήν τη στιγµή από το ΙΚΑ, δεν είναι µόνο ότι
είναι απάνθρωπο για τους ίδιους. Θα καταρρεύσει το ΙΚΑ, καθώς
έχει πάρα πολύ µεγάλες ανάγκες.
Επίσης, όσοι πέτυχαν στο διαγωνισµό εδώ και τριάµισι χρόνια,
οι εκατοντάδες νέοι που πέτυχαν σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για
το ΙΚΑ, πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν να προσληφθούν και να
τοποθετηθούν σε συγκεκριµένες θέσεις εργασίας γιατί γνωρίζετε ότι έχει πολύ µεγάλες ανάγκες το ΙΚΑ. Υπάρχουν τρεις χιλιάδες εξακόσιες κενές οργανικές θέσεις, ακόµα και µετά την
περικοπή των οργανικών θέσεων από το ΙΚΑ και, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τροµακτικά προβλήµατα αυτήν τη στιγµή µε τις
συντάξεις. Περιµένουν ογδόντα πέντε χιλιάδες αιτήσεις για κύριες συντάξεις και εβδοµήντα µία χιλιάδες αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις στο ΙΚΑ για να ικανοποιηθούν και θα µπορούσαν
να τοποθετηθούν σ’ αυτές τις υπηρεσίες έκδοσης των αποφάσεων για τις συντάξεις και να περιοριστεί ο χρόνος αναµονής
από έντεκα µήνες, που είναι περίπου ο µέσος όρος πανελλαδικά,
σε πολύ λιγότερο χρόνο, για να µην περιµένουν χωρίς σύνταξη
και χωρίς κανένα εισόδηµα δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης.
Γνωρίζετε επίσης ότι αυτοί οι υπάλληλοι θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για να στελεχώσουν τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας, τα οποία δεν θέλουν µόνο γιατρούς, αλλά και διοικητικό-οικονοµικό προσωπικό που θα διεκπεραιώνει τις εργασίες
αυτών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Διότι αυτήν τη
στιγµή εξήντα χιλιάδες ανάπηροι συµπολίτες µας, άτοµα µε αναπηρία, είναι εγκλωβισµένοι στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,
διότι καθυστερούν να βγουν οι αποφάσεις τους επί δεκατέσσερις
µήνες.
Επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχουν τροµακτικές ανάγκες του ΙΚΑ
που θα µπορούσαν να καλυφθούν από αυτό το προσωπικό για
την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής η οποία είχε ανέβει στο
35-40% -έναντι 3% έως 5% που είναι στην Ευρώπη- και κατατρώει
κυριολεκτικά τα θεµέλια του µεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα
της χώρας.
Εποµένως εµείς καταθέσαµε τροπολογία. Έχουν γίνει επανειληµµένες συζητήσεις σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και σε ολοµέλεια της Βουλής. Η Κυβέρνηση είχε δεσµευτεί ότι θα δώσει
λύση στην κατεύθυνση του να µη φύγουν αυτοί που ήδη εργάζονται µέσα στο ΙΚΑ και να προσληφθούν δικαίως αυτοί που πέτυχαν σε διαγωνισµό. Δυστυχώς, για άλλη µία φορά ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης πέταξε στο καλάθι των αχρήστων
αυτήν την τροπολογία.
Επίσης είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν ασχοληθήκατε
καθόλου µε το γεγονός ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, η
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ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ έχουν φέρει µία πολύ σωστή τροπολογία
για το ζήτηµα του ΙΓΜΕ. Δεν φτάνει που στην ουσία οι µνηµονιακές πολιτικές κατάργησαν διά της συγχώνευσης έναν οργανισµό,
που θα µπορούσε και µπορεί να προσφέρει στην αναπτυξιακή
ανασυγκρότηση της χώρας. Υπάρχουν και δεκάδες εργαζόµενοι
του ΙΓΜΕ οι οποίοι ταλαιπωρούνται µε το ζήτηµα του προηγούµενου καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας, έχουν κερδίσει
δικαστικές αποφάσεις και οι τροπολογίες -µε τις οποίες και εµείς
συµφωνούµε και τις ψηφίζουµε- έλεγαν να υπάρξει τακτοποίηση
αυτής της απάνθρωπης κατάστασης µε όσους έχουν περάσει σε
καθεστώς εργασιακής εφεδρείας από τους εργαζόµενους του
ΙΓΜΕ.
Δυστυχώς και αυτήν την τροπολογία το Υπουργείο, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης την πέταξε στο καλάθι των
αχρήστων.
Τέλος, απαντώντας σε προηγούµενα που άκουσα, αγαπητοί
συνάδελφοι των τριών κοµµάτων που στηρίζετε την Κυβέρνηση,
δεν µας πείσατε, αλλά ούτε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός µάς
έπεισαν ότι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο µε τις συγχωνεύσεις και τις
καταργήσεις φορέων επιδιώκετε να κάνετε πιο σύγχρονο και πιο
αποτελεσµατικό το δηµόσιο. Αν θέλατε να το κάνετε πιο αποτελεσµατικό και πιο σύγχρονο, τότε το κριτήριο που θα έπρεπε να
διαπερνάει το νοµοσχέδιό σας θα ήταν πώς θα συµβάλει το δηµόσιο στην παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της
χώρας σαν µοχλός, το πώς θα προσφέρει καλύτερες, πιο επαρκείς υπηρεσίες στους πολίτες και ειδικά στην πρόνοια και στην
κοινωνική προστασία, που τη συρρικνώνετε ακόµα περισσότερο
µ’ αυτές τις συγχωνεύσεις. Κριτήριό σας θα έπρεπε να ήταν να
λειτουργεί το δηµόσιο πιο δηµοκρατικά, µε κοινωνικό έλεγχο και
όχι µ’ αυτήν τη Γραµµατεία Συντονισµού του κυβερνητικού έργου
να το κάνετε πιο συγκεντρωτικό και πιο αυταρχικό. Κριτήριό σας
θα ήταν να είναι το προσωπικό του µε πιο σωστές, µε πιο σταθερές εργασιακές σχέσεις και όχι από σχέση δηµοσίου δικαίου να
µετατρέπονται σε ιδιωτικού δικαίου οι συµβάσεις εργαζοµένων
των φορέων που συγχωνεύονται και να κινδυνεύουν αύριο µε
διαθεσιµότητα και µε απόλυση. Αν είχατε αυτά τα κριτήρια,
όντως θα γινόταν. Δεν τα έχετε. Υπηρετείτε τις σκοπιµότητες της
τρόικας για λιγότερο δηµόσιο, για λιγότερες δηµόσιες δαπάνες,
για λιγότερο προσωπικό και για να µπορεί πιο αποτελεσµατικά,
πιο γρήγορα, πιο συγκεντρωτικά ο Πρωθυπουργός της χώρας
να εφαρµόζει τις καταστροφικές διατάξεις και απαιτήσεις του
µνηµονίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Εισερχόµαστε στο στάδιο των δευτερολογιών.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αυγενάκης
για τέσσερα λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Παρακολουθήσαµε µία µακρά, πολύωρη συζήτηση µε εντάσεις, µε σοβαρές τοποθετήσεις και απόψεις αλλά κυρίως µε
ακρότητες από κάποιους από τους Βουλευτές, κυρίως από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία δείχνει µία γύµνια, µία αγωνία
και κυρίως δείχνει να έχει σαστίσει. Δεν υπάρχουν επιχειρήµατα,
δεν υπάρχει διαφορετική πρόταση. Απεναντίας, υπάρχει µία διάθεση να µηδενίσουµε τα πάντα, να πούµε ένα µεγάλο «όχι» για
οτιδήποτε θετικό, τεκµηριωµένο, συγκεκριµένο ακούστηκε από
πλευράς Βουλευτών, του κυβερνητικού σχηµατισµού αλλά και
άλλων συναδέλφων Βουλευτών που µε καλή πρόθεση προσπάθησαν να συζητήσουν. Δεν γίνεται όµως έτσι συζήτηση και δεν
γίνεται ουσιαστική και πραγµατική προσπάθεια και ο ελληνικός
λαός το καταλαβαίνει.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκαν µε ακρότητα αυτές τις
µέρες αλλά και τις προηγούµενες, όταν συζητούσαµε γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο στην επιτροπή. Όταν χρησιµοποιούµε αιτήσεις και
ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, δηλαδή όταν κάνουµε χρήση
έως και κατάχρηση κάποιων δυνατοτήτων που µας δίνει ο Κανονισµός της Βουλής απλώς και µόνο για να καλύψουµε την έλλειψη προτάσεων και θέσεων, τότε τα πράγµατα γίνονται
εξαιρετικά δύσκολα, ίσως και επικίνδυνα.
Εγώ θα επαναλάβω για άλλη µία φορά -µιας και η επανάληψη
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είναι µήτηρ µαθήσεως- πως σε ό,τι αφορά το πρώτο κεφάλαιο
δεν καταργείται κανένας εκ των εκατόν ενενήντα επτά συγχωνευόµενων οργανισµών. Το ξαναλέω µήπως γίνει κατανοητό
έστω και την τελευταία στιγµή από κάποιους συναδέλφους που
επιµένουν σ’ αυτήν τη λογική. Απεναντίας, καταργούνται οι διοικήσεις και φυσικά εφαρµόζεται ένα νέο διοικητικό µοντέλο. Βεβαίως καταργούνται οκτώ οργανισµοί.
Θα επαναλάβω κάτι που είπε ο κ. Μανιτάκης και θα απαντήσω
και στον κ. Λαφαζάνη, που τοποθετήθηκε αµέσως µετά ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η αξιολόγηση χιλίων πεντακοσίων
τεσσάρων οργανισµών του δηµοσίου αλλά και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα που ανήκουν στη γενική κυβέρνηση το αµέσως
επόµενο διάστηµα. Τη λέξη «αξιολόγηση» ο κ. Λαφαζάνης τη δαιµονοποίησε και είπε ότι αυτό σηµαίνει ότι καταργείται, καταστρέφεται, τελειώνει, διαλύεται κάτι.
Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Αλήθεια, ποιοι φοβούνται την αξιολόγηση; Τη φοβούνται αυτοί που δεν έχουν τίποτα να δείξουν,
αυτοί που δεν έχουν έργο να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Νοµίζω ότι δεν τιµά ούτε εσάς προσωπικά να υπερασπίζεστε
αυτούς που φοβούνται να αξιολογηθούν και φοβούνται να δείξουν την ποιότητα και το µέγεθος της δουλειάς που προσφέρουν. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πρέπει να επαναξιολογήσετε τη
θέση σας. Ένα στεγνό «όχι» διαρκείας σε όλα, σε οτιδήποτε και
αν τεθεί σ’ αυτήν την Αίθουσα από πλευράς κυβερνητικού σχηµατισµού, νοµίζω ότι δεν προσφέρει ούτε σε σας ούτε στο κόµµα
σας ούτε στο ρόλο που έχετε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Στο πρώτο κεφάλαιο να επισηµάνω και να τονίσω για άλλη µια
φορά ότι δεν απολύεται κανένας εκ των εργαζοµένων. Μάλιστα
για µια περίπτωση που υπήρξε µια σχετική αγωνία σήµερα, έστω
και τη στιγµή ετούτη, σε συνεννόηση µε τα περισσότερα κόµµατα καταθέσαµε τροπολογία. Αναφέροµαι σε µια δικηγόρο ενός
νοµικού προσώπου. Υπήρχε µια ασάφεια στον τρόπο µε τον
οποίο είχε συναφθεί η συνεργασία µαζί της. Οπότε και αυτό διορθώθηκε µε τη στήριξη και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, του κ.
Αναγνωστάκη και του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ντόλιου και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Φυσικά και από τη Νέα Δηµοκρατία. Θέλω να επαναλάβω ότι δεν απολύεται απολύτως κανένας. Και αυτό πρέπει
να γίνει απόλυτα σαφές.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σεβαστώ το ότι είναι µια ώρα
περασµένη, µια πολύωρη συζήτηση αλλά αρκετά ενδιαφέρουσα.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να πω ότι προχωρούµε στη σύσταση ενός µηχανισµού. Είναι ένας µηχανισµός
που θα συνδράµει στο έργο του Πρωθυπουργού και τίποτα παραπάνω. Μην υπερβάλλουµε. Μη δαιµονοποιούµε. Δεν υπάρχουν παντού συνωµοσίες, αγαπητέ κύριε Μαριά. Δεν υπάρχουν
παντού εχθροί που µας παρακολουθούν, που µας κάνουν, που
µας δείχνουν. Δεν είµαστε ανδρείκελα. Ή τουλάχιστον εσείς νοµίζετε ότι έχετε να κάνετε µε ανδρείκελα -είναι άλλη ιστορίααλλά, τέλος πάντων, αρκετά όλη αυτή η συνωµοσία εναντίον
όλων. Δεν είναι έτσι.
Είναι ένας µηχανισµός που βασική του αποστολή είναι να έχει
καλύτερο, αποτελεσµατικότερο έργο ο Πρωθυπουργός της
χώρας. Και επειδή ο Πρωθυπουργός της χώρας και κατ’ επέκταση η Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση όλοι εµείς οι Βουλευτές
που στηρίζουµε την Κυβέρνηση κρινόµαστε, ας αφήσουµε να το
δούµε στην πράξη. Αν τώρα υπάρχει σύγχυση µεταξύ Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης, Γενικής Γραµµατείας του Συντονισµού Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, πάλι στη δικαιοδοσία του Πρωθυπουργού είναι να διαχωρίσει ή να προσδιορίσει
τις αρµοδιότητες και τους ρόλους και στο τέλος-τέλος, όπως
είπα και πριν, κρίνεται και ο Πρωθυπουργός -όπως και η Κυβέρνηση, όπως και εµείς- από το αποτέλεσµα και την ποιότητα της
δουλειάς του. Μην υπερβάλλουµε, µη δαιµονοποιούµε και, προς
Θεού, όχι άλλες συνωµοσίες. Αρκετά έχουµε ακούσει όλο αυτό
το διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αυγενάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μητρόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Βολου-
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δάκη, όταν µιλούσατε σας διέκοψα. Με συγχωρείτε πολύ, δεν το
κάνω. Θα ήθελα και τις απόψεις του αξιότιµου κυρίου Προέδρου
της Βουλής, τον οποίο πολύ τιµώ. Αποδεχόµαστε την πρόταση
που υπέβαλε, µε τον εµπλουτισµό που έγινε από τον αξιότιµο
κύριο πρώην Πρόεδρο της Βουλής και αφορά στον «FLASH».
Κύριε Πρόεδρε, σας συγχαίρουµε και για την πρωτοβουλία. Για
τα αναδροµικά των δικαστών, κυρία Πρόεδρε, το κόµµα µας
παίρνει θέση «ΠΑΡΩΝ».
Μας ρωτήσατε, αυτοερωτηθήκατε και είπατε «Υπάρχουν απολύσεις στους φορείς;». Αναφερθήκατε και στις εταιρείες προστασίας ανηλίκων στο άρθρο 12 –σε αυτό σας διέκοψα- και στο
10. Επεχείρησα να σας διαβάσω τη δική σας φράση. Εισαγωγικά
λέτε –και παρασύρατε και καλούς φίλους- ότι δεν καταργούνται,
ενώ καταργούνται οκτώ φορείς.
Σας διαβάζω τη διατύπωση του άρθρου 12. Τελειώσατε µε
τους καταργηθέντες φορείς. Λέτε στο άρθρο 12: «Οι εταιρείες
προστασίας ανηλίκων» οι οποίες από εξήντα γίνονται δέκα «από
την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται εκτός από εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις». Δεν ενοποιείτε καταργώντας κάποιες;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρακάτω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διαβάζω παρακάτω καθ’ υπόδειξιν του φίλου µου. «Οι ΕΠΑ που διατηρούνται»…Την πάτησε, γιατί
νόµισε ότι µε ενεκάλεσε. Την πάτησε ο ίδιος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρακάτω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακάτω είναι ότι διατηρούνται
µόνο λίγες κατά περιφέρεια. Να συνεχίσω, γιατί δεν έχω χρόνο.
Ξέρετε ότι έχετε άδικο.
Ρώτησε αν όντως καταργούνται. Και λέµε: περιορίζονται.
Θέλω να συνεχίσω. Πού έχουµε ένσταση εµείς, αξιότιµοι κύριοι και κυρίες συνάδελφοι;
Τι είπατε, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ρώτησα αν το προσωπικό των
συγχωνευοµένων µένει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα θα έρθω σ’ αυτό. Μεταφέρονται. Και ανίχνευσα την εξής δέσµευση του µνηµονίου.
Χαίροµαι για την επιµονή του κ. Κακλαµάνη. Προσέξτε τι µηχανισµός είναι η συγχώνευση, το κλείσιµο και η ενοποίηση των
οργανισµών. Σας διαβάζω µόλις τη σελίδα 699 του δεύτερου
µνηµονίου, ο νόµος 4046, το µνηµόνιο Παπαδήµου: «Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνεχίζουµε να εφαρµόζουµε αυστηρότερα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δεν άρχισα ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το κουδούνι
είναι για να ξέρετε ότι τελειώνετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διαβάζω: «Η προγραµµατισµένη
λειτουργική αξιολόγηση της Δηµόσιας Διοίκησης και τα σχέδια
για κλείσιµο, συγχώνευση, συρρίκνωση φορέων θα µας βοηθήσει
να προσδιορίσουµε τους υπεράριθµους δηµοσίους υπαλλήλους,
µε σκοπό να προβούµε σε υποχρεωτικές αποχωρήσεις δέκα
πέντε χιλιάδων στο πρώτο διάστηµα». Γιατί εµείς αιτιώµεθα το
θεσµό σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεύτερο µνηµόνιο είναι αυτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, είπα ο ν.4046.
Κύριε Κεγκέρογλου, δεν το είπα; Κύριε Ντόλιο, δεν το είπα;
Γιατί; Σας παρακαλώ, αφήστε µε να τελειώσω.
Κυρία Πρόεδρε, εχθές παραιτηθήκαµε. Αφήστε µε δύο λεπτά
να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά εσείς
κάνετε διάλογο και απαντάτε στους συναδέλφους. Θα
τοποθετηθείτε σ’ αυτά που έχετε αποφασίσει, αλλά δεν θα
απαντάτε σ’ αυτά που σας λένε οι συνάδελφοι τώρα, αυτήν τη
στιγµή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορούµε, έχουµε και µια
απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορούµε
να κάνουµε διάλογο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
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κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω την ανοχή σας για δύο
λεπτά.
Άρα, λοιπόν, εµείς έχουµε ένσταση επί του θεσµού. Γιατί; Γιατί
στο άρθρο 14 προβλέπετε την απόλυση δικηγόρων. Πληθυντική
αναφορά κάνετε για δικηγόρους. Απολύονται συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου. Μην επαναπαύεστε και λέτε κάποιοι συνάδελφοι
και εδώ ο φίλος µου, ο κ. Αναγνωστάκης, ότι δεν βλέπουµε απολύσεις, διότι υπάρχουν εκατοντάδες απασχολούµενοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και έργου σ’ όλους τους συγχωνευόµενους οργανισµούς και λέτε στο άρθρο 14 ότι όλοι αυτοί άµα
τη λήξη φεύγουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αφού είναι ορισµένου χρόνου.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αφού είναι ορισµένου χρόνου;
Εγώ όµως και ο επιφανής πολιτικός και παριστάµενος και επιτυχηµένος πρώην Υπουργός Εργασίας θεωρούµε ότι οι λήξασες
συµβάσεις που στέλνουν κουφάρια στην αγορά εργασίας είναι
άνθρωποι, είναι απολύσεις. Εσείς µπορεί να µην τους υπολογίζετε ως απολύσεις, αλλά όταν την επαύριον του νόµου σε δύο
χιλιάδες -διότι τόσους έχουµε υπολογίσει- που υπηρετούν στους
συγχωνευόµενους οργανισµούς λήξουν οι συµβάσεις τους και
µας λέτε ότι δεν θα ανανεωθούν και δεν µας λέτε πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των ΕΠΑ, των τουριστικών σχολών, τότε εδώ
έχουµε απολύσεις. Εµείς λέµε ότι έχουµε και απολύσεις.
Θα αναφερθώ τώρα επί αυτού που είπε ο κ. Μανιτάκης. Επί
της ασυλίας και της εθνικής κυριαρχίας ο κ. Παπανδρέου, όταν
συνοµολόγησε το µνηµόνιο είχε την εξής ήπια φράση. Σ’ αυτήν
αναφέρθηκε και ο κ. Βορίδης, ο οποίος είναι εξαίρετος νοµικός,
αλλά στα δύσκολα «κωλώνει» λέµε στην επαρχία µου. Και ο κ.
Μανιτάκης, αναφέρθηκε στην εξής φράση, την ήπια φράση για
ασυλία και θέλω εδώ την άποψη του κ. Προέδρου της Βουλής.
Στο πρώτο µνηµόνιο είπε ο κ. Παπανδρέου -και αναφέρεται µόνο
στο ελληνικό κράτος, θα δείτε πως ήρθε µέσα και η Τράπεζα Ελλάδος και πως ήρθε και η ρήτρα εθνικής κυριαρχίας και η ρήτρα
βουλγαροποίησης των µισθών που αναφέρθηκε ο κ. Χαλβατζής,
µε επιµονή-: «Με την παρούσα», -λέει κύριε Βολουδάκη, αναφέροµαι στο πρώτο µνηµόνιο, θα πάµε πρώτο, δεύτερο, τρίτο και
τελείωσαν- «ο δανειολήπτης αµετάκλητα, άνευ όρων παραιτείται
από κάθε ασυλία» και προσθέτει η κυβέρνηση Παπανδρέου
«εκτός και αν αναγκαστικός νόµος απαγορεύει». Εδώ θεωρώ ότι
προστατεύτηκε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, η δηµόσια περιουσία.
Πάω στο δεύτερο µνηµόνιο. Ο ν. 4046. Εκεί έµεινε ο κ. Μανιτάκης και από την υποτονική του απάντηση κατάλαβα ότι ή το
αγνοεί ή έχει αιφνιδιαστεί από αυτά που είπα το πρωί.
Λέει στη σελίδα 376 το δεύτερο µνηµόνιο Παπαδήµου: «Το δικαιούχο κράτος», φεύγουµε από τη λογική Παπανδρέου «και η
Τράπεζα της Ελλάδος», προστίθεται και η Τράπεζα της Ελλάδος,
«παραιτείται από κάθε ασυλία» και προσθέτει «εκτός κι αν το
απαγορεύει ο αναγκαστικός νόµος».
Κι έρχοµαι στο τελευταίο µνηµόνιο, στην πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Ήταν καλόπιστη η παρέµβασή µου, διότι σε σαράντα ηµέρες θα καλέσετε τους Έλληνες πολιτικούς να παραδώσουν, µε το άρθρο που θα σας διαβάσω, στοιχεία ή ολόκληρη
την εθνική κυριαρχία, ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους.
Διαβάζω τη φράση, απλώς την υποµιµνήσκω, δεν παίρνω θέση,
αλλά θέλω να καταλάβει και ο κ. Μανιτάκης αλλά και ο κ. Βορίδης
ότι είναι σε απόλυτο άδικο. Τώρα διαβάζω την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που από τους Υπουργούς µόνο την υπογραφή
του κ. Ρουπακιώτη δεν έχει, έχει την υπογραφή όλων των άλλων
Υπουργών: «Ούτε το δικαιούχο κράτος», λέει η Κυβέρνηση Σαµαρά, «ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής
κυριαρχίας...». Συνεχίζει, χωρίς να αναφέρεται στον αναγκαστικό
νόµο και συνεχίζω διαβάζοντας όλη τη διάταξη που αγνοούσε ο
κύριος Υπουργός: «…ή για άλλο λόγο δικαιοδοσίας, κατάσχεσης,
συντηρητικής ή αναγκαστικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε
σχέση µε οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή διαδικασία σχετικά µε
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τη σύµβαση τροποποίησης». Είµαστε πια στη σύµβαση τροποποίησης, στο δανεισµό της µεγάλης δόσης, που, κατά τη δική
µου νοµική ερµηνεία, δόθηκε µε ρήτρα εθνικής κυριαρχίας.
Δεν έχει άδικο ως προς την εκτέλεση ο κ. Βορίδης, διότι του
διαβάζω την αµέσως παραπάνω παράγραφο του ιδίου άρθρου,
ως προς την εκτέλεση: «Το δικαιούχο κράτος-µέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος», πόσο άδικο έχετε, κύριε Βορίδη, «έχουν
υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεµβούργου», µη συγκατανεύετε, περιµένετε την απάντηση,
«σε σχέση µε τη σύµβαση τροποποίησης και κάθε απόφαση των
δικαστηρίων αυτών είναι αµετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική Δηµοκρατία».
Σε τι επιµένετε, λοιπόν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε τι επιµένω; Έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε το
λόγο. Θα τον έχετε σε λίγο να δευτερολογήσετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κι όταν έρχεστε και υπερβαίνετε
τον Παπανδρέου ως προς το δίκαιο….
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνατε µία υποχώρηση και είπατε
σε κρατική ιδιοκτησία εν αλλοδαπή µπορεί να πάει ο Λουξεµβούργιος δανειστής και να πάρει κρατική περιουσία, όχι εν Ελλάδι.
Ποιος δικαστής; Τι θα πει; Αφού λέτε για το δίκαιο -και τελειώνω τώρα- ότι εσείς µονοµερώς -όχι από κοινού, γιατί είπατε από
κοινού- θεωρείτε την υπαγωγή στο αλλοδαπό δίκαιο έγκυρη επιλογή της ελληνικής πλευράς.
Να διαβάσω, διότι µε κοιτά µε ενδιαφέρον ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης και µάλλον την αγνοεί. Αυτή είναι η εσχάτη υπαναχώρηση, δεν είναι από κοινού. Μόνοι µας ερχόµαστε και λέµε ότι
υπαγόµεθα, αυτοϋπαγόµεθα στο Αγγλικό Δίκαιο, στο δίκαιο των
δανειστών. Ορισµός Αγγλικού Δικαίου, η προχθεσινή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ΦΕΚ 240/12 Δεκεµβρίου του ’12: «Ο
ορισµός του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για τη
σύµβαση τροποποίησης», προσέξτε, κύριε Ψυχάρη, σας τα εξήγησα κι έξω, αποτελεί, λέει η ελληνική πλευρά, «έγκυρη επιλογή
εφαρµοστέου δικαίου που δεσµεύει το δικαιούχο κράτος-µέλος
σύµφωνα και µε το Ελληνικό Δίκαιο».
Και στο τελευταίο, το ακροτελεύτιο, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, λέει ότι όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να κυρωθούν από
το ελληνικό Κοινοβούλιο, όλα τα παραπάνω που σας ανέγνωσα.
Θα έρθουν Έλληνες Βουλευτές σε σαράντα ηµέρες να παραδώσουν τον ελληνικό λαό, να κόψουν φέτα τον ελληνικό λαό, για να
πάρουµε τη µεγάλη δόση. Και είναι λαϊκισµός αυτός;
Και εγκαλείτε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει πρόταση, όταν έχετε
οδηγήσει σε εργασιακή ειλωτεία τους έρηµους τους Έλληνες
και θα δουλεύουν σε λίγο για τη δουλειά τους, για το φαΐ τους;
Είµαι υπερβολικός, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαµάνη; Είµαι
υπερβολικός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Είχατε τέσσερα λεπτά χρόνο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ και µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος Υφυπουργός έχει ζητήσει το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μετά, κύριε συνάδελφε. Έδωσα το λόγο στον κύριο Υφυπουργό.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Για ένα µόνο
λεπτό. Ο συνάδελφος κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε σε πάρα
πολλά. Εγώ είµαι αναγκασµένος να µιλήσω εντός του θέµατος
που συζητείται σήµερα στην Αίθουσα αυτήν, στο ζήτηµα του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Επ’ αυτού, λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, αναφερθήκατε στις
εταιρείες προστασίας ανηλίκων, των οποίων πλέον η αρµοδιό-
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τητα ως προς τη διοίκηση του αντικειµένου µεταφέρεται στις
έδρες των εφετείων από τις έδρες των πρωτοδικείων, ακριβώς
γιατί πρέπει να υπάρξει µία συγχώνευση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Φράση σας διάβασα.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν καταργείται καµµία αρµοδιότητα, αλλά µεταφέρεται. Άρα η υπηρεσία
συνεχίζει να παρέχεται στην κοινωνία και αυτό γενικά είναι το
πνεύµα του νοµοσχεδίου αυτού. Το νοµικό πρόσωπο και µόνο
καταργείται και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από εµένα τι σηµαίνει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το δέχοµαι.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τώρα άκουσα
µε έκπληξη -για να είµαι ακριβής ξανάκουσα µε έκπληξη, αλλά
όσες φορές και εάν το ακούσω ειδικά από εσάς θα συνεχίσω να
εκπλήττοµαι- να ζητάτε ουσιαστικά να υπάρχει σε νοµοσχέδιο
αναφορά ότι οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, όταν λήγουν, ανανεώνονται.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είπαµε αυτό.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Οµολογώ ότι
αυτό δεν µπορώ να καταλάβω πώς το βλέπετε. Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου είναι αυτό που λέει η λέξη.
Όµως, κύριε συνάδελφε, το πρόβληµα στην πραγµατικότητα
προκύπτει γιατί δεν έχετε τη συγκεκριµένη εδώ ένσταση. Το πρόβληµα προκύπτει, γιατί στην πραγµατικότητα ζητάτε µία άλλη λογική απέναντι τόσο στο κράτος όσο και στην κρίση. Δεν είναι
πολύς καιρός που ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε λύση στο
οικονοµικό πρόβληµα της χώρας την πρόσληψη εκατό χιλιάδων
υπαλλήλων. Μέσα στον καιρό της οικονοµικής κρίσης το είχατε
προτείνει αυτό και δεν ξέρω αν σήµερα το έχετε αλλάξει. Από το
πνεύµα το οποίο διαβλέπω, δεν το έχετε αλλάξει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όµως, δυστυχώς, αυτή η κοινωνία δεν µπορεί να πορευτεί µε
αυτόν τον τρόπο. Εµείς θα πορευτούµε µε κριτήριο µια ορθολογική προσέγγιση του κράτους, µε σεβασµό και στα κοινωνικά δικαιώµατα και στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο Έλληνας πολίτης σήµερα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ντόλιος για να δευτερολογήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για
µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επειδή έδωσα
το λόγο στον κ. Ντόλιο, αµέσως µετά θα σας δώσω το λόγο να
µας εκθέσετε το προσωπικό σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι προσωπικό
έχει; Τον εξετίµησα. Για ποιο λόγο; Με ποια αφορµή;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Θα ακούσετε, κύριε συνάδελφε. Θα το
αιτιολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
Όχι διαλόγους µεταξύ µας.
Ορίστε, κύριε Ντόλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Λέω να ξαναπατήσουµε στη γη µετά τα
υψηλής στάθµης νοµικά που ακούσαµε και να πούµε µερικά καθηµερινά πράγµατα.
Η Ελλάδα µπήκε στην ύφεση όχι µόνο γιατί αφαιρέσαµε πόρους από την οικονοµία περιορίζοντας τη ζήτηση, αλλά κυρίως
γιατί εδώ και τρία χρόνια υπάρχει η διαρκής απειλή της πτώχευσης. Τεράστια ποσά φεύγουν στο εξωτερικό από τις τράπεζες.
Επενδύσεις δεν γίνονται. Όσοι από τους Έλληνες κρατούν τα
λεφτά τους στην Ελλάδα, τα κρατάνε σφιχτά, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δαπανήσουν. Λιµνάζει το χρήµα.
Εκείνο το οποίο επετεύχθη την τελευταία περίοδο είναι να πιστέψουν οι Έλληνες ότι η πτώχευση στην Ελλάδα τέλος. Αυτό
το µήνυµα είναι το σοβαρότερο µήνυµα για να τελειώσουµε µε
την ύφεση, για να ξαναεπιστρέψουν κεφάλαια, για να έρθουν
επενδύσεις, για να κινητοποιηθεί το λιµνάζον χρήµα. Αυτήν τη
στιγµή το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε όλοι µας είναι να
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µην ανακινούµε ξανά την απειλή της πτώχευσης για οποιονδήποτε λόγο και αυτό είναι που έκανε ο κ. Μητρόπουλος µε πολύ
εκτεταµένο τρόπο σήµερα. Θα έλεγα ότι αγγίζει όρια τα οποία
δεν θέλω να κατονοµάσω. Η πτώχευση δεν υπάρχει σαν απειλή
στην Ελλάδα σήµερα. Αυτό είναι το πολιτικό µήνυµα το οποίο
πρέπει να βγαίνει ανά πάσα ώρα και στιγµή από τη συζήτηση στη
Βουλή, γιατί για το νοµικό ζήτηµα απάντησε µε επάρκεια ο κύριος Υπουργός. Απάντησε επίσης επαρκέστατα και πολύ
απλοϊκά, για να το καταλάβουµε όλοι µας και οι µη νοµικοί, ο κ.
Βορίδης. Έχω τη γνώµη ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα.
Να πω και κάτι πιο απλό. Πώς το καταλαβαίνω εγώ, που δεν
είµαι νοµικός, έχω όµως ένα µέσο όρο ευφυΐας, το µέσο όρο ευφυΐας της Βουλής; Χρωστούσαµε σε ιδιώτες, χρωστάµε σε
κράτη, νοιάζονται να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι, εάν εµείς τους πούµε ότι δεν σας δίνουµε φράγκο, δεν πρόκειται να εξισορροπήσουν τη ζηµιά τους
κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δηµοσίου. Για
να λέµε απλά και καθηµερινά πράγµατα, για να µην τροµάζουµε
τον κόσµο. Ένα πρώτο σχόλιο, λοιπόν, είναι αυτό.
Ένα δεύτερο σχόλιο για «Γραµµατεία της Κυβέρνησης, προτεκτοράτο, γκαουλάιτερ κ.λπ.». Ποιοι δεν έχουµε επισηµάνει, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι κυβερνήσεις της χώρας εδώ και πολλά
χρόνια δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά; Ποιοι δεν έχουµε επισηµάνει ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση του έργου της Κυβέρνησης, των Υπουργείων, ότι υπάρχουν παρεµβάσεις Υπουργείων
οι οποίες αναιρούν παρεµβάσεις άλλων Υπουργείων και ότι χρειάζεται ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης. Δεν είναι πρώτη η Ελλάδα που το έκανε αυτό.
Το λέει ο ΟΟΣΑ στη µελέτη. Αναφέρεται σε όλες τις χώρες. Οι
χώρες που λειτουργούν καλά, που λειτουργούν αποτελεσµατικά,
που έχουν αποτελεσµατικό κράτος, αποτελεσµατικές κυβερνήσεις έχουν ισχυρά κέντρα διακυβέρνησης.
Μας λέει ο ΟΟΣΑ «σας λείπει αυτό το κέντρο, πρέπει να το κάνετε». Πώς µπορείτε να το κάνετε; Είχε αυτήν τη σκέψη. Είναι
κακή σκέψη; Μας λέει «να έχετε έναν Γενικό Γραµµατέα µακράς
θητείας». Εµείς λέµε πενταετούς. Είναι καλό ή κακό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Ντόλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Είναι θετικό το ότι υπερβαίνει τη θητεία
της µιας κυβέρνησης, πολύ περισσότερο τη θητεία ενός Πρωθυπουργού. Είναι θετικό. Έπρεπε να το ζητήσουµε αυτό.
Υπάρχει σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες; Υπάρχει. Δεν υπάρχει
σε υπανάπτυκτες χώρες.
Αυτό αφορά και όλη την υπηρεσία και τους εξήντα ανθρώπους; Οι εξήντα άνθρωποι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Είναι µόνιµη
δοµή. Δεν έχουν πενταετή διάρκεια θητείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τα έχετε πει
αυτά, κύριε Ντόλιο. Κλείστε τη σκέψη σας. Νοµίζω έχουν ειπωθεί
αυτά στην Αίθουσα. Δύο µέρες τα έχουµε πει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κοιτάξτε, θέλω να χρησιµοποιήσω το
χρόνο και της δευτερολογίας της σηµερινής και της χθεσινής την
οποία συµφωνήσαµε να την καταναλώσουµε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι δεν είναι απλώς επιπόλαιες αυτές οι σκέψεις τα επιχειρήµατα µε τα οποία καταγγέλθηκε η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού ως εργαλείο «προτεκτορατοποίησης» –ας κάνω αυτό το νεολογισµό- της χώρας, αλλά
είναι βαθιά, θα έλεγα, χωρίς να θέλω να θίξω κανένα συνάδελφο,
ιδεοληπτικές. Βρήκα έναν κατάλληλο όρο, γιατί θα χρησιµοποιούσα πιο βαρύ όρο και αποφεύγω να χρησιµοποιώ άσχηµες εκφράσεις.
Τώρα όσον αφορά για το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Δεν
υπάρχει δηµοσιονοµικό όφελος. Δεν ισχυρίστηκε κανείς το αντίθετο. Είναι 3 εκατοµµύρια. Είναι ελάχιστο. Περιορίζεται, όµως,
το εύρος του δηµοσίου. Το λειτουργικό όφελος είναι τεράστιο.
Τι υπάρχει στη χώρα µας από εδώ και πέρα; Τι θα γίνει µε τη
Δηµόσια Διοίκηση; Μας έφυγαν φέτος τριάντα χιλιάδες υπάλληλοι, χωρίς να µετρήσουµε το Δεκέµβριο. Οι εκτιµήσεις για το
2013 είναι ότι θα έχουµε άλλες σαράντα χιλιάδες, αποχωρήσεις
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ίσως προσεγγίσουµε και τις πενήντα χιλιάδες.
Πώς θα λειτουργήσει αυτό το δηµόσιο; Θα υπάρξουν υπηρεσίες που θα έχουν σοβαρότατο πρόβληµα. Θα υπάρξουν υπηρεσίες που θα έχουν πρόβληµα υπόστασης.
Με τις συγχωνεύσεις µπορούµε να κάνουµε εξοικονόµηση ανθρώπινου δυναµικού; Με την κινητικότητα, τι θα εξασφαλίσουµε;
Θα εξασφαλίσουµε τη λειτουργία των υπηρεσιών, την υπόσταση
των υπηρεσιών σε µια εποχή που απαγορεύονται οι προσλήψεις,
σε µια εποχή που δεν έχουµε τη δυνατότητα να ανανεώσουµε
τις γνώσεις στο δηµόσιο. Δεν µπορούµε να πάρουµε νέα παιδιά
µε καινούργιες γνώσεις από τα πανεπιστήµια, µε τα µεταπτυχιακά τους κ.λπ..
Θα έπρεπε να είχαµε επινοήσει τις συγχωνεύσεις, την εξοικονόµηση ανθρώπινου δυναµικού, θα έπρεπε να είχαµε συµφωνήσει όλοι στο πρόβληµα κινητικότητας, εάν θέλουµε αυτήν τη
δύσκολη περίοδο να µπορέσουµε να στήσουµε ένα δηµόσιο το
οποίο θα λειτουργήσει και το οποίο θα είναι µικρό, θα είναι µικρότερο. Εάν θέλετε και την προσωπική µου εκτίµηση, εγώ θα
το ήθελα µεγαλύτερο, αποτελεσµατικό όµως.
Για να µπορέσουµε να το κάνουµε αυτό, θα πρέπει πρώτα µε
όρους ορθολογικούς να το στήσουµε και να το λειτουργήσουµε.
Θα πρέπει να κερδίσουµε αυτό το στοίχηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ, κύριε Ντόλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Είναι στοίχηµα επιβίωσης για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει το λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Θα ήθελα να ξεκινήσω από
µια φράση που είπε ο συνάδελφος κ. Ντόλιος προηγουµένως:
«Θέλουµε να φύγουµε», λέει, «από εδώ µε ένα µήνυµα, ότι έχει
παρέλθει ανεπιστρεπτί το θέµα της πτώχευσης». Μπορεί. Δεν
ξέρω. Το ελπίζω. Είναι γεγονός, όµως, αναµφισβήτητο ότι όλοι
οι Έλληνες ή η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει πτωχεύσει και, µάλιστα, ένα πολύ µεγάλο µέρος των Ελλήνων βρίσκεται στα όρια της ανθρωπιστικής καταστροφής.
Θέλετε να αναφερθώ στους περισσότερους, σε ένα µεγάλο
µέρος των µικρών µικροεπιχειρηµατιών, που είναι ανασφάλιστοι
γιατί δεν µπορούν να πληρώσουν το ΤΕΒΕ τους, που αναγκάζονται να µην πηγαίνουν τα παιδιά τους να κάνουν τα εµβόλιά τους,
που έχουν πάθει καρκίνους, έχουν πάθει καρδιοπάθειες, σοβαρότατες ασθένειες και δεν µπορούν να πάνε σε ένα νοσοκοµείο
για να θεραπευθούν ή, τέλος πάντων, να τους δώσουν κάποια
βοήθεια; Το θέµα είναι πώς βλέπουµε τα πράγµατα, από ποια
οπτική γωνία τα βλέπουµε.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα, στο θέµα της κινητικότητας των
δηµοσίων υπαλλήλων.
Κύριε Υπουργέ, µας είχατε πει ότι δεν πρόκειται να απολυθεί
κανείς, κινητικότητα υπάρχει των υπαλλήλων και θα τους τοποθετήσετε σε άλλες θέσεις. Μας ελέχθη τώρα και από τον κ. Ντόλιο ότι δεν θα φτάνουν αυτοί που θα µετακινηθούν σε άλλες
θέσεις από τις συγχωνευόµενες υπηρεσίες. Το θέµα είναι µε ποια
κριτήρια θα τοποθετηθούν και ποιοι θα τοποθετηθούν. Δεν έχετε
µέχρι στιγµής ορίσει αυτά τα κριτήρια. Αγωνιούν όλοι αυτοί οι
άνθρωποι τους οποίους έχετε θέσει σε διαθεσιµότητα. Ας θυµόµαστε ότι αυτοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα παίρνουν το
60% των αποδοχών τους.
Μέχρι πότε, κύριε Υπουργέ;
Εάν είναι έτσι όπως µας είπαν, δεν θα αρκούν οι θέσεις αυτές
για να καλυφθούν αυτοί που θα µετακινηθούν, να καλυφθούν οι
ανάγκες του δηµοσίου και θα υπάρχει µεγάλο πρόβληµα, λόγω
και της αδυναµίας να προσληφθούν καινούργιοι υπάλληλοι και
θα υπάρξει µεγάλη δυσχέρεια σε κάποιους τοµείς ώστε να λειτουργήσουν.
Διερωτώµαι, προς τι όλη αυτή η φασαρία. Προς τι; Για ποιο
λόγο να απαγορεύονται οι προσλήψεις, αν είναι αναγκαίο για να
λειτουργήσουν κάποιες υπηρεσίες να προσληφθεί προσωπικό;
Δεν θα προσλάβετε; Θα αφήσετε κάποιες υπηρεσίες να µη λειτουργούν; Γιατί; Διερωτώµαι. Επειδή µας το λένε οι διεθνείς τοκογλύφοι µας; Για ποιο λόγο; Το απαγορεύουν; Και πώς θα
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λειτουργήσουν τα Υπουργεία; Πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήµια; Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκοµεία; Πώς θα λειτουργήσουν όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί; Πώς; Επειδή µας το
απαγορεύουν οι διεθνείς τοκογλύφοι µας και µας λένε «απολύστε, γιατί εµείς έχουµε βάλει σαν στόχο ότι πρέπει φέτος, µέσα
στο 2013, να απολυθούν τουλάχιστον είκοσι επτά χιλιάδες
άτοµα»; Γι’ αυτόν το λόγο θα απολύετε;
Θα αναφερθώ σε ένα τελευταίο θέµα. Το ανέφερα και στην
πρωτολογία µου. Εµείς πιστεύουµε ακράδαντα ότι το κεφάλαιο
Β’, ο θεσµός, δηλαδή, του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού αντίκειται στο Σύνταγµα -χωρίς να κάνω ένσταση αντισυνταγµατικότητας- και ειδικότερα στα άρθρα 81, 82 του Συντάγµατος, διότι
καταργεί το συντονιστικό ρόλο που έχει ο Πρωθυπουργός επί
του Υπουργικού Συµβουλίου. Περαιτέρω καταλύει την αυτοδυναµία –αν θέλετε- ενός εκάστου των Υπουργών, οι οποίοι θα υπόκεινται σε ένα Γενικό Γραµµατέα, δηλαδή σε ένα διορισµένο
όργανο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχω περιθώριο χρόνου.
Μάλιστα, όταν εµείς λέµε ότι εδώ στήνεται µία καγκελαρία, µιλάµε µε συγκεκριµένα στοιχεία. Βοούν οι εφηµερίδες. Βοούν τα
περιοδικά. Είναι κοινό µυστικό, ποιος προορίζεται να καταλάβει
αυτή τη θέση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού και ότι αυτός
είναι γερµανοτραφής, ότι η σύζυγός του είναι Γερµανίδα. Και βέβαια, µαζί µε αυτόν θα εγκατασταθεί πλέον ο κ. Ράιχενµπαχ και
η κουστωδία του µέσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Νοµίζετε ότι όλα αυτά είναι συνταγµατικά ορθά; Νοµίζετε ότι
όλα αυτά θα τα ανεχθεί ο ελληνικός λαός; Διαµαρτύρεστε γιατί
λέµε ότι έχει καταστεί η Ελλάδα προτεκτοράτο; Μα, είµαστε προτεκτοράτο εδώ και χρόνια, κύριοι, από τότε που υπεγράφησαν
αυτά τα µνηµόνια. Μάλιστα, αυτό δεν είναι µόνο δική µας διαπίστωση, όλες οι εφηµερίδες και ο παγκόσµιος τύπος το λένε καθηµερινά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κ. Γιαταγάνα.
Κύριε Ψυχάρη, ζητήσατε το λόγο επί προσωπικού. Θέλετε στη
δευτερολογία σας να τοποθετηθείτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ό,τι θέλετε κυρία Πρόεδρε. Να µη σας
χαλάσω το χατίρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας δώσω
το λόγο αργότερα για τη δευτερολογία σας, όταν θα πάρουν το
λόγο οι συνάδελφοι στη δευτερολογία.
Το λόγο έχει ο κύριος Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Φτάσαµε στο τέλος µίας συζήτησης, η οποία είχε και αρνητικές, αλλά και θετικές στιγµές, πάντα κατά την υποκειµενική
κρίση.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αποδοµήθηκε πλήρως
µία επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε σχέση µε τη –δήθεν- απώλεια θέσεων εργασίας, µε τη –δήθεν- απώλεια κοινοτικών πόρων, µε τη
–δήθεν- συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Αυτό αποδεικνύεται και από την τελευταία αποδοχή που έκανε ο κ. Μητρόπουλος
στην παρέµβαση του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού, σε ό,τι έχει
να κάνει µε τις εταιρείες προστασίας ανηλίκων.
Αυτό αποδεικνύει ότι η επίθεση εφ’ όλης της ύλης που σήµερα
επιχειρήθηκε από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
είχε µία στόχευση: Να γενικευθεί αυτή η κουβέντα και να αναδειχθεί –γιατί είναι κοινή διαπίστωση- το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε ως ελληνική κοινωνία και ως ελληνική οικονοµία. Επί
της ουσίας, όµως, καµµία πρόταση και καµµία λύση δεν προτάθηκε.
Επειδή επιχειρήθηκε και µία εξίσωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ευθύνες, θέλω ως Δηµοκρατική Αριστερά, κυρία Πρόεδρε,
να διευκρινίσω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά δεν έχει υπερψηφίσει κανένα από τα µνηµόνια. Όχι µόνο αυτό, αλλά η Δηµοκρατική
Αριστερά είχε την πολιτική παρρησία να αναλάβει την ευθύνη και
το ρίσκο να πάει σε µία προγραµµατική συµφωνία µε δύο ακόµη
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κόµµατα της ελληνικής Βουλής και να έχουµε για πρώτη φορά
µία Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης µε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, µε µία συγκεκριµένη στόχευση.
Η στόχευση ήταν –και παραµένει- να παραµείνει η χώρα στην
Ευρωζώνη και στο Ευρώ και η κοινωνία, βέβαια, να µείνει όρθια.
Σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό ο κίνδυνος της εξόδου της χώρας
από την Ευρωζώνη φαίνεται πως αποµακρύνεται, αν δεν έχει οριστικά αποµακρυνθεί.
Το δεύτερο επιχειρείται επιτέλους µέσα από µία σειρά µεταρρυθµίσεων: Να υπάρξει εξορθολογισµός της Δηµόσιας Διοίκησης προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό γιατί; Για να
µπορέσουµε να έχουµε όσο το δυνατόν περιορισµό της σπατάλης, ενός κράτους, το οποίο πραγµατικά λειτουργούσε χωρίς κανένα σοβαρό στρατηγικό σχεδιασµό. Σήµερα, γίνεται το πρώτο
βήµα.
Στοχοποιήθηκε ο Υπουργός, γιατί έχει µία συγκεκριµένη πολιτική πορεία και συγκεκριµένη διαδροµή. Και στο πρόσωπο του
Υπουργού στοχοποιήθηκε –εάν θέλετε- µία παράταξη, όπως είναι
αυτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Με άλλα λόγια εµείς που αναλάβαµε την ευθύνη, εµείς που
αναλάβαµε το ρίσκο χωρίς να έχουµε καµµία σχέση µε ό,τι έχει
προηγηθεί αλλά στο όνοµα πραγµατικά να επιχειρηθεί η προσπάθεια ανασύνταξης, ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και άρα
της ανόρθωσης της ελληνικής κοινωνίας, βρεθήκαµε κάποια
στιγµή να δεχόµαστε µοµφές και απειλές από αυτούς που όταν
είχαν την ευκαιρία να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας,
λειτούργησαν ως ρίψασπις.
Άρα, λοιπόν, για να µην υπάρξει καµµία παρανόηση και για να
υπάρχει πραγµατικά ιστορική µνήµη να πω ότι σε ό,τι έχει να
κάνει µε εµάς θα προτάσσουµε τον ρεαλισµό, την σοβαρότητα,
την υπευθυνότητα απέναντι στον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία. Υπ’
αυτήν την έννοια θα στηρίξουµε κάθε κυβερνητική προσπάθεια
που θα έχει θετικό πρόσηµο για την ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Αναγνωστάκη.
Ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τοποθετηθήκαµε και στην επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια
χθες και σήµερα επί της αρχής και επί των άρθρων. Θα ήθελα
να σταθώ σε δύο ζητήµατα.
Το πρώτο έχει να κάνει µε την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και αφορά τους εργαζόµενους των διαγωνισµών 9Κ και 8Κ
που κατά τη γνώµη µας θα έλυνε κάποια προβλήµατα σε ό,τι
αφορά βεβαίως τους εργαζόµενους αλλά παράλληλα θα απάλυνε την όποια δυσλειτουργία ή τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στο ΙΚΑ. Εδώ θέλουµε από τον κύριο Υπουργό να πάρει
θέση.
Το δεύτερο αφορά την τροπολογία που κατατέθηκε για το
ΙΓΜΕ. Το είπαµε και στην τροπολογία µας, το είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, το βάλαµε και στην επιτροπή
όταν συζητούσαµε το θέµα, αλλά µέχρι στιγµής ο κύριος Υπουργός δεν µας έχει δώσει καµµία απάντηση. Βεβαίως µετά θα πάρει
το λόγο και περιµένουµε να τοποθετηθεί και στις δύο τροπολογίες. Δεν θα θέλαµε να θεωρήσουµε ότι το ΙΓΜΕ είναι από τους
παρωχηµένους οργανισµούς όπως θεώρησε προηγουµένως ο
Υπουργός σε κάποια αποστροφή του λόγου του όταν µίλησε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να συγχαρώ δηµοσίως το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξης και τον κ. Δένδια. Η ελληνική δηµοκρατία ζει λαµπρές στιγµές. Επιστρέφει ο νόµος και η τάξη στην Αθήνα µετά
από πάρα πολλά χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, χθες κάνατε µία εκπληκτική οµιλία, πραγµατικά, όµως θα µου επιτρέψετε να ασκήσω µία µικρή κριτική στο
νοµοσχέδιο από την άλλη πλευρά. Ακούµε συνέχεια την κριτική
στο νοµοθέτηµά σας από την από εδώ πλευρά αλλά πρέπει να
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σας πω ότι αν και το ψηφίζω µε χαρά διότι είναι ένα καλό πρώτο
βήµα όσον αφορά τη συγχώνευση, προς το παρόν όλο αυτό που
κάνουµε εδώ και όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, είναι για ένα
πολύ µικρό βήµα µπροστά σε αυτό που χρειάζεται το ελληνικό
δηµόσιο. Ως ένα καλό πρώτο βήµα το καλωσορίζουµε, ελπίζουµε
όµως να είναι η έναρξη µίας λαµπρής προσπάθειας, όχι εύκολης,
να µαζέψουµε τις σπατάλες του κράτους. Γιατί αν δεν µαζέψουµε τις σπατάλες του κράτους και θα βουλιάξουµε και θα στερήσουµε από ανθρώπους που έχουν πραγµατικά ανάγκη αυτά
τα χρήµατα, σηµαντικούς πόρους.
Θα ήθελα όµως να δώσω και µία απάντηση στον έγκριτο συνάδελφο κ. Μητρόπουλο. Ο κ. Μητρόπουλος είναι από τα σοβαρά πρόσωπα του πολιτικού µας συστήµατος και είναι χαρά και
τιµή που έχει µπει στη Βουλή, αλλά πιστεύω ότι η δόκιµη κριτική
την οποία άσκησε στο θέµα του αγγλικού δικαίου και της εθνικής
κυριαρχίας, είναι εντελώς λανθασµένη.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω το εξής: Δεν σας συγκαταλέγω
σε εκείνους οι οποίοι έχουν πάρει την συγκεκριµένη αναφορά
περί της δυνατότητας κατασχέσεως περιουσίας του ελληνικού
δηµοσίου και επειδή δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν αρχίζουν
και φωνάζουν περί δοσιλογισµού, περί ξεπουλήµατος και τα υπόλοιπα. Προφανώς εσείς ως νοµικός µπορείτε να καταλάβετε τα
όρια ορισµένων πραγµάτων. Θα µου επιτρέψετε όµως να κάνω
τον αντίλογο. Γιατί µπαίνει το Αγγλικό Δίκαιο; Γιατί το αποδεχόµαστε και το ψηφίζουµε; Για τους εξής δύο λόγους: Πρώτον,
διότι το Αγγλικό Δίκαιο, µπαίνοντας σε µία τέτοια διεθνής σύµβαση εξασφαλίζει πολύ χαµηλά επιτόκια. Αν δεν έχεις το Αγγλικό
Δίκαιο θα πληρώσεις πολύ ακριβότερα επιτόκια. Επειδή, λοιπόν,
εµάς ο σκοπός µας είναι να µείνει η χώρα στο ευρώ και να εξυπηρετήσει τα χρέη της και όχι να βαρέσει κανόνι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κύριε συνάδελφε, …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας παρακαλώ, αφήστε
µε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, µην διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για όποιον δεν θέλει να
είναι απατεώνας και να «βαρέσει κανόνι», αλλά έχει σκοπό να
εξυπηρετήσει τα χρέη του το να έχει χαµηλά επιτόκια είναι πάρα
πολύ σηµαντική παράµετρος για να τα καταφέρει.
Δεύτερος λόγος είναι ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο µεγάλος
όσο νοµίζουν εκείνοι που πρωτοδιαβάζουν τη σύµβαση.
Απόδειξη είναι, πρώτον, η Αργεντινή. Μετά από δέκα χρόνια
χρεοκοπίας ακόµα δεν έχουν µπορέσει να της πάρουν τίποτα.
Και έχει ίδιο όρο, πανοµοιότυπο. Το µόνο το οποίο µπόρεσαν να
πάρουν ήταν µια πρωτόδικη απόφαση ενός δικαστηρίου στις
Ηνωµένες Πολιτείες για ένα κτήριο πρεσβείας στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οποία τελικώς ανετράπη στο εφετείο. Γιατί; Γιατί παρά
αυτόν τον όρο του Αγγλικού Δικαίου –εσείς το γνωρίζετε πολύ
καλύτερα από εµένα- τα διεθνή δικαστήρια προστατεύουν το imperium των κρατών.
Δεύτερον –και αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό από τους πολλούς- γιατί το χρέος της χώρας µας πια είναι κατά το µεγαλύτερο
µέρος διακρατικό χρέος. Δεν είναι χρέος πια σε ιδιώτες, αλλά
πλέον του 80% είναι χρέος στα κράτη τα οποία µας δανείζουν.
Ο λόγος που µπαίνει το Αγγλικό Δίκαιο είναι γιατί στα Κοινοβούλια όπου θα πρέπει να πάνε τα κράτη να πείσουν τους δικούς
τους Βουλευτές και τους δικούς τους φορολογούµενους να εγκρίνουν αυτήν τη βοήθεια προς την Ελλάδα πρέπει να έχουν ένα
επιχείρηµα ως προς την εξασφάλισή τους.
Ο λόγος για τον οποίο δεν κινδυνεύουµε είναι γιατί δεν έχει
γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας και κυρίως του δυτικού κόσµου να έρθει ένα κράτος και να κάνει κατάσχεση σε ένα
άλλο κράτος.
Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος είναι µηδενικός. Απόδειξη –προσέξτε, κύριε καθηγητά, γιατί θέλω να πηγαίνουµε τα πράγµατα
πάντα µε τη λογική, να φύγουµε από τη συνωµοσιολογία και την
ανοησία- είναι ότι δεν µπορούσαµε να εξυπηρετήσουµε τα χρέη
µας και εάν ήθελαν –το Αγγλικό Δίκαιο υπήρχε και στο πρώτο
µνηµόνιο, υπήρχε και στο δεύτερο µνηµόνιο- εάν σκοπός τους
ήταν να αρχίσουν τις κατασχέσεις στη χώρα µας, για ποιο λόγο
µάς κούρεψαν το χρέος και για ποιο λόγο µάς δίνουν το επιπλέον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δάνειο; Θα µπορούσαν να πάνε κατ’ εκτέλεση του όρου που
υπήρχε πανοµοιότυπος και στο πρώτο και στο δεύτερο µνηµόνιο
και να προσπαθήσουν να κάνουν κατασχέσεις. Εσείς επαναλαµβάνω ότι γνωρίζετε καλύτερα από εµένα ότι και να το προσπαθούσε κάποιος, δεν θα µπορούσε, γιατί µιλάµε για την ιδιωτική
περιουσία του ελληνικού δηµοσίου και στην πραγµατικότητα
µόνο αυτή που είναι στο εξωτερικό, γιατί στο εσωτερικό µπορεί
να αλλάζει η νοµοθεσία ανά πάσα στιγµή από το επόµενο Κοινοβούλιο.
Κατά συνέπεια, ο θόρυβος που δηµιουργείται για τη συγκεκριµένη παράγραφο δηµιουργείται µόνο από συγκεκριµένους ανθρώπους. Και δεν βάζω εσάς σε αυτούς, εσείς έχετε µια
ιδεολογική ανησυχία που τη σέβοµαι. Θέλω να σας εξηγήσω
γιατί το ψηφίζουµε και το ψηφίζουµε χωρίς φόβο και χωρίς τόσο
µεγάλες αγωνίες όπως αυτές που περιγράψατε.
Είναι ένας τυπικός όρος, ο οποίος επιτρέπει να περάσουν
αυτές οι συµβάσεις από τα άλλα Κοινοβούλιο και ο οποίος δεν
δηµιουργεί κανένα κίνδυνο για το ελληνικό δηµόσιο και εξασφαλίζει πολύ χαµηλά επιτόκια, δηλαδή γλιτώνει πολλά χρήµατα για
τον Έλληνα φορολογούµενο.
Αυτό πρέπει να το εξηγήσουµε µε θάρρος στον ελληνικό λαό,
για να σταµατήσει επιτέλους αυτή η συνωµοσιολογία, για να σταµατήσουν αυτές οι αλληλοκατηγορίες περί δοσιλογισµού, λες
και είναι πατριώτες οι από εδώ και δεν είναι πατριώτες οι από
εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κυρία
Πρόεδρε.
Είναι µείζονα ζητήµατα αυτά, κύριε συνάδελφε. Εσείς µε το
νηφάλιο και ψύχραιµό σας λόγο δεν πρέπει να χύνετε νερό στο
µύλο της ανοησίας που υπάρχει πάρα πολλή και είναι µπόλικη
σε αυτήν τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ. Θα είµαι πολύ σύντοµος,
κυρία Πρόεδρε.
Επειδή ο κ. Μητρόπουλος άφησε να εννοηθεί ότι µου εξήγησε
πώς είναι το δίκαιο, θέλω να πω ότι ναι µεν µου είπε, αλλά διαφωνώ πλήρως µαζί του.
Εν πάση περιπτώσει, όταν δίνονται νοµικές ερµηνείες –και τα
ξέρετε καλύτερα από εµένα αυτά- δεν υπάρχει σωστό ή λάθος,
διότι αυτό αποδεικνύεται στο µέλλον και µε το αν εφαρµόζεται
κάτι.
Από εκεί και πέρα, φαντάζοµαι πως εσείς αναγνωρίζετε πως
προσπαθούµε να κάνουµε κάτι για να σώσουµε την πατρίδα.
Μπορεί να υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος. Όµως, εµείς ως
τρικοµµατική Κυβέρνηση έχουµε προτάξει κάτι, έχουµε ένα σχέδιο και το βάζουµε µπροστά. Η δική σας η πλευρά δεν έχει προβάλει κάποιο σχέδιο, µόνο θεωρίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Διαµαντόπουλος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Άκουσα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να αναφέρεται
σε µία αγωνία που είναι έκδηλη στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η
µόνη αγωνία που είναι έκδηλη και αντιλήφθηκα είναι των Βουλευτών της Συµπολίτευσης, που ενώ έχουν ψηφίσει το µνηµόνιο,
τρέµουν να γυρίσουν στους τόπους τους, γιατί καταργούνται φορείς. Ο κ. Κυριαζίδης, παραδείγµατος χάριν, απείλησε ότι δεν θα
ψηφίσει και το συγκεκριµένο άρθρο.
Επίσης, το πρόβληµα των επιχειρηµάτων είναι δικό σας, γιατί
το µόνο που επιχειρείτε να κάνετε είναι να εµφανίσετε εµάς
χωρίς επιχειρήµατα. Τα δικά µας επιχειρήµατα είναι δεδοµένα
και χιλιοειπωµένα. Επιχειρηµατολογήσαµε υπέρ της αντισυνταγµατικότητας. Μιλήσαµε για ένα ευέλικτο κράτος, ένα κράτος που
δεν θα δηµιουργεί δοµές λόγω πελατειακών σχέσεων, όπως κά-
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νετε εσείς τόσα χρόνια και θεωρείτε ότι µπορείτε να το αλλάξετε,
πράγµα που δεν φαίνεται επ’ ουδενί στο χρονικό διάστηµα που
είστε Κυβέρνηση.
Φτάνει τώρα ο Υπουργός να συκοφαντεί, να απαντά µε ένα
ψέµα για εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σε ποιο πρόγραµµα
υπάρχει αυτό, κύριε Υπουργέ; Αφού έχω λίγο χρόνο, θα σας πω
και το άλλο. Σας λέω αυτή τη στιγµή ότι ναι, εµείς, θέλουµε να
δηµιουργήσουµε εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας παρά να δηµιουργήσουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους όπως εσείς, ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Στο δηµόσιο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ενάµισι εκατοµµύριο άνθρωποι είναι άνεργοι. Αυτή τη στιγµή σας προκαλώ, εσάς, τους
λαλίστατους, να έρθετε µαζί µου γιατί µε έχουν προσκαλέσει σε
συνέλευση ανθρώπων που πηγαίνουν και επανασυνδέουν το
ρεύµα σε σπίτια που δεν έχουν στον ήλιο µοίρα. Αν τολµάτε,
ελάτε.
Γιατί ακραία συµπεριφορά, όπως δηλώσατε, είναι να χλευάζει
η κ. Ασηµακοπούλου τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ µε το δήθεν
«Αλέξης Τσίπρας style» και να έρχεται µετά και να µας δηλώνει
ότι οι Έλληνες έχουν ξεπεράσει τη µιζέρια και τη θλίψη που τους
είχε καταλάβει και αυτήν τη στιγµή ελπίζουν!
Ελάτε µαζί µου, κύριε Βορίδη. Τολµάτε; Ελάτε µαζί µου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εξαρτάται πού µε προσκαλείτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πάµε µαζί στον Ταύρο
χέρι-χέρι για να δούµε. Εµένα µε προσκαλούν, γιατί εσάς σας
κυνηγούν.
Θέλω να φτάσω σ’ αυτό που ειπώθηκε, το περί ανοµίας. Αυτή
τη στιγµή έγινε επίθεση στον ανοικτό κοινωνικό χώρο κατάληψης
στο Σκαραµαγκά. Αυτά είναι κτήρια παρατηµένα από το ελληνικό
κράτος. Έχουν γίνει ενέργειες να τα υποστυλώσουν, ενέργειες
που τα κρατούν ζωντανά. Είναι χώροι όπου γίνονται µαθήµατα
και προβολές. Είναι πραγµατικά πολιτιστικά κέντρα. Μπορώ να
αντιληφθώ την αντίδρασή τους γιατί είναι συντηρητικοί. Το
µυαλό τους είναι στην εµπορευµατοποίηση και δεν µπορούν να
καταλάβουν τι συµβαίνει.
Αυτά, όµως, σας πειράζουν –και ειδικά τον κ. Δένδια µε τη φασίζουσα συµπεριφορά του- για ποιο λόγο; Γιατί είναι οι δοµές
που δηµιουργούν ένα πλέγµα στην κοινωνία. Αυτές θα είναι το
εφαλτήριο και «θα σας πάρει όλους και θα σας σηκώσει». Είναι
αυτές που θα κρατήσουν την Ελλάδα ζωντανή, αυτές οι δοµές
αλληλεγγύης.
Θέλω να ρωτήσω το εξής: Ήµουν µικρός και δεν θυµάµαι.
Όταν σκότωσαν νεοδηµοκράτες τον Τεµπονέρα, έγινε κανένα
«ντου» σε όλες τις τοπικές της Νέας Δηµοκρατίας, έκλεισαν όλες
τις τοπικές; Σίγουρα θα υπήρχαν και ρόπαλα για σηµαιάκια, ίσως
και σηµαίες καλάµια. Μπορεί να χρησιµοποιούνταν ως φυσοκάλαµα, να πετούσαν δηλητηριώδη βελάκια.
Ξέρετε τι είναι ανοµία; Θέλετε να την πολεµήσετε, κύριε Γεωργιάδη; Ανοµία είναι όταν ο Βγενόπουλος, ο Μπόµπολας και ο
Κόκκαλης δηλώνουν εισοδήµατα µικροµεσαίων, δηλαδή 18.000
ευρώ! Πρώτα να χτυπήσετε αυτήν την ανοµία και µετά να πάτε
εκεί που δεν είναι ανοµία, αλλά κοινωνία, είναι κοινωνία από την
οποία απέχετε παρασάγγες, είναι κοινωνία την οποία δεν θα µπορέσετε να αντιληφθείτε ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το λόγο επί προσωπικού,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν υπάρχει
προσωπικό, κύριε Γεωργιάδη. Δεν σας έθιξε σε κάτι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Περιµένετε
κύριε Γεωργιάδη.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το µεσηµέρι απηύθυνα το λόγο
στον κ. Μητρόπουλο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί πραγµατικά στα
νοµικά µπορεί να υπάρχουν διάφορες ερµηνείες, αντιπαράθεση
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και µπορεί να γίνει και κάποιο συνέδριο καµµιά φορά για να δοθούν διευρυµένες νοµικές ερµηνείες σε διατάξεις νόµων, στο
Σύνταγµα, ακόµη και σε εγκυκλίους. Η συζήτηση µπορεί να είναι
ατέρµονη.
Όµως, θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάτι, ότι η συζήτηση
υπό συνθήκες πτώχευσης, όταν πτωχεύσει, δηλαδή, η χώρα το
τι νοµικά όπλα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αναφέρεται σε µια
άλλη κατεύθυνση και όχι στη σηµερινή που έχει η χώρα. Σήµερα
η χώρα έχει µια κατεύθυνση να αντιµετωπίσει την κατάσταση και
να µην περάσει στην κατάσταση κατάρρευσης και επίσηµης πτώχευσης. Όσοι φυσικά έχουν στην ατζέντα τους αυτήν την προοπτική, θα πρέπει να λαµβάνουν από τώρα τα µέτρα τους.
Προφανώς και επιζητούν την ψήφο του λαού για να αναλάβουν
τη διακυβέρνηση. Όµως, όποιος είναι επάνω τότε ποτέ δεν θα
επιλέξει νοµικούς, ακόµα και ως πολιτικούς οι οποίοι λένε και τονίζουν εκ των προτέρων ότι η Ελλάδα δεν έχει νοµικά όπλα. Αυτό
έχω να πω εγώ ως µη νοµικός.
Κυρία Πρόεδρε, έχω καταθέσει µια τροπολογία η οποία αφορά
το ΙΓΜΕ και το νέο φορέα ο οποίος έχει ιδρυθεί. Έχει κατατεθεί
η αντίστοιχη τροπολογία από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, από τη
ΔΗΜΑΡ. Με την τροπολογία συµφωνεί, από ό,τι γνωρίζω και ο
αντίστοιχος τοµέας της Νέας Δηµοκρατίας. Εξέφρασε προφορικά και τη συµφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, επί της ουσίας, άσχετα
αν συµφωνούν οι περισσότεροι ή όχι, πρέπει να υιοθετηθεί.
Υπάρχει η προθεσµία της 31ης Ιανουαρίου µέχρι την οποία υπάρχει η δικαστική απόφαση και υπάρχει κυρίως η ανάγκη να ξεκινήσει ο νέος φορέας την υλοποίηση των προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ. Χωρίς αυτήν την τροπολογία δεν µπορεί.
Επισηµαίνω ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ σε σύσκεψη στην
οποία παραβρέθηκα κατέληξε στην άποψη ότι πρέπει πραγµατικά αυτή η ρύθµιση να υιοθετηθεί. Ζητώ από τον κ. Μανιτάκη να
αποδεχθεί αυτή την τροπολογία, εφόσον βεβαίως το ΥΠΕΚΑ έχει
δώσει τη συγκατάθεσή του, γιατί είναι το συναρµόδιο. Εφόσον,
δηλαδή, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του να κάνει αποδεκτή αυτή
την τροπολογία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το ΙΓΜΕ είπατε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για το ΙΓΜΕ, το οποίο ενσωµατώνεται, συγχωνεύεται στο νέο νοµικό πρόσωπο, το ΕΚΒΑΑ,
αυτή την παρέµβαση ήθελα να κάνω.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο για τη δευτερολογία της.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω µόνο δύο λεπτά από την οµιλία µου. Το πρώτο λεπτό θα
είναι ένα λεπτό σιωπής. Είναι η σιωπή µου προς απάντηση των
απύθµενης χυδαιότητας προσωπικών επιθέσεων που εκτόξευσαν
οι πελταστές αρσενικού και θηλυκού γένους από τις τρεις γνωστές πτέρυγες.
Το δεύτερο λεπτό θα είναι ενός λεπτού σιγή για τους φορείς
κοινωνικής πρόνοιας, για τους φορείς προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων και για τα δικαιώµατα, κύριε Υπουργέ, που ενταφιάζετε σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε το λόγο επί προσωπικού.
Ορίστε, παρακαλώ, σας ακούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα θα ήθελα να δώσω µια απάντηση στον κ. Διαµαντόπουλο, για να µη φανεί ότι το είπε και το περάσαµε έτσι.
Κατ’ αρχάς, να είµαστε συνεννοηµένοι για να καταλάβει ο κόσµος τι είπατε. Είπατε ότι κακώς η αστυνοµία έβγαλε τους καταληψίες από την οικία της Μαρίας Κάλλας, η οποία ήταν κατειληµµένη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προσωπικό δεν
είναι αυτό τώρα. Τουλάχιστον να καταλαβαίνει και το Προεδρείο
γιατί δείχνει την ανοχή του…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε
ότι ανέφερε το όνοµά µου. Εκ του Κανονισµού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ θέλω να
θεωρούµαι ότι έχω σώας τας φρένας µου.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εκ του Κανονισµού έχω
ένα λεπτό να εξηγήσω γιατί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Τουλάχιστον, όµως, το Προεδρείο πρέπει να τοποθετηθεί ότι αντιλαµβάνεται πότε υπάρχει προσωπικό θέµα και πότε όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάµε πάλι από την αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Απαντήστε, λοιπόν, αν θέλετε, σε αυτό που είπε ο κ. Διαµαντόπουλος, αλλά όχι
ότι είναι επί προσωπικού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του κ. Διαµαντόπουλου, µας είπε ότι κακώς η Ελληνική Αστυνοµία ελευθέρωσε το κτήριο που ήταν η οικεία της Μαρίας Κάλλας, για να
δοθεί πίσω στο Δήµο Αθηναίων και να γίνει µουσείο για τη Μαρία
Κάλλας.
Αυτό είπατε. Συγχαρητήρια! Να σας χαίρονται!
Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Διαµαντόπουλου είπε ότι αν κυβερνήσει, θα µας πάρει και θα µας σηκώσει! Και πώς θα µας πάρει και
θα µας σηκώσει, κυρία Πρόεδρε; Μέσα από τους χώρους ανοιχτής αλληλεγγύης! Δηλαδή, µε τις µολότοφ, τα ρόπαλα, τις
σφεντόνες, τα µπουκάλια και όλα τα υπόλοιπα! Αυτά, για να ξέρουµε τι µας περιµένει, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το προσωπικό
δεν βλέπω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …για τους πλουσίους που
δήθεν εµείς προστατεύουµε!
Κύριε Διαµαντόπουλε, διαβάστε ξανά αυτό το περιοδικό, γιατί
και εγώ την πάτησα στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας απαντήσει ο κ. Διαµαντόπουλος και θα έχουµε προσωπικό επί προσωπικού τότε. Πώς θα γίνει;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Διαβάστε ξανά αυτό το
περιοδικό, γιατί κι εγώ την πάτησα στην αρχή! Έχουν πάρει ένα
τετραγωνάκι από µία ολόκληρη φορολογική δήλωση, όπου στο
τέλος για όλους αυτούς που αναφέρετε, έχει πολλά εκατοµµύρια
ευρώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Διαµαντόπουλε, δεν έχει νόηµα. Καταλάβαµε όλοι και το προσωπικό
ποιο είναι και το πολιτικό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σηµαντικό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν υπάρχει
λόγος να απαντήσετε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ.
Ο κ. Νότης Μαριάς έχει ζητήσει το λόγο για δευτερολογία ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω
πρόβληµα να µιλήσει ο συνάδελφος. Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, όχι. Εγώ
θα αποφασίσω αν πειράζει.
Παρακαλώ, ορίστε, εσείς έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
Θα ήθελα, µάλιστα, να ξέρω ποιοι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από τις άλλες παρατάξεις θα ήθελαν το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Βορίδης σίγουρα,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνεται η συζήτηση του νοµοσχεδίου και νοµίζω ότι µπορούµε να βγάλουµε ορισµένα βασικά συµπεράσµατα.
Πρώτα απ’ όλα δεν νοµίζω ότι απαντήθηκαν οι βασικές αιτιάσεις, τα επιχειρήµατα, οι απόψεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σε
σχέση µε την περίφηµη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, ένα όργανο που εξηγήσαµε αναλυτικά ότι επί της ουσίας εντάσσεται
στη στελέχωση και τη δηµιουργία του κρατικού µηχανισµού του
προτεκτοράτου που επιθυµούν οι δανειστές. Αναφέραµε, µάλιστα, πολύ συγκεκριµένα επιχειρήµατα, εξηγήσαµε πώς αυτό συνδυάζεται και µε την έκθεση του ΟΟΣΑ και πώς συνδυάζεται
επίσης και µε το περίφηµο µνηµόνιο που υπεγράφη µε τη γαλλική
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κυβέρνηση.
Δεύτερον, σε σχέση µε τις τροπολογίες, υποστηρίζουµε την
τροπολογία που και άλλες φορές έχει έρθει εδώ και δεν ψηφίστηκε για τους υπαλλήλους που ανήκουν στην κατηγορία Κ8 και
Κ9, αυτούς που προσελήφθησαν για να πάνε στην Αγροτική και,
τελικά, δεν πήγαν στην Αγροτική και πήγαν στο ΙΚΑ και αυτούς
που έπρεπε να πάνε στο ΙΚΑ και έµειναν απ’ έξω.
Πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει µία τέτοια ρύθµιση σύµφωνα
µε την οποία και αυτοί που έχουν προσληφθεί να παραµείνουν
στις θέσεις τους, αλλά και οι άλλοι επιλεγέντες επίσης να προσληφθούν στο ΙΚΑ σε µία φάση που το ΙΚΑ έχει ανάγκη εργατικού
δυναµικού, υπαλλήλων, προκειµένου να βγουν οι συντάξεις.
Τρίτον, ακούσαµε µε ενδιαφέρον τον συνάδελφο εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας από το Ηράκλειο να αναφέρεται σε µας και
να λέει ότι µιλούµε για συνοµωσιολογία, κ.λπ.. Ακούστε, εάν
µέχρι στιγµής δεν έχει αντιληφθεί η Νέα Δηµοκρατία και ο εισηγητής της κάποιες πλευρές της ιστορίας και το τι έχει συµβεί µε
την ιστορία του µνηµονίου, το κοινωνικό νεκροταφείο στο οποίο
έχει µετατραπεί αυτή η χώρα, το ότι έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο
ανέργους µε τεράστιες κοινωνικές συνέπειες και το ότι οδηγούµαστε σε ανθρωπιστική κρίση, τότε από εκεί και πέρα, συνάδελφοι, προβληµατιζόµαστε ιδιαίτερα.
Εάν, όπως είπε ο συνάδελφος, ο Πρωθυπουργός –ή ο Υπουργός Οικονοµικών- µπορέσει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, να
τα λύσει και να τα συντονίσει, εµείς ρωτάµε το εξής: Όλη η Ελλάδα έχει παγώσει! Κρυώνει! Τολµάει τη στιγµή που έχει την
τρόικα απέναντι και του λέει να µη δεχθεί τη µείωση του φόρου
κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρµανσης, να το κάνει; Μπορεί
να πάρει έστω και µία απόφαση, µε την οποία διαφωνεί η τρόικα;
Διότι τα θέµατα κυριαρχίας έχουν ένα τυπικό µέρος και ένα ουσιαστικό. Όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει –και τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης το αναφέρουν κάθε µέρα- ότι αυτό θα γίνει, αν το
θέλει η τρόικα ή το άλλο θα γίνει, αν το θέλει η τρόικα.
Εποµένως, επί της ουσίας, οι ίδιοι έχουν αποδεχθεί –και είναι
πασίδηλο πλέον- ότι ουσιαστικά δεν µπορεί να ασκηθεί η κυριαρχία από τα όργανα που είναι τυπικά εφοδιασµένα µ’ αυτές τις
εξουσίες!
Τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι περνούν και διατάξεις που και
στο τυπικό µέρος αλλοιώνουν τα στοιχεία µέσα από τα οποία
µπορεί να ασκηθεί η κυριαρχία. Προβλέπω µια έντονη συζήτηση
και µια συζήτηση µε ενδιαφέρον γύρω από τα θέµατα της παραίτησης από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας, την οποία είχα
θέσει εδώ και δυόµισι χρόνια στο δηµόσιο και επιστηµονικό διάλογο.
Όµως, έχει ενδιαφέρον αυτό που µας είπε ο κύριος Υπουργός
–διαβάζω από τα Πρακτικά- πριν από λίγο: «Εγώ δεν µπορώ να
φανταστώ Έλληνα δικαστή πρώτον, ότι θα δεχτεί παραίτηση
εθνικής κυριαρχίας και δεύτερον, ότι είναι δυνατόν να δεχτεί να
γίνει κατάσχεση δηµόσιας περιουσίας». Δεν µπορεί να φανταστεί. Το θέµα είναι αν δικαιούται ο δικαστής να πάρει τέτοια απόφαση. Δικαιούται, ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτηµα. Το θέµα δεν
είναι αν µπορεί να φανταστεί ο κύριος Υπουργός. Αν απαγορεύεται από το νόµο να πάρει τέτοια απόφαση, πώς θα το φανταστείτε;
Δεύτερον, συνάδελφος της ΔΗΜΑΡ µας είπε ότι ευτυχώς που
υπάρχει ο φιλέλληνας Γιούνκερ και τα δικαστήρια του Λουξεµβούργου θα βγάλουν αποφάσεις φιλελληνικές. Ο συνάδελφος
από το ΠΑΣΟΚ µας είπε πως ό,τι και να γίνει, σε όποια δυσκολία
και αν βρεθεί η χώρα, ακόµα και αν φτάναµε στο απευκταίο, µας
εγγυάται ότι δεν θα γινόταν ποτέ κατάσχεση. Τα ερωτήµατα, βέβαια, δεν είναι τι θέλει και τι εγγυάται ο καθένας ή τι επιχειρήµατα ψάχνει.
Θα ήθελα να ανατρέξετε -και αυτό θα ήταν µια µεγάλη ευκαιρία για τη συζήτηση, γιατί θα έρθει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- στο τι ειπώθηκε σ’ αυτήν την Αίθουσα πριν από τρεις,
τέσσερις εβδοµάδες, όταν επί δύο µέρες είχα θέσει αυτό το ζήτηµα και µε απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς κάποιοι έλεγαν ότι
λέµε ανοησίες, βλακείες κ.λπ.. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει
γραµµή, διότι τότε είχα υποστηρίξει ότι µπορούν να κάνουν κατάσχεση σε περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό. Σήµερα το
δέχτηκαν.
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Τρίτον, αφήνουν ανοιχτό το αν θα είναι η δηµόσια ή η ιδιωτική
περιουσία του δηµοσίου. Και εν’ όψει της συζήτησης που θα
έρθει, τους λέµε πολύ απλά να πάρουν µια απόφαση και γνώµη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ώστε να ξέρουµε αν µπορεί να κατασχεθεί ο ελληνικός χρυσός στην Τράπεζα της Αγγλίας. Ας µας το πει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Επίσης,
όσον αφορά τις επιδοτήσεις και τα ποσά του ΕΣΠΑ που δεν
έχουν έρθει ακόµα, µπορεί να γίνεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου;
Και από εκεί και πέρα, επειδή ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε
στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να πω ότι
προφανώς αναφέρεται στην πρώτη σύµβαση, διότι η άλλη σύµβαση, κύριε Υπουργέ, αναφέρεται στο δικαστήριο του Λουξεµβούργου και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, αναφέρατε ότι πρόκειται περί συµβάσεων ιδιωτικού
δικαίου. Ερωτώ, λοιπόν, το εξής: Η πρώτη δανειακή σύµβαση µε
τα κράτη, η διακρατική, είναι σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ή δηµοσίου δικαίου;
Άρα, λοιπόν, θα έχουµε την ευκαιρία –επειδή τώρα δεν υπάρχει χρόνος- να τα δούµε όλα αυτά, όπως και να δούµε τις απόψεις οι οποίες άλλαξαν.
Απλά σας λέω, κύριε Υπουργέ, ότι κάθε φορά που δίνεται µία
δόση στη χώρα µας, υπάρχει ένας νοµικός σύµβουλος του
Υπουργείου Οικονοµικών και ένας άλλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που υπογράφουν το εξής: «Ούτε το δικαιούχο κράτος –
και τώρα που θα είναι και η τράπεζα- ούτε η Τράπεζα της
Ελλάδας ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο της
δικαιοδοσίας –ένα- κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής,
αναγκαστικής εκτέλεσης, σε σχέση µε οποιονδήποτε ένδικο βοήθηµα διαδικασίας σχετικά µε τις συµβάσεις». Έχει φύγει το περί
«αναγκαστικού νόµου». Σας λέω δηλαδή, κύριε Υπουργέ, να το
ελέγξετε αυτό, γιατί από την πρώτη σύµβαση –πρόκειται για τη
γνωµοδότηση 11- κάθε φορά προκειµένου να πάρει η χώρα µας
κάποια δόση, υπογράφει αυτό. Και ρωτάω αν είναι νόµιµο που η
χώρα µας υπογράφει αυτό το κείµενο. Ποιες είναι οι συνέπειες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ το παίρνω διαφορετικά. Έχουµε µια δήλωση του κυρίου
Υπουργού. Εµείς, βέβαια, εµµένουµε στις απόψεις µας και δεν
καταστροφολογούµε, απλά εξηγούµε ότι και τον ελληνικό λαό
πτωχεύσατε, αλλά και έχετε δέσει τη χώρα «χειροπόδαρα».
Υπάρχει άµυνα σ’ αυτό; Ναι, υπάρχει άµυνα και το έχω πει εδώ
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Εµείς θεωρούµε άκυρες αυτές τις συµβάσεις, διότι είναι συµβάσεις –ιδίως η πρώτη και η δεύτερη, αλλά
θα πω και για την επόµενη- που στηρίζονται στο επονείδιστο
χρέος. Είναι επονείδιστες συµβάσεις, διότι χρηµατοδοτούν το
επονείδιστο χρέος και άρα εφόσον είναι άκυρες, δεν µπορούν
να εκτελεστούν. Και αυτήν την ένσταση οι αντιµνηµονιακές δυνάµεις θα την αξιοποιήσουν όταν και εφ’ όσον τεθεί στα δικαστήρια του εξωτερικού. Εσείς, όµως, δεν µπορείτε να κάνετε αυτήν
την ένσταση, γιατί δέχεστε ότι το χρέος είναι νόµιµο. Αυτό είναι
το πρόβληµα.
Και δεύτερον -και τελειώνω- όλα αυτά τα επιχειρήµατα πλέον
θα συζητηθούν στην κουβέντα που θα γίνει µε αφορµή την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σας λέω, λοιπόν, ότι θα λάβουµε υπ’ όψιν και εµείς και εσείς
και οι δανειστές τη δήλωση του Υπουργού, τη δική σας στο Κοινοβούλιο, που έχει αξία, που είπατε τι στους δανειστές; Ότι µόνο
ιδιωτική περιουσία του ελληνικού δηµοσίου µπορούν να κατάσχουν ή εδώ ή έξω. Θα το ακούσουν οι δανειστές και θα δείτε
την τρόικα που θα έρθει για να σας επισκεφθεί και φοβάµαι
µήπως, αν επιµείνετε στην άποψη αυτή, προκειµένου να είναι σίγουροι, σας κρατήσουν για όµηρο, κύριε Υπουργέ, για να είναι
διασφαλισµένοι ότι θα πάρουν τα χρήµατά τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
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Ο κ. Μάκης Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο για τη δευτερολογία του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα παρακαλούσα να
λάβω το λόγο επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το προσωπικό
σας ποιο είναι, κύριε Διαµαντόπουλε;
Εντάξει, να το ακούσουµε και όλη τη νύχτα να τα λέµε εδώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, ζητώ το λόγο
επί προσωπικού, επειδή διαστρεβλώθηκε ο λόγος µου.
Εγώ δεν είπα: «Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει, θα σας πάρει
και θα σας σηκώσει». Σας εξηγώ το εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη
στιγµή είναι δύναµη σταθερότητας. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζει την ελπίδα για κοινωνική δικαιοσύνη, για να πάνε αυτοί
που πρέπει -και δεν τους κρύβει καµµιά γραβάτα- εκεί που πρέπει, τα πράγµατα στην κοινωνία θα ήταν διαφορετικά. Εµείς είµαστε η δύναµη σταθερότητας και δεν είµαστε εµείς που όταν
θα ανεβούµε στην εξουσία, - εξουσία το εννοείτε εσείς- στη διακυβέρνηση, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει.
Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Άδωνι Γεωργιάδη;
Ήταν το σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Το ρεσάλτο στο Κερατσίνι
πριν από λίγα χρόνια, µήπως ήταν το σπίτι του Μάρκου Μπότσαρη; Η κατάληψη του Σκαραµαγκά τι ήταν; Μήπως ήταν της
γιαγιάς σας; Δεν νοµίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ αντιλαµβάνοµαι τη δυσκολία του προεδρεύοντος, ιδιαίτερα όταν δεν έχει
ανταπόκριση από ένα σηµαντικό κοµµάτι στην Αίθουσα αυτήν και
είναι υποχρεωµένος να κονταροµαχεί προκειµένου να επιβάλει
το σεβασµό και στο Προεδρείο και προς τους άλλους που συµµετέχουν και συλλειτουργούν εδώ. Αυτή είναι η έννοια του εθνικού Κοινοβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής λένε σαφώς ποιο
είναι το αντικείµενο της συζήτησης κάθε φορά και πώς ο καθένας
εκφράζεται. Απαγορεύει µάλιστα, συγκεκριµένα. Άκουσα πιο
πριν, δεν θα αναφέρω το συνάδελφο, που είπε για κάποιον
Υπουργό ότι «έχει φασίζουσα συµπεριφορά». Αυτό είναι βαρύτατη ύβρις. Θα µου πείτε: «τι θα έκανα εγώ, κύριε Κακλαµάνη;
Θα φώναζαν δέκα ακόµη και δεν θα µε άφηναν να συνεχίσω τη
διεύθυνση της συνεδριάσεως».
Κάτι πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουµε µια υποχρέωση. Δεν µπορούµε ούτε τις ιδιαιτερότητές µας, αν θέλετε, να
βγάζουµε εδώ. Αυτές µπορούµε να τις εκφράζουµε είτε στο σπίτι
µας είτε οπουδήποτε αλλού. Εδώ είµαστε υποχρεωµένοι να φερόµαστε ανάλογα, εφόσον έχουµε τη µεγάλη τιµή για εµάς τους
τριακόσιους µόνο από τα δέκα εκατοµµύρια των Ελλήνων να
λέει το Σύνταγµα ότι είµαστε αντιπρόσωποι του έθνους. Αυτό
όποιος δεν το κατανοεί, προφανώς δεν τιµά αυτούς που τον
έστειλαν εδώ.
Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω για άλλη µια φορά, για τα
εξής. Πρώτα-πρώτα λέει ο Κανονισµός ότι από το Βήµα δεν µιλάει κανείς από χειρογράφου. Και είναι κανόνας πια πλείστοι
όσοι, επειγόµενοι µάλιστα να ανέβουν στο Βήµα, να κάνουν το
αντίθετο. Ας µη συνεχίσω σε αυτό. Παλαιότερα πρώτα ακούγαµε
και µετά µιλούσαµε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή προχωρά.
Καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγµατα.
Επίσης, είναι και η εµφάνιση στο Βήµα, κύριε Πρόεδρε, η εικόνα η άλλη της Αιθούσης. Είµαι βέβαιος ότι όλοι καταλαβαίνουν
ότι όταν µιλούν για ανθρώπους που πεινούν, που δυστυχούν, που
είναι σε κατάθλιψη, αυτή δεν είναι εικόνα που θα τους δώσει µια
ελπίδα, είτε την επαγγελλόµαστε, είτε τη διακηρύσσουµε, είτε
δεν τη διακηρύσσουµε, αλλά τη θέλουµε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όπως θα το είχατε ακούσει –εγώ
το είχα ακούσει νέος- από τον Κώστα το Μητσοτάκη -έγινε καλά,
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όπως άκουσα, σήµερα βγήκε από το νοσοκοµείο και να του
πούµε περαστικά του- έλεγε ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί, η Αντιπολίτευση ελέγχει επί του συγκεκριµένου κάθε φορά, όχι στη
διάρκεια του νοµοθετικού έργου αλλά των συνεδριάσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Εδώ τι έχει γίνει; Δεν ξέρουµε πότε νοµοθετούµε, πότε ελέγχουµε, ποιο είναι το αντικείµενο του ελέγχου κάθε φορά, ποιο
είναι το αντικείµενο του νοµοθετικού µας έργου. Νοµίζω -και
κάνω έκκληση σε όλες τις πτέρυγες- ότι κανείς δεν βγαίνει τελικά
-εάν νοµίζει κανείς ότι βγαίνει- πολιτικά κερδισµένος. Κι αυτοί
που µας λένε «µπράβο», πίσω µας θα µας οικτίρουν εάν το
µπράβο οφείλεται σε µία απαράδεκτη συµπεριφορά σ’ αυτόν
εδώ το χώρο που όλοι λέµε –δεν ξέρω πόσοι το καταλαβαίνουνότι είναι πραγµατικά ο ναός της δηµοκρατίας.
Για µένα –µε ακούτε πολλές φορές- δεν είναι τα κανάλια ο
ναός της δηµοκρατίας, είναι αυτό το Κοινοβούλιο και οφείλουµε
όλοι να βοηθήσουµε το λαό µέσα από το κανάλι της Βουλής να
µας παρακολουθεί. Κάποιοι θέλουν να κλείσουν το κανάλι της
Βουλής –να κάτι για τα µνηµόνια που λέτε. Ναι, αλλά προφανώς
τους διευκολύνουµε µε τον τρόπο εδώ που λειτουργούµε.
Ο λαός πρέπει να αρχίσει αντί να βλέπει τα παράθυρα και τα
υποπόδια των ποδών των κυρίων και των κυριών τηλεπαρουσιαστριών, να βλέπει εδώ τη Βουλή, να ακούει και να µας κρίνει.
Αυτό εγώ ως έκκληση το απευθύνω. Λυπάµαι, γιατί έχοντας εδώ
σαράντα χρόνια, συχνά ξέρω ότι ίσως να υπερβάλω και να ενοχλώ και ζητώ συγγνώµη. Αλλά αυτά είναι αυτονόητα πράγµατα
και πρέπει κάποτε να τα σεβαστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή πραγµατικά
έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήµατα, προ των εορτών ήρθα
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας σε επαφή µε όλους
τους Γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και έχω προγραµµατίσει µία συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας όπου
θα συζητήσουµε ακριβώς κάποια προβλήµατα.
Ξέρετε κάτι; Γνωρίζουµε τις εξουσίες του Προέδρου, όµως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρίνω και κρίνουµε όλοι µας ότι είναι καλύτερο να βρούµε µία
µέση οδό, να µην φτάσουµε σε αντιδικίες εδώ µέσα οι οποίες ενδεχοµένως θα δείξουν προς τα έξω µία εικόνα η οποία δεν θα
είναι η σωστότερη και η καλύτερη. Το µήνα αυτό θα γίνει αυτή η
συνεδρίαση. Θα είναι παρόντες και οι Γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, να αποφασίσουµε κάποια πράγµατα.
Σας ευχαριστώ, πάντως, πολύ που µου δώσατε την ευκαιρία
και είπα αυτά τα οποία ακούσατε µόλις προηγουµένως.
Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
ήθελα απλώς να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση, σχετικά
µε τις αρµοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Λίµνης Καστοριάς.
Οι αρµοδιότητες µεταφέρονται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
Και µια τελευταία δήλωση. Όσον αφορά το ζήτηµα της έδρας
του Τµήµατος Κοινωνικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, του οποίου η έδρα έχει µεταφερθεί στην Καβάλα,
θα δούµε στο µέλλον πώς θα λειτουργήσει, τι προβλήµατα θα
δηµιουργηθούν και ανάλογα θα φροντίσουµε µήπως τελικά επανέλθει η έδρα στο Δήµο Δράµας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό το τελευταίο προφανώς είναι δήλωση, κύριε Υπουργέ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ναι, κύριε Πρόεδρε,
είναι δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Παρακαλώ η νοµοτεχνική βελτίωση να κατατεθεί για τα
Πρακτικά και να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιος Μανιτάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα
τη δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, στη συνέχεια, εάν υπάρχει πρόβληµα, θα το συζητήσουµε.
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο για να δευτερολογήσει επί των άρθρων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα σταµατήσω να επαναλαµβάνω σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι οι λέξεις έχουν σηµασία και
έχει µεγάλη σηµασία το πώς τις χειρίζεται κανείς.
Άκουσα, «η φασίζουσα συµπεριφορά του κ. Δένδια». Η άποψη
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ότι ο Υπουργός Δηµοσίας
Τάξεως δεν πρέπει να ασχολείται µε την εφαρµογή του νόµου;
Δεν πρέπει να το κάνει αυτό; Αν το κάνει έχει φασίζουσα συµπεριφορά;
Η άποψη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ότι η κατάληψη
δηµοσίων κτηρίων και χώρων δεν είναι αξιόποινη πράξη; Ερώτηµα πραγµατικό. Όχι αν πρέπει να είναι, αν είναι. Αν έρθετε στην
εξουσία, να την καταργήσετε από αξιόποινη. Αλλά αυτήν τη
στιγµή είναι αξιόποινη πράξη. Πρέπει να ασχολείται ο Υπουργός
µε την επιβολή του νόµου ή όχι;
Ερώτηµα τρίτο: Συνδέετε την κατάληψη µε τους τρόπους χρήσης. Τι σηµαίνει «τρόποι χρήσης»; Ακούω ότι στη Θεσσαλονίκη
ήταν κατειληµµένο κτήριο του οποίου ο προορισµός ήταν φοιτητική εστία. Διακόσιοι εξήντα επτά φτωχοί φοιτητές -από αυτούς που υποτίθεται ότι υπερασπίζεστε- δεν µπορούσαν να
έχουν στέγη γιατί ορισµένοι είχαν αποφασίσει να το καταλάβουν.
Όσο για το αν ορισµένες από αυτές τις καταλήψεις έχουν πολιτιστικό σκοπό, γι’ αυτό έχει εµπειρία η κοινωνία. Δεν χρειάζεται
να το αναλύσουµε.
Αλλά εγώ να πάω και στο κύριο επιχείρηµά σας. Ας πούµε ότι
έχουν και πολιτιστική χρήση. Δηλαδή έτσι γίνεται; Δεν θα αποφασίζει το ελληνικό δηµόσιο διά των οργάνων του για τη χρήση
των συγκεκριµένων χώρων; Αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε να
τους καταλάβει για να κάνει, σας λέω εγώ, καλές και θεάρεστες
εκδηλώσεις, αυτό σηµαίνει ότι δεν θα έχει λόγο αυτός που εκφράζει το ελληνικό δηµόσιο για τον τρόπο χρήσης; Αν αποκατασταθεί αυτή η σειρά της τάξης, τότε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
µε συγχωρείτε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ επιστρέψτε αυτό το
οποίο πήρατε από την Έδρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το έχετε ανακοινώσει ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ επιστρέψτε το. Το έχετε καταθέσει. Αν θέλετε να προσθέσετε και άλλα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το έχετε ανακοινώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, από το κόµµα σας κατετέθη αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για ορισµένα άρθρα. Κατετέθη το έγγραφο στην Έδρα και
ήρθε η κ. Κωνσταντοπούλου και επειδή ήµουν απασχοληµένος
για να δω επί ποίων άρθρων έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής
ψηφοφορίας, πήρε το έγγραφο και έφυγε. Έγγραφο κατατεθέν
στην Έδρα δεν αποµακρύνεται.
Παρακαλώ πάρα πολύ επιστρέψτε το έγγραφο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το έχετε ανακοινώσει. Δικό
µας έγγραφο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ επιστρέψτε το έγγραφο. Κατετέθη στο Προεδρείο.
Από την ώρα που έχει κατατεθεί στο Προεδρείο δεν είναι δικό
σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το έχετε ανακοινώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Από την ώρα
που έχει κατατεθεί στο Προεδρείο δεν είναι δικό σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να
ηρεµήσουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί φωνάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ σας το εισηγούµαι πολύ σοβαρά. Να ηρεµήσουµε. Δεν έχουµε να αντιδικήσουµε εµείς µε το
Προεδρείο, ούτε εσείς µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και µε
κανέναν σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προφανώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ούτε έχουµε να χωρίσουµε τίποτα. Κάνουµε µία λειτουργία µε βάση έναν Κανονισµό. Αυτό το
οποίο έγινε, δεν έγινε για να σας πάρουµε έγγραφο. Αλίµονο.
Δεν θέλετε να πάρουµε το έγγραφο; Πάρτε το πίσω. Δεν έχουµε
κανένα πρόβληµα. Αλλά προσέξτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έγγραφο κατατεθέν στο Προεδρείο δεν είναι έγγραφο εκείνου που το κατέθεσε. Είναι έγγραφο πλέον του Κοινοβουλίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάρτε το, σας το χαρίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να έρθει λοιπόν
πίσω και µετά συζητάµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το θέµα είναι το εξής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)
Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε έτσι.
(Θόρυβος – Κωδωνοκρουσίες)
Δεν σας πήρε κανείς έγγραφο, ούτε θέλουµε να υπεξαιρέσουµε έγγραφα. Άλλοι έχουν κάνει υπεξαίρεση και υπεξαγωγή
εγγράφων. Δεν την κάνουµε εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ, θα ήθελα το έγγραφο να έρθει αµέσως στο Προεδρείο, διότι, απ’ ότι βλέπω, γίνονται ήδη λαθροχειρίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ηρεµήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ ο επιµελητής της Αίθουσας να φέρει στο Προεδρείο το έγγραφο που έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι είναι αυτά που κάνετε; Δικτατορία πάτε να επιβάλετε στο Κοινοβούλιο; Σε ποιους απευθύνεστε µ’ αυτό το ύφος; Τι «παρακαλώ» και έτσι; Τι είναι αυτά
τα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ. Αν θέλετε, αφήστε να διεξαχθεί η συζήτηση, όπως
πρέπει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό. Θα έρθει πρώτα το έγγραφο
στο Προεδρείο και µετά µπορείτε να µιλάτε δέκα ώρες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο, γιατί µε προσβάλατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν τον έχετε.
(Κωδωνοκρουσίες)
Παρακαλώ, κ. Κωνσταντοπούλου, αν έχετε την καλοσύνη.
Έχετε ένα έγγραφο του Προεδρείου της Βουλής. Παρακαλώ
πάρα πολύ να το επιστρέψετε πίσω και µετά θα σας δώσω το
λόγο. Όχι τώρα. Παρακαλώ πολύ, µην µε φέρνετε σε δύσκολη
θέση. Θα πάρω πειθαρχικά µέτρα. Κυρία Κωνσταντοπούλου,
φέρτε το έγγραφο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν σας τον
δίνω. Δεν έχετε το δικαίωµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε να λέτε ψέµατα.
Δεν µπορείτε να µε προσβάλλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχετε το
λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το βούτηξε κρυφά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Να δούµε στο κανάλι της Βουλής τι κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι τώρα.
Πρώτα θα επιστρέψει το έγγραφο στο Προεδρείο και εν συνεχεία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν σας πήρε κανένα έγγραφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κατετέθη αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, δεν το ανακοινώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το πότε θα το
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ανακοινώσω είναι δικό µου θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου το λόγο γιατί παραπλανάτε τον κόσµο. Αναφερθήκατε προσωπικά σε µένα και είπατε ότι πήρα έγγραφο του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αν συνεχίσετε, θα σας ανακαλέσω στην τάξη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να µου δώσετε το λόγο.
Λέτε ψέµατα και θέλω να τα αποκαταστήσω. Ζητώ το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αν δεν επιστρέψετε αµέσως το έγγραφο και εάν δεν
σταµατήσετε να φωνασκείτε, θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Παρακαλώ πολύ µην µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μου δίνετε το λόγο και µου τον
αφαιρείτε. Συνεχίστε. Πάτε καλά!
(Κωδωνοκρουσίες)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας απαντήσω, αφού πω αυτά που θέλω να πω.
Κύριοι συνάδελφοι, συνέβη το εξής. Από τον ΣΥΡΙΖΑ κατετέθη
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί συγκεκριµένων άρθρων. Το
αίτηµα κατετέθη στο Προεδρείο και ήταν εδώ, δίπλα µου ακριβώς. Κάποια στιγµή η κ. Κωνσταντοπούλου, χωρίς να ρωτήσει
κανέναν, ήρθε και πήρε το έγγραφο πίσω. Παρακαλώ, θα µου
δώσετε πίσω το έγγραφο τώρα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα θα µου το
δώσετε. Το θέλω εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ορίστε, εδώ είναι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λυπάµαι πάρα
πολύ. Σας ανακαλώ στην τάξη. Μη µε αναγκάσετε να προχωρήσω παρακάτω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κακλαµάνη, εσείς έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είστε εν αταξία.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω µία πρόταση, αν θέλετε, για να καταλήξουµε κάπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω το λόγο και δεν µου τον δίνετε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως κόψτε
τον ήχο. Έτσι κάνουν. Όταν κάποιος δεν πρέπει να µιλάει και µιλάει, κόβουν τον ήχο.
Κύριε Πρόεδρε, όπως εγώ αντιλαµβάνοµαι, εδώ ζητήθηκε προφανώς µε κάποιο έγγραφο η ονοµαστική ψηφοφορία. Ίσως
υπήρξε κάποια άλλη σκέψη στο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κακώς µ’ αυτόν τον τρόπο αφηρέθη το έγγραφο αυτό,
αλλά εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουµε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ είναι το έγγραφο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ να ακουστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτά που λέει η
κ. Κωνσταντοπούλου να µη γράφονται και να µην ακούγονται.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η
συζήτηση, διότι ακόµα ο Υπουργός δεν έχει πει τι θα κάνει µε τις
τροπολογίες, στο διάστηµα αυτό –απευθύνοµαι στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και την κ. Κωνσταντοπούλου και όλους σαςετοιµάστε ό,τι κρίνετε πως πρέπει να είναι αντί αυτού του εγγράφου, δώστε το εκεί και ας λυθεί εδώ το θέµα αυτό. Σας παρακαλώ να κλείσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
συµφωνώ µαζί σας, αλλά θα έλθει εδώ το έγγραφο.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υφηρπάγη έγγραφο. Δεν ξέρω τι θα το κάνει η κ. Κωνσταντοπούλου. Θα το
πλαστογραφήσει; Θα το διαρρεύσει; Δεν ξέρω τι θα το κάνει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατά τον Κανονισµό έχετε δίκιο. Τώρα όµως η λύση είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχουµε χρόνο
ακόµα συµπληρωµατικά να κατατεθεί…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …να δώσει έγγραφο και η κ.
Κωνσταντοπούλου θα το δώσει αργότερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Λαφαζάνης
έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ προτείνω να κάνει όλη η Αίθουσα ησυχία και να ακούµε ο ένας τον άλλον. Είναι µία πρόταση
κι αυτή.
Κύριε Πρόεδρε, το έγγραφο είναι δικό µας έγγραφο. Εµείς το
καταθέσαµε ζητώντας ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν έχουµε κανένα λόγο να σας πάρουµε αυτό το έγγραφο. Το καταθέσαµε σε
σας για να γίνει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Με συγχωρείτε. Γιατί φωνάζετε τώρα; Αφήστε µε να µιλήσω.
Δεν γίνεται να µιλάω και να φωνάζετε.
Σας καταθέσαµε το έγγραφο για να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν έχουµε κανένα λόγο να σας πάρουµε το έγγραφο.
Θέλουµε διακαώς να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία. Έγινε ένα
λάθος. Παραλείψαµε ένα άρθρο και είπαµε να το προσθέσουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κάντε ησυχία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θέλετε να προστεθεί; Δεν
έχουµε κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν θέλετε, θα
κάνετε συµπληρωµατικό έγγραφο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε µε να τελειώσω, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν είναι εκεί το θέµα, ούτε η αντιδικία µαζί σας. Δεν έχουµε
πρόβληµα για ένα άρθρο. Αυτό είναι όλο. Και µην το εµφανίζετε
αυτό ως υπεξαίρεση, λοιπόν. Να κλέψουµε ένα έγγραφο που καταθέσαµε εµείς, να το κάνουµε τι; Λοιπόν, αυτά είναι. Αν θέλετε
να δώσετε άλλη συνέχεια δώστε άλλη συνέχεια αλλά θα είστε σε
λάθος δρόµο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας τον
δώσω, κύριε Βορίδη.
Κύριοι συνάδελφοι, από την ώρα που κατετέθη το έγγραφο
στο Προεδρείο ανήκει στο Προεδρείο, στο Κοινοβούλιο ολόκληρο. Αν υπήρξε πρόβληµα θα µπορούσατε να έρθετε να συζητήσουµε, να πείτε σε µένα ή στους συνεργάτες «υπάρχει ένα
πρόβληµα». Όχι όµως ξαφνικά να έρχεται κάποιος να παίρνει το
έγγραφο και να φεύγει. Εδώ δεν είναι µπακάλικο.
Αν θέλετε να προσθέσετε κάποιο άρθρο θα κάνετε συµπληρωµατικό. Αρκετοί είστε εδώ, δόξα τω Θεώ. Θα µαζέψετε τις 15
υπογραφές σε δευτερόλεπτα. Έχουµε χρόνο. Θα µιλήσουν ο κ.
Βορίδης. Και ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει το λόγο. Οπότε
το θέµα θα λήξει.
Όµως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία
µε το έγγραφο στα χέρια της κ. Κωνσταντοπούλου ή µε αλλοιωµένο έγγραφο. Τελείωσε. Θα το φέρετε, κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ορίστε το πολύτιµο έγγραφο,
κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσθέσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν δεν θέλετε, βγάλτε τα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς θα τα
βγάλετε, δεν θα τα βγάλω εγώ. Θα φέρετε συµπληρωµατικό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, προφανώς το µείζον σ’ αυτήν την υπόθεση δεν είναι
αν θα προστεθεί ένα άρθρο ή όχι στην πρόταση για ονοµαστική
ψηφοφορία του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη ρίχνετε λάδι στη φωτιά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε τα λάδια.
Δεν είναι, κύριε Λαφαζάνη, το µείζον αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προχωρήστε το.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προφανώς η Βουλή έχει ζήσει πάρα
πολλές ονοµαστικές ψηφοφορίες. Μια παραπάνω, µια παρακάτω, δεν χάλασε ο κόσµος. Εκείνο που είναι σηµαντικό είναι ο
τρόπος µε τον οποίο φέρεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε
αυτόν που συντονίζει το Κοινοβούλιο και που είναι η κοινή µας
συνισταµένη. Και αυτό είναι το Προεδρείο. Αν λοιπόν, περιφρονείτε το Προεδρείο, αν περιφρονείτε τις εντολές του, τις οδηγίες
του, την εκ του Κανονισµού δυνατότητά του να διευθύνει τη συζήτηση, στην ουσία περιφρονείτε τις κοινές µας αρχές και περιφρονείτε τον Κοινοβουλευτισµό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα
και αυτό είναι το µείζον εν προκειµένω. Αυτό κάνατε σήµερα εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να το αφήσουµε στη
λογική µιας συµβιβαστικής επίλυσης. Δεν έχουµε να συµβιβάσουµε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καµµία συµβιβαστική επίλυση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουµε Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε
και µας συντονίζει όλους. Δεν γίνεται το Προεδρείο να συνδιαλέγεται και να συναλλάσσεται µε έναν Βουλευτή για το αν ένα
κατατεθέν έγγραφο στο Προεδρείο -που από τη στιγµή της καταθέσεώς του έχει καταστεί κτήµα του Προεδρείου- θα επιστραφεί ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, είχατε λάβει το λόγο για να δευτερολογήσετε επί των άρθρων.
Επειδή διεκόπη η οµιλία σας και άνοιξε αυτός ο κύκλος συζητήσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, είµαι υποχρεωµένος
να δώσω το λόγο πλέον και στους υπόλοιπους συναδέλφους και
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και εν συνεχεία θα συνεχίσετε
τη δευτερολογία σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Έχετε ελέγξει το έγγραφο, κύριε Πρόεδρε;
Υπάρχουν σηµειώσεις της τελευταίας στιγµής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι. Παρακαλώ!
Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
Έχετε το λόγο για δυο λεπτά, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορεί και να µην χρειαστούν, κυρία Πρόεδρε.
Οι στιγµές απαιτούν νηφαλιότητα και συνεργασία, ακόµα και
όταν υπάρχουν εκ διαµέτρου αντιτιθέµενες απόψεις. Αυτή είναι
η πεµπτουσία της δηµοκρατίας, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ συµφωνώ µε τον συνάδελφο, τον κ. Βορίδη, ότι πρέπει να
γίνει σεβαστό το Προεδρείο. Ωστόσο, όµως, κύριε Πρόεδρε, και
παρότι έχετε δίκιο σ’ αυτά που λέτε, εγώ θα ήθελα αυτήν τη
στιγµή να δοθεί λύση στο θέµα.
Πρέπει να υπάρχει πνεύµα νηφαλιότητας. Το εννοώ και το υποστηρίζω, διότι εδώ πέρα ζήσαµε στιγµές χθες οι οποίες µόνο νηφάλιες δεν ήταν και δεν προσέφεραν ούτε στο σηµερινό διάλογο
επί των άρθρων, ούτε στο χθεσινό επί της αρχής. Χθες καταρρακώσαµε και καταλύσαµε το Σύνταγµα. Δεν πρέπει να το κάνουµε αυτό έτσι για κοµµατικούς λόγους.
Θεωρώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για να καταλήξω και να µην
σας πάρω το χρόνο -ότι καλό είναι να δοθεί άµεσα η λύση και να
προχωρήσουµε στην ολοκλήρωση της συζήτησης και εφόσον το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θέλει να την καταθέσει,
να διευκολύνετε εσείς µε κάθε τρόπο να γίνει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Λαφαζάνης, για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπούµαι πάρα πολύ γιατί
βλέπω ότι το µόνο που θέλετε είναι να υποβαθµίσετε µέχρι εξευτελισµού αυτήν την Αίθουσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να την υποβαθµίσετε…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες )
Δεν αναφέροµαι σε συναδέλφους. Αναφέροµαι στον κ. Βορίδη. Σας σέβοµαι και σας εκτιµάω όλους ανεξαρτήτως από τις
διαφορές και νοµίζω ότι τα αισθήµατα είναι αµοιβαία σ’ αυτήν
την Αίθουσα απ’ όλες τις πτέρυγες.
Εµείς σεβόµαστε όλους όσους υπηρετούν αυτήν την Αίθουσα
παρά τις διαφορές, παρά τις πελώριες αντιθέσεις µας. Από εκεί
και πέρα το ποιος εξευτελίζει τον Κοινοβουλευτισµό φαίνεται.
Είναι αυτοί -και µιλάω σε ηγετικό επίπεδο- που έχουν επιβάλει σ’
αυτήν τη χώρα καθεστώς προτεκτοράτου και µπανανίας και όπου
το Κοινοβούλιο διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της τρόικας.
Εµείς αυτό που κάνουµε είναι να στηρίξουµε αυτόν το θεσµό,
να τον αναβαθµίσουµε και να του δώσουµε ρόλο και υπόσταση.
Να δώσουµε ρόλο και υπόσταση και σε µια κυβέρνηση όποια και
αν είναι και στην αντιπολίτευση όποια και αν είναι.
Το έγγραφο το καταθέσαµε. Δεν έχουµε κανένα λόγο να πάρουµε ένα έγγραφο, το οποίο εµείς καταθέσαµε και εµείς ζητήσαµε. Εάν το πρόβληµά σας είναι ότι θέλαµε να προσθέσουµε
ένα άρθρο, το αφαίρεσα ήδη το άρθρο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν είναι κανένα πρόβληµα γι’ εµάς κύριοι. Δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα να βάλουµε ένα άρθρο επιπλέον. Αλίµονο! Το αφαίρεσα ήδη αυτό το άρθρο. Έχω καταθέσει το έγγραφο και λυπάµαι πάρα πολύ που αντί να πληροφορηθείτε την εξέλιξη
ερχόσαστε και καταφεύγετε σε υβριστικούς χαρακτηρισµούς,
απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι όµως µ’ αυτό το οποίο κάνετε, δεν στρέφεστε εναντίον µας, στρέφεστε ενάντια στον Κοινοβουλευτισµό, ενάντια στην ίδια την ουσία της δηµοκρατίας.
Λυπάµαι πάρα πολύ. Εµείς συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε αυτό
που αποτελεί την ουσία της δηµοκρατίας το δηµοκρατικό διάλογο και την αντιπαράθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,
εσείς έπρεπε να είχατε ανακαλέσει την τάξη όταν βλέπετε να οµιλούν µ’ αυτόν τον τρόπο και µε αυτό το απαξιωτικό ύφος, όταν
ξέρατε την εξέλιξη του θέµατος, όταν ξέρατε ότι δεν υπήρχε
στην ουσία θέµα και όχι να αφήνετε και να επιτρέπετε να εξελίσσεται αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
Παρακαλώ, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω
ότι η άποψη του κ. Κακλαµάνη, που έδωσε µια λύση θα µπορούσε να οδηγήσει στο να τελειώσει το θέµα. Δυστυχώς, βλέπουµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας
να πυροδοτεί την υπόθεση. Μας λέει ότι δεν τηρούνται οι αρχές
του κοινοβουλευτισµού. Μα, συνάδελφοι στη δι’ εγέρσεως ψηφοφορία για την αντισυνταγµατικότητα του πολυνοµοσχεδίου
απερρίφθη το πολυνοµοσχέδιο και εσείς λέγατε άλλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Τι µιλάτε τώρα για κοινοβουλευτισµό; Μιλάτε για κοινοβουλευτισµό τη στιγµή που έρχονται η µια πίσω από τις άλλες οι πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, που δεν έρχεται κανένας Υπουργός
να απαντήσει σε ερωτήσεις;
Άρα, λοιπόν, για να κλείσουµε το θέµα αυτό λύση προφανώς
υπάρχει και δίνεται.
Εάν είναι να προστεθεί κάποιο άρθρο, ας προστεθεί από
όσους νοµίζουν ότι θέλουν την ονοµαστική ψηφοφορία, αλλά το
να πατάµε πάνω στο ζήτηµα αυτό, προκειµένου να µιλάµε στο
σπίτι του κρεµασµένου για σχοινί, δεν γίνεται κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας. Πρέπει να το καταλάβετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Ακούσαµε ενδιαφέρουσες απόψεις για υπεξαγωγή εγγράφου.
Ξεχάσατε ιστορίες υπεξαγωγής εγγράφου, που είναι το στικάκι
για τη λίστα Λαγκάρντ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Σας παρακαλώ, να τελειώνει η ιστορία αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου
ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη.
Κύριε Βορίδη, είχε διακοπεί η τοποθέτησή σας ως δευτερολογία επί των άρθρων. Επιθυµείτε να συνεχίσετε ή τελειώνει εκεί;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πάλι, κύριε συνάδελφε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ρωτήστε µας
αν ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα το λόγο όχι για το
θέµα, κάτι άλλο θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα έχετε µιλήσει τόσες φορές. Δεν δικαιούστε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε το λόγο
για ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πληροφορηθήκαµε γι’ αυτούς
που καταλύουν το δηµοκρατικό πολίτευµα, στους οποίους αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ότι την Παρασκευή κατατίθενται επτά πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Τι είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα έχετε την
ευκαιρία να τα πείτε τότε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι είναι η Βουλή; Αν η πληροφόρηση -η οποία είναι έγκυρη και επίσηµη- είναι λάθος, εδώ είναι ο
παριστάµενος Υπουργός να µας διαψεύσει. Αν όµως αληθεύει,
ποιοι καταλύουν τον κοινοβουλευτισµό, κύριε Πρόεδρε; Επτά
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τι περιέχουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε κι όταν
θα έρθει το νοµοσχέδιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Λίγο ησυχία παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, διότι θα µπούµε
στην ψηφοφορία και χρειάζεται ησυχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Των τροπολογιών όχι.
Μια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
θέλετε το λόγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην τροπολογία περί των ραδιοφωνικών σταθµών σε συνεννόηση µε τον κύριο
Υπουργό στη φράση: «περιλαµβανοµένου του 1/3 τουλάχιστον
των δηµοσιογράφων», προστίθεται: «αν πρόκειται για ενηµερωτικό σταθµό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει κατατεθεί
τροπολογία;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς την καταθέτετε;
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι.
Εν συνεχεία, αυτό που θα διαβάσει τώρα ο κύριος Υπουργός,
ώστε να καθοριστεί το κεφάλαιο των εργαζοµένων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
κήρυξα περαιωµένη τη συζήτηση. Λυπάµαι πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι επί των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όπως ξέρετε και η ψηφοφορία
και η συζήτηση γίνεται επί των άρθρων και µετά επί των τροπολογιών. Επί των άρθρων τελειώσαµε. Κανονικά θα έπρεπε να συζητάµε επί των τροπολογιών τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν τελειώσαµε
µε τις τροπολογίες;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, γιατί, κακώς δε, στη διάρκεια επί της αρχής και επί των άρθρων µιλούµε και για τις τροπολογίες, ενώ ο Κανονισµός λέει χωριστά…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Στη συνέχεια της
τροπολογίας που είχαµε συζητήσει πριν από λίγο και η οποία έχει
γίνει αποδεκτή, κατατέθηκε µία προσθήκη µιας παραγράφου,
στην ίδια τροπολογία που είχαµε καταθέσει σχετικά η οποία
λέει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πρέπει να κάνουµε ησυχία για να ακούσουµε. Αν δεν κάνουµε ησυχία δεν µπορούµε να ακούσουµε. Κύριοι συνάδελφοι, µε τις χειραψίες και
τις αγκαλιές, σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σε συνέχεια της
τροπολογίας - προσθήκης που είχαµε συζητήσει σχετικά µε την
άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού, οι ίδιοι οι Βουλευτές
καταθέτουν διευκρινίζοντας το περιεχόµενο της τροπολογίας την
εξής φράση: «Ειδικώς για την περίπτωση αυτή και κατ’ εξαίρεση
των οριζόµενων, στην επόµενη παράγραφο 10, το ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο καθώς και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων και τα ποσά εγγυητικών επιστολών καθορίζονται από το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που εκτιµά τις περιστάσεις
µέχρι του ποσού του 35% αυτού».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι 25%;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): 35%.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καλώς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Η τροπολογία
κατατίθεται µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο καθ’ ύλην
Υπουργό, κ. Κεδίκογλου. Την καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Αντώνιος Μανιτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες-προσθήκες οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών 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» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 4 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για τα άρθρα 8 και 9 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 12 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για τα άρθρα 14 και 15 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
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άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 119 και ειδικό 18, που έχει κατατεθεί από τους κυρίους Υπουργούς, είναι για τους δικαστικούς
λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου για κάποια κα-
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ταβολή δόσης.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 119 και ειδικό 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 119 και ειδικό 18 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 120 και ειδικό 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 120 και ειδικό 19 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.

6001

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 126 και ειδικό 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 126 και ειδικό 20 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων 4,
8, 9, 12, 14 και 15 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» της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης):Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Παναγούλης Στάθης Παρών.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος Παρών.
Ο κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος Παρών.
Ο κ. Κυριακάκης Βασίλειος Παρών.
Η κ. Δούρου Ειρήνη Παρούσα.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος Παρών.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος Παρών.
Η κ. Καλογερή Αγνή Παρούσα.
Η κ. Σταµπούλη Αφροδίτη Παρούσα.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία Παρούσα.
Ο κ. Καρά Γιουσούφ Αϊχάν Παρών.
Ο κ. Αµανατίδης Ιωάννης Παρών.
Η κ. Κωνσταντοπούλου Ζωή Παρούσα.
Η κ. Γεροβασίλη Όλγα Παρούσα.
Η κ. Χαραλαµπίδου Δέσποινα Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
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σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι την ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο Βουλευτής κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Σοφία Σακοράφα από τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους συνάδελφους εκφράζουν πρόθεση ψήφου, καταχωρίζονται µεν στα Πρακτικά, αλλά δεν
προσµετρώνται στο αποτέλεσµα και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες
να προβούν στην καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 257 Βουλευτές.
Για το άρθρο 4
Υπέρ του άρθρου 4 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 162 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 95 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 8
Υπέρ του άρθρου 8 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 126 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 8 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 131 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 8 δεν έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως
συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 105 και ειδικό αριθµό 15.
Για το άρθρο 9
Υπέρ του άρθρου 9 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 130 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατά του άρθρου 9 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 127 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 12
Υπέρ του άρθρου 12 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 160 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 12 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 95 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 14
Υπέρ του άρθρου 14 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 160 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 14 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 95 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 151 και ειδικό
24.
Για το άρθρο 15
Υπέρ του άρθρου 15 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 161 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 15 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 96 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γίνεται δεκτό το
ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
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 και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα απεδέχθη.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
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 κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου, πλην του άρθρου 8 και έχει ως εξής:
«Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής
Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 1
Κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» (Ε.Θ.Ε.)
1. α) Η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» (Ε.Θ.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. µε
έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη µε το άρθρο 1 του ν.
5059/1931 (Α’ 176), σύµφωνα και µε τις διατάξεις του ν.δ. της
21.9.1935 (Α’ 428) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, καταργείται.
β) Οι αρµοδιότητες της Ε.Θ.Ε., όπως προβλέπονται στο άρθρο
3 του ν.δ. της 21.9.1935, ασκούνται, εφεξής, από το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Εθιµοτυπίας
και Δηµοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται
κατά την κατάργηση της Ε.Θ.Ε. µεταφέρονται στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Θ.Ε. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε την
επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή
τους ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας συγκροτείται,
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µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Ε.Θ.Ε., για τη διενέργεια απογραφής των κινητών
και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση
απογραφής εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας.
γ) Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
της Ε.Θ.Ε. µεταφέρονται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,
σε λογαριασµό του Δηµοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της κατάργησης της Ε.Θ.Ε. και ιδίως
όσα αναφέρονται στον εξοπλισµό, στα αρχεία, στα έσοδα,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Θ.Ε. από τη Διεύθυνση Εθιµοτυπίας και Δηµοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
Άρθρο 2
Κατάργηση του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών» (Ι.Ο.Κ.)
1. α) Το «Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών» (Ι.Ο.Κ.), Ν.Π.Ι.Δ.
µε έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται.
β) Οι αρµοδιότητες του Ι.Ο.Κ., όπως προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 2576/1998, ασκούνται εφεξής από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και ειδικότερα από το Τµήµα Προτύπων Αναλύσεων Τιµών και Ειδικών Κοστολογήσεων της Διεύθυνσης
Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ι.Ο.Κ. λόγω της εξειδίκευσής του και των προσόντων του µεταφέρεται αυτοδικαίως, µε την ίδια σχέση
εργασίας, στην Εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.). Για τη
µεταφορά αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις, που υφίστανται
κατά την κατάργηση του Ι.Ο.Κ., µεταφέρονται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων
έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε
τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Προγράµµατος, Προτύπων και Διεθνών
Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ι.Ο.Κ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε
την επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή
τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη
και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
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Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται, µέσα σε ένα
µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων,
τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ) Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
του Ι.Ο.Κ. µεταφέρονται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σε λογαριασµό του Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 3
Κατάργηση του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις
Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)
1. Το «Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), Ν.Π.Ι.Δ. µε έδρα την Αθήνα,
το οποίο συνεστήθη µε το ν. 2021/1992 (Α’ 36), όπως ισχύει, και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καταργείται.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ταµείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων που καταργείται µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου µεταφέρεται σε Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα
και παρέχει τις υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση εργασίας, στον
ίδιο ή σε όµορους νοµούς, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες,
όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήµατα των φορέων. Ως
δηµόσιος τοµέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί µε το
άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε
ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συµπεριλαµβανοµένων
όλων των φορέων που απαριθµούνται ειδικότερα στο άρθρο 14
παρ. 1 του ν. 2190/1994 και µη εξαιρουµένων των περιπτώσεων
που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως
ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν.
3812/2009. Τα νοµικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β’ όπως αυτά
ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Για την τακτοποίηση του ανωτέρω προσωπικού, τα όργανα διοίκησης των φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
ανωτέρω, που έχουν ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό υποβάλλουν τα σχετικά αιτήµατά τους, ειδικώς αιτιολογηµένα ως προς
τις ανάγκες τους, τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού
κατά κλάδους και ειδικότητες και τους λόγους για τους οποίους
ανέκυψαν οι σχετικές ανάγκες, στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της
υποπαραγράφου Ζ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στην
οποία όπου γίνεται αναφορά στο φορέα προέλευσης και στην
αρµόδια µονάδα προσωπικού αυτού νοείται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και η αντίστοιχη οργανική του µονάδα.
3. α) Μετά την ολοκλήρωση της πράξης µεταφοράς του ανωτέρου προσωπικού, σύµφωνα µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, οι υπάλληλοι που διαθέτουν εκ του βαθµού
και της ειδικότητάς τους υψηλή εξειδίκευση σε αναστηλωτικά
έργα µνηµείων, καθώς και σε αρχαιολογικές εργασίες που είναι
εν εξελίξει, διατίθενται στις Επιστηµονικές Επιτροπές (Ε.Ε.) της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του παρόντος, όπου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία και εντολή αυτών,
µέχρι την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των έργων.
β) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλη-
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τισµού που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί στο
καταργούµενο Ταµείο δυνάµει της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν.
3525/2007 (Α’16), για τη µελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του παρόντος. Το ανωτέρω προσωπικό επιστρέφει στις
οργανικές του θέσεις και εξακολουθεί να απασχολείται στα έργα
µέχρι την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησής τους. Για το σκοπό
αυτόν, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
γ) Το προσωπικό που έχει προσληφθεί µε συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου, καθώς και εκείνο, το οποίο απασχολείται µε
σύµβαση έργου και έχει διατεθεί, σύµφωνα µε ρητό όρο των αντίστοιχων συµβάσεων, για την κάλυψη, αποκλειστικά, αναγκών
των επιστηµονικών επιτροπών, διέπεται από την παράγραφο 6β
του παρόντος άρθρου.
4. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται
κατά την κατάργηση του Ταµείου µεταφέρονται στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, το
οποίο συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη
διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταµείου περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε
την επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων για τις δωρεές,
κληρονοµιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού συγκροτείται, µέσα σε
ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τριµελής
επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων,
τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
5. Μισθώσεις ακινήτων, που εξυπηρετούν την εκτέλεση των
έργων των Επιστηµονικών Επιτροπών και καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα µισθώµατα βαρύνουν τις πιστώσεις συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ή υφιστάµενης προγραµµατικής σύµβασης
πολιτισµικής ανάπτυξης.
6. α) Οι Επιστηµονικές Επιτροπές µελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, η διαχείριση των πιστώσεων των οποίων
είχε ανατεθεί στο καταργούµενο Ταµείο και οι οποίες εκτελούν
έργα, που έχουν ενταχθεί και συγχρηµατοδοτούνται από το
Ε.Σ.Π.Α., εξακολουθούν να λειτουργούν, έως τη λήξη της χρηµατοδότησής τους, ως συλλογικά όργανα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι Επιστηµονικές Επιτροπές υπάγονται ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµίας ή στις οικείες
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονοµίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του ίδιου Υπουργείου, κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα
των έργων που εκτελούνται κατόπιν αξιολόγησης. Η ανωτέρω
διαδικασία ολοκληρώνεται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η
οποία εκδίδεται µέχρι τις 31.3.2013. Οι ανωτέρω Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν ως Προϊσταµένη Αρχή. Διευθύνουσα Υπηρεσία για κάθε έργο ή µελέτη εξακολουθεί να
είναι η αντίστοιχη Επιστηµονική Επιτροπή. Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού εγκρίνει το πρόγραµµα εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων
που υποβάλλονται από τις Επιστηµονικές Επιτροπές της παραγράφου αυτής.
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β) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται στις Επιστηµονικές Επιτροπές είναι δυνατόν να παραταθούν έως τη λήξη του χρόνου
χρηµατοδότησης του αντίστοιχου έργου. Σε περίπτωση λήξης
σύµβασης µίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται
στις ανωτέρω Επιτροπές πριν τη λήξη χρηµατοδότησης του αντίστοιχου έργου, είναι δυνατή η σύναψη νέας σύµβασης µίσθωσης έργου έως τη λήξη χρηµατοδότησής του.
γ) Οι διατάξεις των άρθρων 24, 26 έως και 30 της υπ’ αριθ.
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/74900/2002 Αποφάσεως «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης
(Υ.Σ.Μ.Α.)» (Β’ 1593) του Υπουργού Πολιτισµού εφαρµόζονται
αναλόγως για τις ανωτέρω Επιστηµονικές Επιτροπές και µε την
επιφύλαξη τήρησης των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων. Όπου
στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται η Επιτροπή Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης (Ε.Σ.Μ.Α.) νοούνται ή οι αντίστοιχες Κεντρικές
Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονοµίας ή οι οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, αντιστοίχως, όπου
δε αναφέρεται η Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης
(Υ.Σ.Μ.Α.) νοούνται οι Επιστηµονικές Επιτροπές.
Πιστώσεις που αφορούν τη χρηµατοδότηση µελετών και
έργων που εκτελούνται από τις ανωτέρω Επιστηµονικές Επιτροπές, εφόσον δεν απορροφηθούν κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εντός του οποίου έχουν εγγραφεί, µεταφέρονται
υποχρεωτικώς στα επόµενα οικονοµικά έτη.
7. Υφιστάµενες Επιστηµονικές Επιτροπές µελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων καταργούνται µετά τη λήξη της χρηµατοδότησης και την παραλαβή των έργων που τους έχουν
ανατεθεί.
8. α) Κάθε είδους διαγωνισµοί που έχουν προκηρυχθεί για
πάσης φύσεως έργα, εργασίες, µελέτες και είναι σε εξέλιξη
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το νοµικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής προκήρυξης.
β) Οι προγραµµατικές συµβάσεις πολιτισµικής ανάπτυξης στις
οποίες συµβαλλόµενο είναι το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξακολουθούν να παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Όπου στις ανωτέρω συµβάσεις
αναφέρεται το καταργούµενο Ταµείο, εφεξής νοούνται ή οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµίας ή οι οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα της παραγράφου 5α. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού καθορίζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, καθώς και κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
γ) Το όριο του ποσού της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 99/1992 (Α’ 46) εξακολουθεί να ισχύει µε την
επιφύλαξη τήρησης των κοινοτικών διατάξεων.
δ) Οι πάσης φύσεως νοµικές και οικονοµικές δεσµεύσεις που
απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
στα οποία το καταργούµενο Ταµείο αναφέρεται ως τελικός δικαιούχος, µεταφέρονται και αναλαµβάνονται ή από τις Κεντρικές
Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονοµίας ή από τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµίας
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού προκειµένου να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονοµική υποστήριξη των έργων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει την
31η Μαρτίου 2013.
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Άρθρο 4
Κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης» (Ο.Τ.Ε.Κ.) και συγχώνευση εκπαιδευτικών µονάδων στο Υπουργείο Τουρισµού
1. α) Ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Τ.Ε.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. µε έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη µε
το ν. 3105/2003 (Α’ 29) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισµού, καταργείται.
β) Οι αρµοδιότητες του Ο.Τ.Ε.Κ., όπως προβλέπονται στο
άρθρο 2 του ν. 3105/2003, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής
από το Υπουργείο Τουρισµού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία εκδίδεται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, προσδιορίζονται οι οργανικές µονάδες που
ασκούν τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες.
Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων (Α.Σ.Τ.Ε.), οι
Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και οι Σχολές Ξεναγών αρµοδιότητας
Ο.Τ.Ε.Κ. υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Τουρισµού και αποτελούν εφεξής περιφερειακές υπηρεσίες του. Σε
καθεµία από τις ως άνω περιφερειακές υπηρεσίες προΐσταται εκπαιδευτικός, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 3105/2003.
γ) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Ο.Τ.Ε.Κ. νοείται
εφεξής το Υπουργείο Τουρισµού, όπου αναφέρεται το Διοικητικό
Συµβούλιο ή ο Πρόεδρος του Ο.Τ.Ε.Κ. νοείται ο Υπουργός Τουρισµού και όπου αναφέρεται ο Γενικός Διευθυντής Ο.Τ.Ε.Κ. νοείται ο Γενικός Γραµµατέας Τουρισµού. Για τον ορισµό προϊστάµενου στις Σχολές Ξεναγών ισχύουν οι διατάξεις της µε αριθµό
Τ/7662/2002 (Β’ 1375) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. α) Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ο.Τ.Ε.Κ. θεωρείται στο εξής προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισµού, στο οποίο και µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας.
Για την κατά τα ως άνω µεταφορά του προσωπικού εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισµού, η οποία
δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
των εκπαιδευτικών µονάδων του Ο.Τ.Ε.Κ. θεωρείται στο εξής
προσωπικό των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισµού, στις οποίες µεταφέρεται, αυτοδικαίως,
µε την ίδια σχέση εργασίας.
Για την κατά τα ως άνω µεταφορά του προσωπικού του
Ο.Τ.Ε.Κ. στο Υπουργείο Τουρισµού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται σε
περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ. και των Εκπαιδευτηρίων του
µεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού και τις περιφερειακές του υπηρεσίες αντίστοιχα, µε την ίδια
σχέση εργασίας µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η
σύµβαση αυτή.
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται γνώµη ή εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων, η γνώµη ή η εισήγηση αυτή
δεν απαιτείται.
4. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται
κατά την κατάργηση του Ο.Τ.Ε.Κ. µεταφέρονται στο Υπουργείο
Τουρισµού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Εκκρεµείς διαδικασίες του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορούν στη σύναψη
συµβάσεων εργασίας, µισθώσεων, προµηθειών και παροχής
υπηρεσιών ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Τουρισµού.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Τ.Ε.Κ., περιέρχονται αυ-
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τοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε
την επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων για τις δωρεές,
κληρονοµιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο Τουρισµού, που έχει στο εξής
και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού συγκροτείται, µέσα σε
ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τριµελής
ανά εκπαιδευτήριο και για την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ.
επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων,
τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Τουρισµού.
γ) Το ταµειακό υπόλοιπο του προϋπολογισµού έτους 2012
του Ο.Τ.Ε.Κ. και το αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Τουρισµού, σε λογαριασµό του Δηµοσίου, συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού. Οι προβλεπόµενοι
στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3105/2003
πόροι αποτελούν εφεξής έσοδα του Ελληνικού Δηµοσίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην οικονοµική διαχείριση
των εκπαιδευτικών µονάδων τουριστικής εκπαίδευσης τα οποία
µε τον παρόντα νόµο µεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισµού.
δ) Το ποσοστό της παρ. 13β του άρθρου 2 του ν. 2206/ 1994
(Α’ 62) επί των εσόδων των Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας που
καταβάλλεται στον Ο.Τ.Ε.Κ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του αποτελεί εφεξής έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.
5. α) Οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών, οι µαθητές των
ΕΠΑΣ, των Σχολών Ξεναγών και των ΙΕΚ του Ο.Τ.Ε.Κ. από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου θεωρούνται σπουδαστές και
µαθητές, αντίστοιχα, των Ανώτερων Σχολών, των ΕΠΑΣ, των Σχολών Ξεναγών και των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισµού.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού καθορίζεται ο
τύπος των χορηγούµενων από το Υπουργείο Τουρισµού τίτλων
σπουδών, των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών.
γ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χορήγηση τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού αποφοίτησης ή βεβαίωσης σπουδών σε
σπουδαστές και µαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή
τους στον Ο.Τ.Ε.Κ., αυτά θα χορηγούνται από το Υπουργείο Τουρισµού µε την επισήµανση ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ή
έλαβαν πτυχίο από τον Ο.Τ.Ε.Κ..
6. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισµού πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε διετή θητεία, αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης
και εξέλιξης του εκπαιδευτικού
προσωπικού των ΑΣΤΕ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, των Σχολών Ξεναγών του
Υπουργείου Τουρισµού, αποτελούµενο από έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισµού, έναν Διευθυντή Ανώτερης
Σχολής (ΑΣΤΕ), έναν Διευθυντή Επαγγελµατικής Σχολής (ΕΠΑΣ)
και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραµµατέας του
Συµβουλίου και ο εισηγητής των θεµάτων. Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης ή ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Υπουργείου Τουρισµού. Η πρώτη θητεία του Υπηρεσιακού Συµβουλίου λήγει στις 31.12.2014. Από την αρµοδιότητα του Συµβουλίου της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα θέµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώµατος
του άρθρου 11 του ν. 3105/2003.
7. Αρµόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού της
προηγούµενης παραγράφου είναι το υφιστάµενο για το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισµού Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του δι-
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οικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού και για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού αυτού, αρµόδιο είναι το
υφιστάµενο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο, αντίστοιχα,
του προσωπικού του Υπουργείου Τουρισµού.
8. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισµού πενταµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης το οποίο υπάγεται στον Υπουργό. Η θητεία των
µελών του Συµβουλίου είναι τριετής. Μέλη του Συµβουλίου ορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, ένας από τους
Διευθυντές των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης,
ένας επιστήµονας κάτοχος τουλάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, ένας εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάτοχος τουλάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ένα µέλος
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΤΕΙ και ένας καθηγητής οποιασδήποτε βαθµίδας ΑΕΙ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας του Επιστηµονικού Συµβουλίου, ο οποίος επιλέγεται από
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου
Τουρισµού.
Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο:
α) για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,
β) τη συστηµική αξιολόγηση των δοµών, των διαδικασιών, του
προγράµµατος και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης. Ειδικά για την
πρώτη θητεία λειτουργίας του Επιστηµονικού Συµβουλίου τη
θέση του Προέδρου µπορεί να καταλάβει ο Γενικός Διευθυντής
του Ο.Τ.Ε.Κ..
Άρθρο 5
Κατάργηση του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης
και Πολιτισµού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και
Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς - Εθνική Χαρτοθήκη»
(Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.)
1. α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και
Πολιτισµού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης (Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.), Ν.Π.Ι.Δ.
µε έδρα εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης,
το οποίο συνεστήθη µε το ν. 2466/1997 (Α’ 30) και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, καταργείται.
β) Οι αρµοδιότητες του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., όπως αυτές
προβλέπονται από τις περιπτώσεις α’ έως ζ’ του άρθρου 2 του ν.
2466/1997, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε την παρ. 4
του άρθρου 15 του ν. 3489/2006, ασκούνται, εφεξής, από οργανική µονάδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) (εφεξής
«φορέας υποδοχής»), επιπέδου τµήµατος µε τίτλο «Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς» (Α.ΧΑ.Κ.), το οποίο συνιστάται µε τον
παρόντα νόµο και υπάγεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
όπως αυτό ονοµάζεται ειδικώς «Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας».
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καταρτίζεται εσωτερικός κανονισµός
λειτουργίας του «Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς»
(Α.ΧΑ.Κ.).
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. µεταφέρεται, αυτοδικαίως, µε την ίδια σχέση εργασίας στην εταιρία «Κτηµατολόγιο
Α.Ε.», Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Για τη µεταφορά
αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που
εκδίδεται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατόπιν γνώµης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. το ανωτέρω προσωπικό
διατίθεται στο «Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας» λόγω της
εξειδίκευσής του και των προσόντων του για την εξυπηρέτηση
των σκοπών που µεταφέρονται µε το παρόν άρθρο.
3. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων και η υπο-
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χρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται
κατά την κατάργηση του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. µεταφέρονται
στον φορέα υποδοχής, ο οποίος συνεχίζει και τις εκκρεµείς
δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων
για τις δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική
χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον φορέα υποδοχής, που
έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση
του υπάρχοντος αρχείου.
Οι υπηρεσίες του «Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς» εξακολουθούν να στεγάζονται στο κτίριο που έχει παραχωρηθεί από
το Ελληνικό Δηµόσιο στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. µε την υπ’
αριθ. Γ.Υ.1509/18.2.1999 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Πολιτισµού και Μακεδονίας Θράκης (Β’133).
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού συγκροτείται, µέσα σε ένα µήνα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τριµελής επιτροπή για τη
διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, που κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα
του Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
γ) Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. µεταφέρονται µέσα σε ένα µήνα
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε λογαριασµό του Δηµοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 6
Σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
«Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας – Ε.Σ.Υ.Π.»
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» και το διακριτικό
τίτλο Ε.Σ.Υ.Π., µε έδρα την Αθήνα, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στο ιδρυόµενο νοµικό πρόσωπο εντάσσονται ως αυτοτελείς
λειτουργικές µονάδες µε διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική
αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», η «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.» και η «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
α) Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.), νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη µε το άρθρο 1 του ν. 2231/1994 (Α’139 ) και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, µετασχηµατίζεται και εντάσσεται ως
αποκεντρωµένη αυτοτελής λειτουργική µονάδα µε διαχειριστική,
οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στο ιδρυόµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι
αρµοδιότητες του Ε.Ι.Μ. επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από
την παραπάνω µονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήµατος Υποδοµών Ποιότητας».
β) Η Ανώνυµη Εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. –
Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.», η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 11 του ν.
3066/2002 (Α’252) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετασχηµατίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική µονάδα
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µε διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του ν.
3066/2002, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω µονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήµατος
Υποδοµών Ποιότητας».
γ) Η Ανώνυµη Εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης
Α.Ε. – ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.», η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 1 του ν.
372/1976 (Α’166) ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µετετράπη σε Α.Ε. µε το π.δ. 155/1997 (Α’131) και εποπτεύεται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετασχηµατίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική µονάδα µε διαχειριστική, οικονοµική και
λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 372/1976, επιδιώκονται και ασκούνται
εφεξής από την παραπάνω µονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του
«Εθνικού Συστήµατος Υποδοµών Ποιότητας».
Η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) «Απόσχιση
του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. και
εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ» εξακολουθεί να ισχύει. Το δικαίωµα της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. επί των εκδοθησοµένων, λόγω της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, µετοχών της ΕΒΕΤΑΜ
ΑΕ µεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό
Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
ταυτόχρονη ισόποση της λογιστικής αξίας των µεταφεροµένων
µετοχών απόσβεση των οφειλών της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δηµόσιο.
3. To «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των περιουσιακών και πνευµατικών δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, µεταξύ των οποίων και η
υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, των εντασσόµενων σε αυτό, και µετασχηµατιζόµενων
σε αυτοτελείς λειτουργικές του µονάδες, νοµικών προσώπων, τα
οποία θα εκπροσωπούνται εφεξής από το ιδρυόµενο νοµικό πρόσωπο και οι εκκρεµείς δίκες αυτών συνεχίζονται από το ιδρυόµενο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και
χωρίς να απαιτείται καµία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
4. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στα εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα
καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του «Εθνικού Συστήµατος
Υποδοµών Ποιότητας» στο οποίο µεταφέρεται και παρέχει τις
υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση εργασίας.
Οι θέσεις των ως άνω µεταφεροµένων προβλέπονται στον κανονισµό λειτουργίας του ιδρυόµενου νοµικού προσώπου, ο
οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόµενα.
Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό µε διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, λαµβανοµένου υπόψη
του αυτοτελούς λειτουργικού χαρακτήρα της κάθε µονάδας.
Οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και στις τρεις αυτοτελείς λειτουργικές µονάδες.
5. Τα όργανα διοίκησης του «Εθνικού Συστήµατος Υποδοµών
Ποιότητας» είναι:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο,
β) ο Διευθύνων Σύµβουλος και
γ) οι Προϊστάµενοι της κάθε αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π., η θητεία των µελών
του οποίου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης µια φορά και
για ισόποσο χρονικό διάστηµα, είναι πενταµελές και αποτελείται
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους
και επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής εµπειρίας στα
θεµατικά πεδία του φορέα.
β) Τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής
εµπειρίας στα θεµατικά πεδία του φορέα. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
γ) Έναν εκπρόσωπο του τοµέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
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δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) ή του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) µε εµπειρία στα θέµατα του φορέα, ο οποίος υποδεικνύεται µετά από πρόταση του φορέα.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευµένων
Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (Hellas Cert) ή της Ελληνικής
Ένωσης Εργαστηρίων (Hellas Lab), ο οποίος υποδεικνύεται µετά
από πρόταση των φορέων.
7. Ο ορισµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη σχετική
πρόσκληση, το Διοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό. Οι αµοιβές των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται µε απόφαση του
Yπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει µε απόφασή του, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει αυτοδίκαια
µε τη συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέχρι τη συγκρότηση του εν λόγω
Διοικητικού Συµβουλίου οι σκοποί και οι αρµοδιότητες των εντασσόµενων νοµικών προσώπων ασκούνται από τα υφιστάµενα
Διοικητικά Συµβούλια, η θητεία των οποίων λήγει µε τη συγκρότηση του ως άνω προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία
εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Σ.Υ.Π., εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καταρτίζεται Κανονισµός Λειτουργίας, µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως τα εξής:
α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου,
β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του
Ε.Σ.Υ.Π., ανάλογα µε τις ανάγκες και τις αρµοδιότητές του, µε
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µεταξύ των ως άνω αυτοτελών
λειτουργικών µονάδων ανεξαρτησία,
γ) η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες του,
δ) οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του,
ε) ο αριθµός των θέσεων προσωπικού και η κατανοµή του στις
µονάδες του Ε.Σ.Υ.Π.,
στ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης
του κάθε φύσης προσωπικού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ζ) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
Με τον Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π. ρυθµίζονται και τα
θέµατα που αναφέρονται στη µεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εντασσόµενων νοµικών προσώπων στο νέο Οργανισµό.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Σ.Υ.Π., εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καταρτίζεται Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης και Προµηθειών, µε τον οποίο
ρυθµίζονται ιδίως θέµατα διαχείρισης, κατάρτισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού, θέµατα
λογιστικού διαχωρισµού, θέµατα που αφορούν τις περιπτώσεις
και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέµατα προµηθειών του Ε.Σ.Υ.Π..
11. Έργα, δράσεις και προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα
ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τα εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα,
υλοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος από την αντίστοιχη αυτοτελή λειτουργική µονάδα του ιδρυόµενου νοµικού
προσώπου, ο οποίος είναι καθολικός τους διάδοχος ως προς όλα
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τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράµµατα, καθώς και δικαιούχος
των τραπεζικών λογαριασµών για τη χρηµατοδότησή τους. Στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνονται και όσα
προκύπτουν από αναληφθείσες συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη
τους.
12. Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων των εντασσόµενων νοµικών προσώπων, συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις
τήρησής τους αναλαµβάνει το Ε.Σ.Υ.Π.. Τα λογότυπα και τα σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χρησιµοποιούν
ή έχουν κατοχυρώσει τα εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα χρησιµοποιούνται από τις αντίστοιχες αυτοτελείς λειτουργικές µονάδες του ιδρυόµενου Οργανισµού.
13. Πόροι των αυτοτελών λειτουργικών µονάδων του ιδρυόµενου νοµικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι:
i. Τακτικοί Πόροι:
α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.Σ.Υ.Π..
β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών
προς τρίτους.
γ) Τα έσοδα από τα δικαιώµατα χορήγησης και διατήρησης
των πιστοποιητικών που εκδίδουν.
δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νοµικών ή φυσικών προσώπων ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.
ε) Η επιχορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, στο βαθµό που το
επιτρέπουν οι εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες.
ii. Έκτακτοι πόροι:
α) Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώµενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισµούς.
β) Ειδικές χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών.
γ) Πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις, καταβαλλόµενες περιοδικώς
ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δηµόσιο µε ειδικές πράξεις του στο Ε.Σ.Υ.Π..
δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών.
ε) Κάθε άλλος νόµιµος πόρος.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και διαδικασίες για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 7
Ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
1. Το «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας», το οποίο αποτελείται από το «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας» (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), που προήλθε από τη
συγχώνευση των Ινστιτούτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) (άρθρο 5
παρ. 10 περίπτωση β’ του ν. 4051/2012, Α’ 40) µε έδρα το Βόλο,
εντάσσεται στο Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που ιδρύθηκε µε το π.δ. 77/2000 (Α’
65), και αποτελεί εφεξής Ινστιτούτο αυτού.
2. Η Κεντρική Διεύθυνση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. συγχωνεύεται στην
Κεντρική Διεύθυνση του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..
3. Στο άρθρο 4 του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει, µετά την περίπτωση στ’ προστίθεται περίπτωση ζ’ και η περίπτωση ζ’ αναριθµείται σε η’, ως εξής:
«ζ) Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, που
είναι αρµόδιο για την υποστήριξη και προαγωγή της έρευνας,
ανάπτυξης εφαρµογών και παραγωγής προϊόντων για τη βιοµηχανική, οικονοµική και κοινωνική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων, καθώς και την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για
την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής
διαδικασίας και της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και
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υποστηρίζει τους τοµείς: i) Μηχανοτρονικής, ii) Βιοϊατρικής, iii)
Αγρο-τεχνολογίας και Αγρο-υλικών και iv) Κινησιολογίας. Οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζουν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στη Θεσσαλία.»
4. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος:
α) Το µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
µεταφέρεται, αυτοδικαίως, µε την ίδια σχέση εργασίας, στο
Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και καταλαµβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία ή εκπαιδευτική βαθµίδα, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα κενές θέσεις, για
τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να στελεχώνει το Ι.Ε.ΤΕ.Θ..
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η µεταφορά γίνεται, µε την ίδια
σχέση εργασίας και µε ταυτόχρονη µεταφορά των θέσεων που
κατείχαν στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ..
Για τη µεταφορά του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του οργάνου διοίκησης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., µε την επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονοµιές
και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του εντασσόµενου
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείρισή τους.
Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το
Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., συγκροτεί µε απόφασή του
τριµελή επιτροπή, µε αντικείµενο τη διενέργεια απογραφής όλων
των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική
χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
γ) Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος των περιουσιακών δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και
του φόρου ακίνητης περιουσίας, συνεχίζει τις µισθώσεις και οι
εκκρεµείς δίκες αυτού συνεχίζονται αυτοδικαίως από το
Ε.Κ.Ε.Τ.Α., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται καµία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
δ) Προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ορίζεται ο Διευθυντής του εντασσόµενου Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ο
οποίος ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι το διορισµό του νέου Διευθυντή. Σε περίπτωση έλλειψής του ορίζεται προσωρινός Διευθυντής, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο αρχαιότερος ερευνητής του Ινστιτούτου. Για υποθέσεις και θέµατα που αφορούν αποκλειστικά το
Ι.Ε.ΤΕ.Θ., ο διευθυντής του εκπροσωπεί το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε τρίτους
και στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις, υπογράφοντας και
τις αναγκαίες συµβάσεις.
ε) Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ανασυγκροτείται
το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και ορίζεται ως µέλος του
υφιστάµενου Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί έως τη λήξη της θητείας των µελών του, και ο προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης
Θεσσαλίας.
στ) Υπογραφείσες συµβάσεις, εκτελούµενα προγράµµατα και
έργα και ο προϋπολογισµός του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., συµπεριλαµβανοµένου του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισµού συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύµφωνα µε τους βάσει των συµβάσεων
εγκεκριµένους προϋπολογισµούς τους από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. επ’ ονόµατι του Ινστιτούτου Ι.Ε.ΤΕ.Θ.. Η ετήσια επιχορήγηση του
Ε.Κ.Ε.Τ.Α. καλύπτει τη µισθοδοσία του µεταφερόµενου προσωπικού, τις υφιστάµενες συµβατικές και λοιπές υποχρεώσεις και
τις πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες του εντασσόµενου Ινστιτούτου.
5. Ως προς τα λοιπά θέµατα, το Ινστιτούτο Ι.Ε.ΤΕ.Θ., ως Ινστιτούτο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., διέπεται από τις διατάξεις του π.δ.
77/2000, όπως ισχύει.
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Άρθρο 8
Συγχώνευση και Κατάργηση Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών
1. α) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Έβρου» και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης
Δάσους Δαδιάς», που ιδρύθηκαν µε την παρ. 10 του άρθρου 15
του ν. 2742/1999 (Α’ 207), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 13
του ν. 3044/2002 (Α’ 197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και
Δάσους Δαδιάς». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων
και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται µε την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και
του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που
συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2742/1999 και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης
είναι η Τραϊανούπολη Έβρου.
β) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισµαρίδας» και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», που ιδρύθηκαν µε
την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207) η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α’ 197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας
Διαχείρισης Οικοσυστηµάτων Ροδόπης- Νέστου - ΒιστωνίδαςΙσµαρίδας». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό) των θέσεων και
του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται µε την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ
των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του
φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999
ως ισχύει και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης
είναι η Δράµα.
γ) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης, το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα» και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Φορέας Διαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης», που ιδρύθηκαν µε την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’
207), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α’
197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κεντρικής Μακεδονίας». Στο
νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού
των φορέων που συγχωνεύονται µε την παράγραφο αυτή, και τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ των οποίων και η
υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνίσταται υπεισέρχεται ως
καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του
ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι ο Λαγκαδάς
Θεσσαλονίκης.
δ) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών
Δρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου», που ιδρύθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’207) η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α’ 197) και το Ν.Π.Ι.Δ.
µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Τζουµέρκων, Περιστερίου
και Χαράδρας Αράχθου», που ιδρύθηκε µε προεδρικό διάταγµα
(Δ’ 49) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Πίνδου». Στο νέο φορέα περιέρχεται το
σύνολο των αρµοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχω-
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νεύονται µε την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής
του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο
φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός
τους. Ο φορέας που συνίσταται έχει διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2742/ 1999 ως ισχύει και του ν. 1650/1986. Η
έδρα του φορέα διαχείρισης είναι οι Ασπράγγελοι Ιωαννίνων.
ε) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού», το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου», και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την
επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαµά και
Αχέροντα», που ιδρύθηκαν µε την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν.
2742/1999 (Α’ 207) η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν.
3044/ 2012 (Α’197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ., µε
την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Δυτικής Ηπείρου
και Μεσολογγίου». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των
αρµοδιοτήτων της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται µε
την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
τους, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας
που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα
διαχείρισης είναι η Άρτα.
στ) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυµού Παρνασσού», και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Οίτης», που ιδρύθηκαν µε την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207) η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α’ 197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας
Διαχείρισης Εθνικών Δρυµών και Οικοσυστηµάτων Στερεάς Ελλάδας». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό–παθητικό) των θέσεων και του
προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται µε την παράγραφο
αυτή, και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ των
οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου
ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνίσταται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται
έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999 ως
ισχύει και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι
η Αµφίκλεια.
ζ) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυµού Πάρνηθας», που ιδρύθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), η οποία προστέθηκε µε το
άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α’ 197), και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα»,
που ιδρύθηκε µε προεδρικό διάταγµα (Δ’ 395) συγχωνεύονται
και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας και Οικοσυστηµάτων Αττικής». Στο
νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού
των φορέων που συγχωνεύονται µε την παράγραφο αυτή και τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ των οποίων και η
υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως
καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του
ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι οι Αχαρνές Αττικής.
η) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς», το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Αίνου» και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την
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επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού», που ιδρύθηκαν µε την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207),
η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α’ 197),
συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστηµάτων Δυτικής Πελοποννήσου και
Κεφαλονιάς». Στο νέο φορέα περιέρχονται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων
και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται µε την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και
του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που
συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα
διαχείρισης είναι η Πάτρα.
θ) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυµού Σαµαριάς» και το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», που ιδρύθηκαν µε την παρ. 10 του
άρθρου 15 του ν. 2742/ 1999 (Α’ 207), η οποία προστέθηκε µε το
άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α’ 197), συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ., µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστηµάτων Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης». Στο νέο φορέα
περιέρχεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων
που συγχωνεύονται µε την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις τους, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση
καταβολής του
ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας,
στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός
διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/ 1999, ως ισχύει, και του
ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι τα Χανιά.
2) Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται, καθώς και οι
απασχολούµενοι σε αυτούς στο πλαίσιο σύµβασης έργου, µεταφέρονται αυτοδίκαια στους φορείς που αναλαµβάνουν τις
υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύµβασής τους και του
προγράµµατος, στο οποίο συµµετέχουν. Το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί
στους φορείς διαχείρισης που συγχωνεύονται µε τις διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων, αποτελεί εφεξής προσωπικό
των αντίστοιχων φορέων που συνιστώνται και υπηρετεί σε αυτούς µε την ίδια σχέση εργασίας.
Οι ανωτέρω κατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες
θα έχουν συσταθεί µε τον εκδοθησόµενο Κανονισµό Υπηρεσιών
και Προσωπικού. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται για κάθε νέο φορέα διαχείρισης ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας, ο Κανονισµός Υπηρεσιών και Προσωπικού, ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας
του Διοικητικού Συµβουλίου, ο Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισµός Εκτέλεσης Έργων, Ανάθεσης,
Παρακολούθησης και Παραλαβής επιστηµονικών ή ερευνητικών
προγραµµάτων, µελετών υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν
γένει έργων και υπηρεσιών, προµήθειας υλικών, αγαθών και προϊόντων, καθώς και σύναψης κάθε σχετικής µε τα ανωτέρω σύµβασης.
4. Οι δίκες των φορέων που συγχωνεύονται µε την παράγραφο 1 συνεχίζονται από τους αντίστοιχους φορείς που συνιστώνται χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται
βίαιη διακοπή τους. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία ή σε συµβάσεις αναφέρονται οι φορείς που συγχωνεύονται, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχοι φορείς που συνιστώνται.
5. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της
κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που λύονται και
συγχωνεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρ-
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θρου, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται. Οι συµβατικές υποχρεώσεις και οι
εγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις των φορέων που συγχωνεύονται,
µεταφέρονται στους αντίστοιχους φορείς που συνιστώνται, οι
οποίοι λειτουργούν ως οιονεί καθολικοί διάδοχοι αυτών. Οι φορείς αυτοί είναι οι δικαιούχοι των προγραµµάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί από τους φορείς που συγχωνεύονται,
καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτά.
6. Τα Διοικητικά Συµβούλια των φορέων που συνιστώνται, συγκροτούν µε απόφασή τους, µέσα σε δύο µήνες από την ανάληψη
των καθηκόντων τους, τριµελή επιτροπή µε αντικείµενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέχονται στην κυριότητα και αποκλειστική χρήση και διαχείρισή
τους. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
7. Η συγκρότηση των Διοικητικών Συµβουλίων των φορέων
που συνιστώνται µε την παράγραφο 1, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα µε τη λειτουργία τους ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία
εκδίδεται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου, αποκλειστικά για λόγους εξασφάλισης της απορρόφησης των εγκεκριµένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου και της υλοποίησης δράσεων των εν
εξελίξει Τεχνικών Δελτίων.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού µπορεί να ρυθµίζονται τα ειδικά και τεχνικά θέµατα της
συγχώνευσης, η διαδικασία απογραφής και κάθε σχετικό θέµα
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
9. Για τα ακόλουθα νοµικά πρόσωπα ορίζεται µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας σύµφωνα µε την παράγραφο 20 του παρόντος, µετά το πέρας της οποίας λύονται αυτοδικαίως, οι δε
αρµοδιότητές τους µεταφέρονται και ασκούνται από τους ακόλουθους φορείς και υπηρεσίες ως εξής:
α) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής
Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίµνης Καστοριάς» που ιδρύθηκε µε το π.δ. 14/2012 (226 ΑΑΠ) καταργείται και οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών, της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
β) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Λίµνης
Παµβώτιδας Ιωαννίνων» που ιδρύθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου
15 του ν. 2742/1999 όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 13 του
ν. 3044/2002 καταργείται και οι αρµοδιότητές του περιέρχονται
στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας.
γ) Το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας –
Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου» που ιδρύθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/ 1999, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3044/2002, καταργείται και οι
αρµοδιότητές του περιέρχονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
10. H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της
Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ως φορέας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων επαναπληµµυρισµού της λίµνης Κάρλας και των δικαιωµάτων/υποχρεώσεων για
την περίοδο εκτέλεσής τους, σε εφαρµογή των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων Κάρλας των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισµού και Ανάπτυξης και µε την πρόβλεψη της συνεργασίας
της µε τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3199/2003 (Α’ 280) και του π.δ. 51/2007 (Α’ 54).
11. α) Η χωρική αρµοδιότητα των καταργούµενων φορέων µεταφέρεται αντίστοιχα στους ανωτέρω φορείς – υπηρεσίες.
β) Οι εκκρεµείς δίκες των φορέων που καταργούνται µε την πα-
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ράγραφο 9 συνεχίζονται χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους
περιέρχονται οι αρµοδιότητές τους.
γ) Οι φορείς που αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες των φορέων
που καταργούνται µε την παράγραφο 9, υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις εγκεκριµένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα
Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών που αναλαµβάνουν. Για τη στρατηγική διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών που θα ακολουθηθεί, καθώς και για τις απαιτούµενες
δράσεις και υποδοµές εφαρµογής της, την εποπτεία θα έχει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Οι φορείς που ασκούν
τις αρµοδιότητες των φορέων που καταργούνται µε την παράγραφο 9 µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
στις οποίες θα συµφωνούνται οι αρχές και το αντικείµενο διαχείρισης, καθώς και οι εκατέρωθεν δεσµεύσεις για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της κάθε περιοχής ή συµβάσεις διαχείρισης
κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ’της παραγράφου 1 του
άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως συµπληρώνεται µε την παράγραφο 14. Με ανάλογες συµβάσεις είναι δυνατόν να ανατίθενται
επί µέρους αρµοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης σε κρατικές ή
αυτοδιοίκητες υπηρεσίες που έχουν συναφή αρµοδιότητα και κατάλληλη στελέχωση για να τις ασκήσουν.
δ) Δικαιούχος των προγραµµάτων και των δράσεων που έχουν
αναλάβει οι φορείς που καταργούνται µε την παράγραφο 9 του
παρόντος, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των φορέων που καταργούνται µε την παράγραφο 9 του παρόντος, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς µε σύµβαση
έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που
αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύµβασής τους και του προγράµµατος, στο οποίο συµµετέχουν.
12. Οι φορείς διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Β. Σποράδων, Εθνικού Δρυµού Πρεσπών, Εθνικού Δρυµού Ολύµπου και Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το νοµοθετικό καθεστώς που τους διέπει.
13. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το περιεχόµενο της σύµβασης διαχείρισης είναι το περιεχόµενο του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής και, εφόσον αυτό ελλείπει, είναι κατ’ ελάχιστον:
α) τα µέτρα διαχείρισης (τύπων οικοτόπων, ειδών δασών, βόσκησης, γεωργικών εκτάσεων και γεωργικής δραστηριότητας,
αλιείας και υδατικών πόρων),
β) τα µέτρα προστασίας εδαφικών πόρων,
γ) τα µέτρα επόπτευσης και φύλαξης,
δ) τα µέτρα διαχείρισης –διακίνησης επισκεπτών και ανάπτυξης
ειδικών µορφών τουρισµού,
ε) η επικοινωνία, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού,
στ) η διαµόρφωση προγραµµάτων κατάρτισης,
ζ) η υλοποίηση προγράµµατος παρακολούθησης µε καθορισµό
στόχων, παραµέτρων και δεικτών,
η) η λειτουργία υλικών, υποδοµών και εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω µέτρων και δράσεων.
Η σύµβαση διαχείρισης θα συνάπτεται µετά από πρωτοβουλία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό θα καθορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις
για την υποβολή ενδιαφέροντος ανάληψης της υποχρέωσης διαχείρισης, τα κριτήρια επιλογής συµβασιούχου, οι εµπλεκόµενοι
φορείς, η διαδικασία κατάρτισης και λύσης της σύµβασης, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων.»
14. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Η παράγραφος δ’όπως
προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3937/2011 αναριθµείται σε παράγραφο ε’.
15. Η παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται
ως εξής:
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«6. Συνιστώνται σε κάθε φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του
ν. 2742/1999 µία διεύθυνση µε τρία τµήµατα: Το Τµήµα Διοικητικών, Οικονοµικών και Νοµικής Υποστήριξης, το Τµήµα Προστασίας, Διαχείρισης και Επόπτευσης και το Τµήµα Πληροφόρησης,
Εκπαίδευσης και Δηµοσιότητας. Συνιστώνται τέσσερις οργανικές
θέσεις σε κάθε φορέα: µία θέση του διευθυντή και τρεις θέσεις
προϊσταµένων των τριών τµηµάτων. Οι παραπάνω θέσεις µπορούν να καλύπτονται µε αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί
µε οποιαδήποτε σχέση στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές έχουν διάρκεια µέχρι πέντε
χρόνια και διενεργούνται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού. Οι αποδοχές των
αποσπασµένων και τα κάθε είδους επιδόµατα, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές σε ταµεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης,
βαρύνουν από της αποσπάσεως το φορέα διαχείρισης.»
16. Καταργείται η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 και αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται για τους Φορείς Διαχείρισης
των παραγράφων 1 και 12 ο αριθµός των µελών του Δ.Σ. και η
ακριβής συγκρότησή του κατά Φορέα, µε ανάλογη εφαρµογή
των διατάξεων της παρ. 4α του ν. 2742/1999.»
17. Το έργο των Δ.Σ. των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και των υπηρεσιών που αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις των καταργούµενων φορέων είναι δυνατόν να
συνεπικουρούν κατά τόπους µη αµειβόµενες Επιτροπές µε µέλη
επιστήµονες µε γνώση και εµπειρία στο προστατευτέο αντικείµενο κάθε προστατευόµενης περιοχής, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και ΜΚΟ,
που δραστηριοποιούνται στο προστατευτέο αντικείµενο της περιοχής και ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση µπορούν να προσδιορίζονται περαιτέρω ο ρόλος και τα καθήκοντα
της Επιτροπής, όσον αφορά στην επιστηµονική εποπτεία, την
κοινωνική συνεργασία και τη διοικητική υποστήριξη του έργου
της διαχείρισης.
18. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρµοδιότητας των Φορέων ή να υπάγονται στη διοίκηση και
διαχείρισή τους κι άλλες περιοχές ή προστατευτέα αντικείµενα.
19. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής δύνανται να µεταφέρονται οι έδρες των φορέων ή/και να ιδρύονται παραρτήµατα, µετά από πρόταση του
οικείου Διοικητικού Συµβουλίου, προς το σκοπό της υλοποίησης
έργων και δράσεων, µέσα ή κοντά στις περιοχές που βρίσκονται
τα προστατευτέα αντικείµενα.
20. Ορίζεται µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των καταργούµενων φορέων, διάρκειας ενός έτους από την ηµεροµηνία
ισχύος του παρόντος νόµου, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας υλοποίησης των χρηµατοδοτούµενων Πράξεων της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Για ισόχρονο διάστηµα
παρατείνεται και η διάρκεια θητείας των Δ.Σ. των καταργούµενων
φορέων, µε αρµοδιότητα την υλοποίηση των Τεχνικών Δελτίων,
τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγενηµένης έννοµης σχέσης των
καταργούµενων φορέων. Οι εκκρεµείς δίκες των καταργούµενων
φορέων, σε περίπτωση µη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, συνεχίζονται χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους
φορείς στους οποίους µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητές τους.
Άρθρο 9
Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε
συνιστώµενα ανά Περιφέρεια, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι υφιστάµενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.), οι οποίες έχουν συ-
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σταθεί µε το ν. 3106/2003 (Α’ 30), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, εντάσσονται ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα) σε δώδεκα (12) νέα Ν.Π.Δ.Δ., που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο. Τα συνιστώµενα Ν.Π.Δ.Δ., φέρουν την επωνυµία
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», τελούν υπό την εποπτεία
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας,
και εδρεύουν κατά βάση στην αντίστοιχη έδρα κάθε Περιφέρειας
στη, δε, επωνυµία τους προστίθεται εκείνη της αντίστοιχης περιφέρειας, (ήτοι «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ….»). Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες των συγχωνευόµενων
Μ.Κ.Φ., καθώς και κάθε σκοπός που συµβάλλει στην προστασία
της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης
ηλικίας, των ατόµων µε αναπηρία και των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού, εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τα δώδεκα (12) συνιστώµενα Ν.Π.Δ.Δ. και τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατά) τους.
2. H παροχή των υπηρεσιών των συγχωνευόµενων Ν.Π.Δ.Δ.,
πραγµατοποιείται από τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα) των συνιστώµενων Ν.Π.Δ.Δ. σε κάθε περιφέρεια. Τα συγχωνευόµενα Ν.Π.Δ.Δ., που περιλαµβάνουν Θεραπευτήρια
Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.), καθώς και Κέντρα Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.Α.Α.Π.), λειτουργούν
εφεξής ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», αντιστοίχως των Νοµών της περιφέρειας του
νέου Ν.Π.Δ.Δ., ενώ τα πάσης µορφής «Κέντρα Προστασίας Παιδιού» (Κ.Π.Π.) ή «Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία», λειτουργούν, εφεξής, ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», αντιστοίχως
των Νοµών της περιφέρειας του νέου Ν.Π.Δ.Δ..
3. Ειδικότερα, τα συνιστώµενα Ν.Π.Δ.Δ. στις κατά τόπους περιφέρειες και οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα)
αυτών, έχουν ως εξής:
α) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Δράµας», το οποίο φέρει ως
παράρτηµά του το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ)
Καβάλας», δυνάµει του ν. 4025/2011(Α’ 228), το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Δράµας», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Καβάλας» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία Κοµοτηνής», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αποτελείται
από πέντε αποκεντρωµένες υπηρεσίες (Παραρτήµατα) µε την
ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Η
έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» είναι ο Δήµος Καβάλας.
β) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε αναπηρία Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Α.Π.) – ο
Άγιος Δηµήτριος», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων - Ο
Άγιος Παντελεήµων Θεσσαλονίκης» (Θ.Χ.Π.), το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία Σερρών
(Κ.Α.Α.Α.)», και το «Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων – Παπάφειο Θεσσαλονίκης», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ.
µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα) µε
την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» και «ΠΑΡΑΡ-
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ΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΑΠΑΦΕΙΟ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» είναι ο Δήµος Θεσσαλονίκης.
γ) Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Κέντρο Προστασίας Παιδιού
(Κ.Π.Π.) Φλώρινας» µετονοµάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» µε έδρα το
Δήµο Φλώρινας.
δ) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια
Ηπείρου», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας»,
το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας (Ηγουµενίτσα)», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων - Ο Νεοµάρτυς Γεώργιος,
Ιωαννίνων», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., µε την
επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωµένες
υπηρεσίες (παραρτήµατα), µε την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ηπείρου» είναι ο Δήµος Ιωαννιτών.
ε) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Θεσσαλίας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων - Ο Αριστεύς
Λάρισας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» και
το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρίες Καρδίτσας», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ.,
µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωµένες
υπηρεσίες (παραρτήµατα) µε την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ - Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α.Μ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Η
έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας» είναι ο Δήµος Λάρισας.
στ) Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Οργανισµός Δηµοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)» µετονοµάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» µε έδρα το
Δήµο Ζακύνθου.
ζ) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο
Αχαΐας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» και το
«Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κλεοµένους Οικονόµου Ιατρού, Αιγίου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., µε την
επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τρεις
αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα), µε την ονοµασία
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ – ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ». Η έδρα
του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι ο Δήµος Πάτρας.
η) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας», το
«Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας» και το «Κέντρο
Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας», συγχωνεύονται και συνιστούν
νέο Ν.Π.Δ.Δ., µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα) µε την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ»,
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» είναι ο Δήµος Λαµίας.
θ) Τα πέντε Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Αττικής», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής
Αθήνας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθή-
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νας», το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε
Αναπηρία Αττικής (Βούλα)», το «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού
Αττικής, Η Μητέρα» και το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής
Μιχαλήνειο», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., µε την
επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελείται από πέντε αποκεντρωµένες υπηρεσίες
(παραρτήµατα) µε την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»,
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ - Η ΜΗΤΕΡΑ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ». Η έδρα του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής είναι ο Νοµός Αττικής.
ι) Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Η Θεοµήτωρ Λέσβου», µετονοµάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», µε
έδρα το Δήµο Αγιάσου Λέσβου.
ια) Τα δύο Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» αποτελείται από δύο αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα), µε την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου» έχει έδρα το Δήµο Ρόδου.
ιβ) Τα έξι Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κρήτης»,
ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε
Αναπηρία Ηρακλείου», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων», το οποίο
φέρει ως παράρτηµά του το «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών
και Νέων Κρήτης», δυνάµει του ν. 4025/2011 (Α’228), το «Κέντρο
Προστασίας Παιδιού Λασιθίου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Ρεθύµνου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο
Ν.Π.Δ.Δ., µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» αποτελείται από επτά αποκεντρωµένες
υπηρεσίες (παραρτήµατα), µε την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Το «Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης» έχει έδρα το Δήµο
Ηρακλείου.
4. Τα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται µε την παράγραφο 1, διοικούνται από επταµελή Διοικητικά Συµβούλια. Μέλη των Διοικητικών Συµβουλίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α’Αντιπρόεδρος,
Β’Αντιπρόεδρος και τέσσερα µέλη. Τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός ενός µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο ορισµός των µελών (και των αναπληρωµατικών τους) των Διοικητικών Συµβουλίων γίνεται, µεταξύ άλλων, και µε κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό
τουλάχιστον ενός µέλους προερχόµενου από κάθε αντίστοιχο
νοµό, στον οποίο υπήρχε δοµή συγχωνευόµενου Ν.Π.Δ.Δ., την
εκπροσώπηση του τοµέα παιδικής προστασίας από επιστήµονες
µε σχετική ειδίκευση στο αντικείµενο αυτό, την εκπροσώπηση
των εργαζοµένων του Κ.Π.Π., καθώς και την εκπροσώπηση της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, µε την επιφύλαξη
της κείµενης νοµοθεσίας για δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες. Μέχρι τον ορισµό των ανωτέρω Διοικητικών Συµβουλίων
παρατείνεται η θητεία των υφιστάµενων Διοικητικών Συµβουλίων
ή αυτών που έληξε η θητεία τους.
5. Η οργάνωση και η λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται
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µε την παράγραφο 1 καθορίζεται µε τον Οργανισµό Λειτουργίας
τους, ο οποίος εγκρίνεται µε διάταγµα, µετά από πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατόπιν εισήγησης των
Διοικητικών Συµβουλίων αυτών. Η διοικητική υποστήριξη των συνιστώµενων Ν.Π.Δ.Δ. παρέχεται από το προσωπικό που υπηρετεί
στο νοµό της έδρας τους, και σε περίπτωση έλλειψης, από το
αντίστοιχο του πλησιέστερου.
6. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύονται µεταφέρεται, αυτοδικαίως, µε την ίδια σχέση εργασίας
στα αντίστοιχα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται ή στις αντίστοιχες αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα) αυτών. Το προσωπικό
αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από
τον Οργανισµό της παραγράφου 3. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου.
7. Εντός ενός µηνός από τον ορισµό τους, τα Διοικητικά Συµβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται µε την παράγραφο 1 συγκροτούν µε απόφασή τους τριµελή επιτροπή µε αντικείµενο την
απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται
στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους,
λαµβάνοντας υπόψη την κείµενη νοµοθεσία για τις δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες. Η σχετική έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία
βιβλία του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογίου.
8. Εκκρεµείς δίκες των Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύονται µε την παράγραφο 1, συνεχίζονται από τα αντίστοιχα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση
καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και
πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού µεταφέρονται στα αντίστοιχα
Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 10
Συγχώνευση Κεφαλαίων Αποζηµίωσης
Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) και σύσταση του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών
1. Tα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), τα
οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου µόνου
παρ. 7 του ν. 5167/1931 (Α’ 222) (άρθρο 11 του π.δ. της 4ης
Μαρτίου 1932), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συγχωνεύονται σε Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο, υπό την
επωνυµία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών»
(Ε.Κ.Α.Φ.), µε έδρα την Αθήνα. Το Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστάται τελεί
υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Σκοπός του Ε.Κ.Α.Φ. είναι η παροχή εφάπαξ αποζηµίωσης
στα υπαγόµενα σε αυτό πρόσωπα ή στα µέλη των οικογενειών
τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή.
3. Το Ε.Κ.Α.Φ. διοικείται από Πρόεδρο και Διοικητικό Συµβούλιο, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αποτελείται από επτά µέλη, µε
τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά, ως εξής: Ως Πρόεδρος ορίζεται
ένας ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ως µέλη ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος
του Υπουργείου Ναυτιλίας ή αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών, ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από
τις εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), και ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας των Ναυτικών Πρακτόρων. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό
Συµβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και µετά τη λήξη της θη-
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τείας του, µέχρι τη συγκρότηση νέου.
4. Οι διατάξεις που διέπουν τους πόρους των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται µε την παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα και λεπτοµέρεια για τη
διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των πόρων
αυτών.
5. α) Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους,
τους δικαιούχους και τα υπαγόµενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που
συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β) Τα αποθεµατικά των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται µε την παράγραφο 1, καθώς και των επί µέρους κατηγοριών, εντάσσονται
ως αποθεµατικά στο Ε.Κ.Α.Φ. σε χωριστές κατηγορίες, µε χωριστές µερίδες και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις
που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Μεµονωµένοι φορτοεκφορτωτές ή οµάδες φορτοεκφορτωτών µπορούν
να εντάσσονται και να διατηρούν χωριστές µερίδες στο Ε.Κ.Α.Φ..
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Κ.Α.Φ., κατόπιν αίτησης των δικαιούχων µπορούν να καταργούνται και να διανέµονται αυτοτελώς τα επί µέρους αποθεµατικά στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.
6. α) Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνεται ο
Κανονισµός Λειτουργίας, διοίκησης και παροχών του Ε.Κ.Α.Φ..
β) Στον Κανονισµό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών του
Ε.Κ.Α.Φ. καθορίζονται, ιδίως, οι αρµοδιότητες του Διοικητικού
Συµβουλίου, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του
συνιστώµενου νοµικού προσώπου, οι θέσεις προσωπικού, οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης
προϋπολογισµού, διοίκησης και διαχείρισης αποθεµατικών και
περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
7. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται µε την παράγραφο 1 µεταφέρεται µε την ίδια σχέση στο
Ε.Κ.Α.Φ.. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών της προηγούµενης παραγράφου. Για το
σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της
κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούµενων και συγχωνευόµενων Κ.Α.Φ. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου, ατελώς και
χωρίς αντάλλαγµα στο συνιστώµενο µε τον παρόντα νόµο
Ν.Π.Δ.Δ., µε την επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων περί
δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής
την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούµενων Κ.Α.Φ., αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των αρχείων τους.
9. Το Ε.Κ.Α.Φ. υποκαθίσταται, αυτοδικαίως, και χωρίς καµία
άλλη διατύπωση, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις, µεταξύ
των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του
φόρου ακίνητης περιουσίας, και έννοµες σχέσεις των καταργούµενων Κ.Α.Φ.. Η µεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή, οι
δε τυχόν δίκες των καταργούµενων και συγχωνευόµενων Κ.Α.Φ.
συνεχίζονται από το συνιστώµενο Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.
Άρθρο 11
Κατάργηση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) µε µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους
1. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.), που έχουν συσταθεί µε τον α.ν. 2724/1940 (Α’ 449) ως Ν.Π.Δ.Δ., από την
έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται, εκτός από εκείνες
που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.
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2. Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται µε την προηγούµενη παράγραφο
αποτελούν οιονεί καθολικούς διαδόχους των καταργουµένων και
ασκούν τις αρµοδιότητές τους, εντός της χωρικής αρµοδιότητας
του αντίστοιχου Εφετείου.
3. Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των καταργούµενων Ε.Π.Α. περιέρχονται, κατά χωρική αντιστοιχία, στις Ε.Π.Α.
που διατηρούνται µε την παράγραφο 1 και αποτελούν εφεξής
περιουσιακά στοιχεία τούτων. Για το σκοπό αυτόν συντάσσεται
σχετική έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της διατηρούµενης
Ε.Π.Α.. Απόσπασµα αυτής το οποίο περιγράφει τα αποκτώµενα
κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α’147) καταχωρίζεται,
ατελώς, στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Οµοίως, ατελώς, πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.
4. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούµενων Ε.Π.Α. θεωρείται
στο εξής προσωπικό του αντίστοιχου διατηρούµενου νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου της έδρας του Εφετείου, στο οποίο
και µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας, πλην
των περιπτώσεων που σε καταργούµενη Ε.Π.Α. λειτουργούν Στέγες Φιλοξενίας Ανηλίκων, ηµερήσιας ή 24ωρης φροντίδας, οι
οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, το δε προσωπικό των Στεγών Φιλοξενίας Ανηλίκων υπάγεται στον έλεγχο της διατηρούµενης Ε.Π.Α. της αντίστοιχης Εφετειακής Περιφέρειας.
Για την κατά τα ως άνω µεταφορά του προσωπικού εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων εγκρίνεται ο Οργανισµός για την οργάνωση, λειτουργία και οικονοµική διαχείριση των Ε.Π.Α..
6. Ποσά τραπεζικών λογαριασµών των καταργούµενων Ε.Π.Α.
µεταφέρονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους αντίστοιχους λογαριασµούς των διατηρούµενων εντός της χωρικής
αρµοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
7. Η περίπτωση α’της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010
(Α’111) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) ένας εφέτης, που κατά προτίµηση έχει διατελέσει εφέτης
ανηλίκων ή αντεισαγγελέας εφετών ανηλίκων, ως Πρόεδρος, ο
οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον αρµόδιο
προϊστάµενο».
8. Η περίπτωση γ’της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) ένας επιµελητής ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων ενός
εκ των πρωτοδικείων της περιφέρειας του Εφετείου ή ένας κοινωνικός λειτουργός,».
9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστώνται Επιτροπές Προστασίας
Ανηλίκων σε κάθε Πρωτοδικείο της Εφετειακής περιφέρειας των
Ε.Π.Α., πλην αυτού της έδρας της Ε.Π.Α., προς υποβοήθηση του
σκοπού και του έργου τους. Τα µέλη των Επιτροπών αυτών είναι
άµισθα. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού διορίζονται τα µέλη
των Επιτροπών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες αποτελούνται
από:
α) έναν δικαστικό λειτουργό που είναι ή έχει διατελέσει δικαστής ή εισαγγελέας ανηλίκων, ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον αρµόδιο προϊστάµενο,
β) έναν καθηγητή Πανεπιστηµίου στα Τµήµατα Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας, Νοµικής ή Κοινωνιολογίας ή καθηγητή µέσης εκπαίδευσης,
γ) έναν επιµελητή ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων της
έδρας του πρωτοδικείου ή έναν κοινωνικό λειτουργό,
δ) έναν δικηγόρο,
ε) έναν εκπρόσωπο του δήµου, της εκκλησίας ή µη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται µε ανηλίκους,
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στ) έναν ιατρό, κατά προτίµηση παιδοψυχίατρο, ή έναν παιδοψυχολόγο και
ζ) ένα πρόσωπο µε προσφορά, ευαισθησία και εµπειρία στον
τοµέα πρόληψης ή αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας ανηλίκων.
Όλα τα µέλη της επιτροπής διορίζονται µε τους αντίστοιχους
αναπληρωτές τους.
10. Η θητεία των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων, που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου, λήγει
από το διορισµό των νέων µελών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
11. Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται µε την παράγραφο 1 διέπονται
από το ισχύον σχετικό νοµοθετικό καθεστώς. Με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.
Άρθρο 12
Συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) και
«Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO Α.Ε.» µε
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
1. Οι ανώνυµες εταιρείες µε την επωνυµία «Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) που συστήθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 2687/1999 (Α’ 39), µε Αρ. ΜΑΕ: 42940/62Β/99/0135, και
«Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO A.E.» που συστήθηκε µε το
άρθρο 2 του ως άνω νόµου, µε Αρ. ΜΑΕ: 08680/062/Β/86/0514,
συγχωνεύονται µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
2. Η συγχώνευση των ανωτέρω ανωνύµων εταιρειών µε απορρόφηση γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος και συµπληρωµατικά στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (37/63 Α’)
και του ν. 2166/1993 (Α’ 137) και της λοιπής σχετικής νοµοθεσίας. Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της απορροφώµενης
εταιρείας θα συνταχθεί µε ηµεροµηνία 30.6.2012.
3. Η συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
4. Η επωνυµία της απορροφώσας εταιρείας θα είναι «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και θα έχει διακριτικό
τίτλο «Δ.Ε.Θ.- ΗELEXPO Α.Ε.».
5. Για τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώµενης εταιρείας δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις,
πιστοποιητικά ή σχεδιαγράµµατα. Προκειµένου περί οχηµάτων,
δεν απαιτείται η µεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας
στο όνοµα της απορροφώσας εταιρείας.
6. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καταστατικό, η εισφορά και η µεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων της απορροφώµενης εταιρείας, κάθε
σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά στην εισφορά ή µεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εµπράγµατου, ενοχικού
ή άλλου δικαιώµατος, οι µετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόµενων εταιρειών, η
συµµετοχή στο κεφάλαιό τους, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση,
συµφωνία ή πράξη, συµβολαιογραφική ή µη, που απαιτείται για
τη συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των συγχωνευόµενων και η δηµοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και
ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων.
7. Τα χρέη της απορροφώµενης εταιρείας έναντι του Δηµοσίου, του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταµείων, τα οποία περιέρχονται στην απορροφώσα εταιρεία, εγγράφονται στις
οικονοµικές καταστάσεις της και αναλαµβάνονται από αυτή.
8. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
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τέλος χαρτοσήµου, υπέρ του Δηµοσίου ή υπέρ τρίτων. Το ίδιο
ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση των χρεών των φορέων που
συγχωνεύονται, τα οποία είχαν δηµιουργηθεί κατά το χρονικό
διάστηµα πριν από την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.
9. Όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου για το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000), όπως ισχύουν.
10. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ως µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΗELEXPO A.E.» ορίζονται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα µέλη του Δ.Σ. της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Τα µέλη του Δ.Σ. των δύο συγχωνευόµενων
εταιρειών εντέλλονται και εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν ό,τι
είναι απαραίτητο προκειµένου να ολοκληρωθεί η συγχώνευση
εντός της προβλεπόµενης στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προθεσµίας.
11. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011 (Α’ 209), το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 7α του
άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως
προς τα κτίρια ιδιοκτησίας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.).»
12. Τα µη ρυµοτοµηθέντα τµήµατα των ΑΚ 18344 και 18678
ανταλλάξιµων κτηµάτων, καθώς και το ΑΚ 18679 ανταλλάξιµο
κτήµα ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου
Οικονοµικών, µεταβιβάζονται δια του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.
(Δ.Ε.Θ. Α.Ε.)». Τα ανωτέρω ακίνητα προσδιορίζονται βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος, που συντάσσεται µε ευθύνη της Δ.Ε.Θ.
Α.Ε. και θεωρείται από την Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ως άνω µεταβίβαση της κυριότητας µεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στο
όνοµα της Δ.Ε.Θ. Α.Ε.. Η µεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιµων κτηµάτων, καθώς και η µεταγραφή, απαλλάσσονται, ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά,
αµοιβή ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου,
συµπεριλαµβανοµένου του φόρου µεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ.,
Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων.
13. Από την καταχώριση στα Μητρώα των Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης που προβλέπεται στο άρθρο 74 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδίκαια
και χωρίς καµία άλλη διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόµενες
εταιρείες όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
α) Η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα, στις έννοµες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της απορροφώµενης
εταιρείας και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του
ν. 4002/2011 (Α’ 180), οι δε τυχόν δίκες της απορροφώµενης
εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία, χωρίς
καµία άλλη διατύπωση, µη επερχόµενης βίαιης διακοπής τους
µε τη συγχώνευση.
β) Η απορροφώµενη εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη
έναντι πάντων, εξαφανιζόµενης της νοµικής της προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια και
όλες οι πράξεις της απορροφώµενης εταιρείας, ως και τα οικονοµικά αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία
των Ισολογισµών Μετασχηµατισµού των συγχωνευόµενων εταιρειών και ένθεν, από λογιστικής άποψης, θεωρούνται ότι γίνονται
για λογαριασµό της απορροφώσας εταιρείας.
γ) Οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας γίνονται µέτοχοι
της απορροφώσας εταιρείας.
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί της απορροφώσας εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α) Η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων επιχειρηµατικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. β) Η παροχή προς το Ελληνικό Κράτος συµβουλευτικών
υπηρεσιών σε θέµατα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων. γ) Η ενηµέρωση
της Πολιτείας σχετικά µε την εκθεσιακή δραστηριότητα της
Χώρας. δ) Η διαχείριση και εκµετάλλευση εταιρικών συµµετοχών.
ε) Η διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων µε κάθε
πρόσφορο τρόπο. στ) Η διαχείριση εκµετάλλευση και ανάπτυξη
εκθεσιακών σηµάτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο. ζ) Η διαχείριση
και εκµετάλλευση ραδιοφωνικού σταθµού. η) Όσοι άλλοι αναφερθούν στο καταστατικό της και ιδιαίτερα εκείνοι που αποβλέπουν στη διατήρηση και ενίσχυση του εθνικού εκθεσιακού της
ρόλου και τη λειτουργία των εκθεσιακών της κέντρων.
15. Στο Δ.Σ. της απορροφώσας εταιρείας µετέχουν ένας εκπρόσωπος του Δήµου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος
του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης,
ένας εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων της εταιρίας. Ο αριθµός των µελών του Δ.Σ. δεν µπορεί να ξεπερνά τα
11 µέλη. Με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου, το διορισµό των µελών του, τη λειτουργία του, καθώς και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Η θητεία των διοριζοµένων µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί.
Έως τον ορισµό των εκπροσώπων του πρώτου εδαφίου, το Δ.Σ.
της εταιρείας συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα.
16. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της απορροφώµενης εταιρείας µεταφέρεται αυτοδικαίως στην απορροφώσα εταιρεία µε την ίδια σχέση εργασίας,
αποτελεί προσωπικό αυτής και λαµβάνει τις αποδοχές της απορροφώσας εταιρείας.
17. Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω απορρόφησης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μακεδονίας και Θράκης, το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να διαθέσει
µετοχές της απορροφώσας εταιρίας σε τοπικούς φορείς.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης των
µετοχών οι οποίες θα είναι αµεταβίβαστες.
18. Η απορροφώσα εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, στο πλαίσιο
των διατάξεων του παρόντος νόµου, του καταστατικού της και,
συµπληρωµατικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005.
Άρθρο 13
Γενικές διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του νόµου αυτού,
από την έναρξη της ισχύος του:
α) Λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο, η
θητεία του Προέδρου, των µελών των οργάνων διοίκησης και του
προσωπικού µε θητεία των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, µε την εξαίρεση
των ερευνητών µε θητεία, οι οποίοι υπηρετούν στους φορείς των
άρθρων 7 και 9 και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1514/1985 (Α’
13), όπως ισχύει.
β) Παύουν, αυτοδικαίως:
αα) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων
υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί
στους καταργούµενους ή συγχωνευόµενους ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην
υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό
αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµοδίου για
την απόσπαση οργάνου.
ββ) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φο-
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ρέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται
σε εκκαθάριση, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες
υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθµίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται
σε εκκαθάριση που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος
νόµου.
Εξαιρούνται της παύσης αυτής και εξακολουθούν να ισχύουν
οι αποφάσεις για απόσπαση υπαλλήλων των ως άνω αναφερόµενων φορέων, οι οποίες έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 18 του ν. 3614/ 2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013» ως ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και για την Προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020. Οι αποφάσεις απόσπασης, µε βάση
το άρθρο 18 του ν. 3614/2007, προσωπικού των ως άνω φορέων,
λογίζονται και ισχύουν ως αποσπάσεις από τον φορέα υποδοχής.
γ) Εξαιρείται από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 περίπτωση
β’του παρόντος άρθρου του νόµου αυτού το προσωπικό, το καθεστώς απόσπασης του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α’ 224).
Για το εν λόγω προσωπικό συνεχίζουν να ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στις οικείες διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001,
ως τροποποιηθέν ισχύει.
δ) Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου των
φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται
σε εκκαθάριση, καθώς και οι απασχολούµενοι σε αυτά µε σύµβαση έργου, αποτελούν εφεξής προσωπικό ή απασχολούµενους,
αντίστοιχα, των υπηρεσιών ή φορέων που ασκούν εφεξής τις
σχετικές αρµοδιότητες, όπου και εξακολουθούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους έως την καταληκτική ηµεροµηνία των συµβάσεών τους.
ε) Η σχέση έµµισθης εντολής των δικηγόρων που έχουν
προσληφθεί και υπηρετούν στα νοµικά πρόσωπα που καταργούνται µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5, καθώς και µε
τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ έως και γ’ της παραγράφου 9
του άρθρου 9 του παρόντος νόµου, λύεται αυτοδικαίως εξαιρουµένων όσων έχουν προσληφθεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 οι οποίοι µεταφέρονται αυτοδικαίως
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και καταλαµβάνουν
κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας νοµικού προσώπου εποπτευοµένου από το Υπουργείο υποδοχής. Σε περίπτωση
µη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων οι ανωτέρω µεταφέρονται
σε κενές οργανικές θέσεις φορέων µε σχετικές υπηρεσιακές και
λειτουργικές ανάγκες. Για τη λύση και για τη µεταφορά εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό που εποπτεύει τον
φορέα που καταργείται.
Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται µέσα σε δύο µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου να υποβάλουν στον Υπουργό
που εποπτεύει τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής:
αα) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεµών και των περατωµένων
δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεµείς υποθέσεις γίνεται λεπτοµερής µνεία του
διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ηµεροµηνία της επόµενης διαδικαστικής πράξης.
ββ) Πλήρεις φακέλους των ανωτέρω εκκρεµών και περατωµένων υποθέσεων µε ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των σχετικών
εγγράφων.
Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ή δεν είναι πλήρη, ο δικηγόρος ευθύνεται
για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκύψει για το Δηµόσιο από την
καθυστέρηση.
2. Το προσωπικό που µεταφέρεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος:
α) κατατάσσεται σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθµίδας, ανάλογα µε τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαµβάνει τις
αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόµατα οποιασδήποτε ονοµα-
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σίας καταργούνται,
β) υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλισή του
στον φορέα που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής.
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος,
το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου έως τη δηµοσίευση των πράξεων µεταφοράς
και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στην υπηρεσία
υποδοχής που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές του για
το διάστηµα αυτό.
4. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης, καθώς και
ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και
µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος,
υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, λύονται το αργότερο τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου κατόπιν σχετικής καταγγελίας της µίσθωσης
από τον οικείο Υπουργό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί
να παρατείνεται η µίσθωση έως έναν ακόµη µήνα και για µία µόνο
φορά, µε την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που
µνηµονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λύση των µισθώσεων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
που εποπτεύει τις εταιρείες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε
τη διαδικασία εκκαθάρισης των εταιρειών που µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στις σχετικές διαδικασίες.
7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη
έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται
σε εκκαθάριση, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, ενώ απόσπασµα της εγκεκριµένης από τους, κατά περίπτωση, αρµόδιους Υπουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα
λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ.
533/1963 (Α’ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Οµοίως, ατελώς,
πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.
8. α) Οι Οργανισµοί – Κανονισµοί Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Κανονισµοί Λειτουργίας Ν.Π.Ι.Δ., η έκδοση των οποίων προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να υπηρετούν αρχές, οι
οποίες διασφαλίζουν την πλέον αποδοτική, αποτελεσµατική και
οικονοµική λειτουργία των φορέων. Ως παράλληλος γνώµονας
χρησιµοποιείται η εκτίµηση, κατ’ αντικειµενικό τρόπο, των αναγκών σε προσωπικό κάθε φορέα µε ανακαθορισµό του αριθµού
των οργανικών θέσεών τους στο αναγκαίο για την ορθολογική
οργάνωσή τους µέγεθος.
Στο ίδιο πλαίσιο, συνεκτιµάται η ανάγκη της συγχώνευσης, στο
µέτρο του δυνατού, οµοειδών κλάδων και ειδικοτήτων, κυρίως
προς αποφυγή της ύπαρξης κλάδων και ειδικοτήτων µε µικρό
αριθµό οργανικών θέσεων.
β) Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών και Κανονισµών Λειτουργίας που προβλέπονται στο νόµο αυτόν και για όσα θέµατα
δεν ρυθµίζονται διαφορετικά σε αυτόν, εφαρµόζονται ανάλογα
οι ισχύουσες κατά την έναρξη της ισχύος του διατάξεις, που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό φορέων
που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση. Ειδικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές, ρυθµίζονται µε αποφάσεις της
διοίκησης των φορέων υποδοχής.
9. Όπου σε νόµο, διάταγµα ή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στους φορείς που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύον-
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ται και τίθενται σε εκκαθάριση, νοείται, από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος, η υπηρεσία ή ο φορέας που συνιστάται
αντιστοίχως ή στον οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητές τους.
10. Τα λογότυπα και τα σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος έχουν κατοχυρώσει νοµικά πρόσωπα, στα οποία
αναφέρονται οι διατάξεις του, χρησιµοποιούνται από τους φορείς υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 14
Γενική Γραµµατεία Συντονισµού - Σύσταση, αποστολή
Συστήνεται Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού αποτελεί αυτοτελή επιτελική δηµόσια υπηρεσία, υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως
αποστολή το συντονισµό των δράσεων για την εφαρµογή του κυβερνητικού έργου και ειδικότερα τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, την παρακολούθηση, το συντονισµό µεταξύ των
Υπουργείων, την επίλυση τυχόν διαφωνιών ιδίως αυτών που προκύπτουν λόγω συναρµοδιότητας Υπουργείων, τη διασφάλιση της
συνεκτικότητας του κυβερνητικού έργου και τον έλεγχο για την
εκτέλεσή του, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των κυβερνητικών οργάνων. Επίσης, στην αποστολή της περιλαµβάνεται και η εποπτεία και προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών,
καθώς και η τεκµηρίωση και τήρηση αρχείων.
Άρθρο 15
Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού - Άρση διαφωνιών
Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού:
α) Καταρτίζει το πρόγραµµα εφαρµογής του κυβερνητικού
έργου, το οποίο περιλαµβάνει τις απαιτούµενες δράσεις ανά
Υπουργείο για την εφαρµογή των αποφάσεων των κυβερνητικών
οργάνων, περιλαµβανοµένης της υποβοήθησής τους για την
προπαρασκευή της νοµοθετικής παραγωγής, καθώς και την παρακολούθηση εφαρµογής των κειµένων διατάξεων µετά τη δηµοσίευσή τους. Για την κατάρτιση του προγράµµατος
λαµβάνεται υπόψη ο προγραµµατισµός (σχέδιο δράσης) του
κάθε Υπουργείου, ο οποίος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων περιλαµβάνουν τις προτεραιότητες,
τους στόχους, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τις απαιτούµενες
δράσεις µε χρονοδιάγραµµα και µέσα εκτέλεσης, µε την κοστολόγησή τους, τα τυχόν συναρµόδια Υπουργεία που εµπλέκονται
στις δράσεις, καθώς και τα υπεύθυνα ανά δράση στελέχη. Επίσης, περιλαµβάνουν σε ξεχωριστή ενότητα ετήσιο πρόγραµµα
απλούστευσης υφιστάµενων διοικητικών διαδικασιών και µείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων.
β) Παρακολουθεί την εφαρµογή του προγράµµατος καθόλα
τα στάδια, ελέγχει την τήρησή του, σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα και επεµβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται
αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ανάγκη
διορθωτικών επεµβάσεων ή ανασχεδιασµού δράσεων, προωθεί
τις απαιτούµενες ενέργειες σε συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα
κατά περίπτωση Υπουργεία.
γ) Διενεργεί τον απαιτούµενο συντονισµό για την κατά τα ως
άνω κατάρτιση του προγράµµατος εκτέλεσης του κυβερνητικού
έργου, καθώς και για την εφαρµογή του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του προγράµµατος, µε τη συµµετοχή όλων των
εµπλεκόµενων µερών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε
όλα τα επίπεδα. Για την αποτελεσµατικότητα του συντονισµού
διενεργούνται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
οι απαιτούµενες συνεργασίες και διαβουλεύσεις σε διοικητικό
επίπεδο, ώστε τυχόν διαφωνίες ή άλλα προβλήµατα που ανακύπτουν να επιλύονται µε αποφάσεις που λαµβάνονται στο επίπεδο
αυτό.

Εάν το επίµαχο θέµα δεν επιλυθεί στο διοικητικό επίπεδο, ο οικείος Τοµέας ενηµερώνει το Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού, ο
οποίος για την άρση των διαφωνιών συγκαλεί διυπουργική σύσκεψη µε τους αρµόδιους Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων,
στην οποία προεδρεύει ο Υπουργός Επικρατείας ή ο ίδιος για τη
λήψη σχετικής απόφασης. Εάν δεν επιτευχθεί άρση των διαφωνιών, ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό ο οποίος µπορεί να συγκαλέσει διυπουργική σύσκεψη
µε τη συµµετοχή των αρµόδιων Υπουργών, υπό τον ίδιον ή τον
Υπουργό Επικρατείας για τη λήψη τελικής απόφασης για το επίµαχο ζήτηµα.
Η απόφαση που λαµβάνεται κατά τις ανωτέρω συσκέψεις για
την άρση διαφωνίας καταχωρίζεται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται για µεν το διοικητικό επίπεδο από τον προϊστάµενο του
οικείου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, για δε το
πολιτικό επίπεδο από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού, αποστέλλεται στα οικεία Υπουργεία και στη Γενική Γραµµατεία της
Κυβέρνησης, η δε εκτέλεσή του είναι υποχρεωτική από όλες τις
υπηρεσίες που εµπλέκονται στην εφαρµογή της συγκεκριµένης
απόφασης.
Η κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη σειρά των επιπέδων διαβούλευσης για επίλυση τυχόν διαφωνιών δεν αποτελεί τυπικώς τηρητέα σειρά. Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού µπορεί
οποτεδήποτε να συγκαλέσει ad hoc σύσκεψη υπ’ αυτόν για την
επίλυση διαφωνίας επί συγκεκριµένου θέµατος και τη λήψη σχετικής απόφασης, µε εκπροσώπους του οικείου ή των οικείων
Υπουργείων των οποίων η συµµετοχή κρίνεται αναγκαία.
δ) Εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πράξεις, σχετικές µε τις αρµοδιότητές της.
ε) Στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού επιλέγει δράσεις ιδιαίτερης σηµασίας και προτεραιότητας για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου τις
οποίες αποστέλλει στους οικείους φορείς για ένταξή τους στα
αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα και ενηµερώνει σχετικά
τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Η ένταξή τους, τηρουµένων των γενικών προϋποθέσεων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, είναι υποχρεωτική.
στ) Συνεργάζεται µε το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης για τον έλεγχο της νοµοτεχνικής ορθότητας και ποιότητας των προτεινόµενων νοµοθετικών
ρυθµίσεων. Διατυπώνει υποδείξεις στο οικείο Υπουργείο σχετικά
µε την εκτίµηση των συνεπειών των παραπάνω ρυθµίσεων, πριν
τα σχετικά νοµοθετήµατα προωθηθούν στη Γενική Γραµµατεία
της Κυβέρνησης.
Άρθρο 16
Διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
β) Υπηρεσία Διοίκησης
γ) Υπηρεσία Προγραµµατισµού
δ) Γραφείο Τεκµηρίωσης και Αρχείων
ε) Τοµείς:
εα) Τοµέας Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας
εβ) Τοµέας Οικονοµικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
εγ) Τοµέας Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης
εδ) Τοµέας Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
εε) Τοµέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και
Υγείας
εστ) Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος
εζ) Τοµέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
εη) Τοµέας Τουρισµού και Ναυτιλίας.
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Άρθρο 17
Αποστολή - αρµοδιότητες οργανικών µονάδων
της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού
Το Iδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού παρέχει
γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη για
την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ενηµέρωση για τα δηµοσιεύµατα ελληνικού και ξένου
Τύπου για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και τήρηση
αρχείου.
2. Υπηρεσία Διοίκησης
Η Υπηρεσία Διοίκησης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού και χειρίζεται όλα τα θέµατα διοικητικού και
οικονοµικού αντικειµένου της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού.
Ειδικότερα παρέχει διοικητική και οικονοµική υποστήριξη για τη
λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, όπως τήρηση
πρωτοκόλλου, χειρισµό των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης
του κάθε είδους προσωπικού αυτής, καθώς και των θεµάτων οικονοµικής διαχείρισης, προϋπολογισµού, µισθολογίου, έργων, περιλαµβανοµένων και έργων του ΕΣΠΑ, διενέργεια κάθε είδους
διαγωνισµού και τήρηση αρχείου.
3. Υπηρεσία Προγραµµατισµού - Τοµείς
α) Αποστολή της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού είναι η κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος εκτέλεσης του κυβερνητικού
έργου. Για το σκοπό αυτόν αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις και εντολές του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συµβουλίου και των
λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, τις οποίες και γνωστοποιεί στο τέλος κάθε έτους στους υπευθύνους των Τοµέων,
στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα Υπουργεία, µαζί µε οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων
δράσης των Υπουργείων. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων περιλαµβάνουν σε χωριστή ενότητα και ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά µε την απλούστευση διαδικασιών και τη µείωση διοικητικών
επιβαρύνσεων. Το ειδικό σχέδιο απλούστευσης θα περιλαµβάνει
τρεις ενότητες απλούστευσης διαδικασιών, ήτοι: απλούστευση
διαδικασιών που θα αφορούν τον επιχειρηµατικό τοµέα, συναλλαγές πολιτών µε τη διοίκηση και εσωτερικές διαδικασίες της διοίκησης (ενδοδιοικητικά βάρη). Για κάθε διαδικασία για την οποία
προβλέπεται απλούστευση, στο σχέδιο δράσης θα καθορίζεται
το επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο και θα αναλαµβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή των διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς
εταίρους (κοινωνική διαβούλευση). Στις περιπτώσεις περισσοτέρων συναρµόδιων Υπουργείων επισπεύδον Υπουργείο είναι αυτό
που έχει την κύρια αρµοδιότητα για το συγκεκριµένο θέµα
απλούστευσης.
β) Οι Τοµείς µεριµνούν µε την απαιτούµενη συνεργασία και
στήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων για την κατάρτιση των
σχεδίων δράσης και την έγκαιρη αποστολή τους στους Τοµείς.
Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στους Τοµείς
το αργότερο εντός του Μαρτίου κάθε έτους. Μετά την υποβολή
των σχεδίων δράσης από τα Υπουργεία στους αντίστοιχους Τοµείς γίνεται η τελική επεξεργασία των σχεδίων από τον κάθε
Τοµέα προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τα σχέδια δράσης κινούνται στο πλαίσιο των δεδοµένων πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων και ακολούθως διαβιβάζονται στην Υπηρεσία
Προγραµµατισµού προκειµένου να καταρτισθεί το συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα. Αν διαπιστωθεί πρόβληµα διευθετείται
από τον Τοµέα σε συνεργασία µε το αντίστοιχο Υπουργείο. Εάν
δεν διευθετηθεί το ανακύπτον πρόβληµα, το σχέδιο δράσης διαβιβάζεται από τον Τοµέα στην Υπηρεσία Προγραµµατισµού µε
τις σχετικές παρατηρήσεις και αναλαµβάνει την επίλυση του
προβλήµατος η Υπηρεσία Προγραµµατισµού, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην περίπτωση γ’ του άρθρου 16 του παρόντος
νόµου, ενηµερώνοντας παράλληλα και τη Γενική Γραµµατεία της
Κυβέρνησης.
γ) Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού σε συνεργασία µε τους Τοµείς καταρτίζει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα, στο οποίο,
πέραν των άλλων, αναφέρονται οι δράσεις οι οποίες απαιτούν τη
συνεργασία και σύµπραξη και άλλων Υπουργείων, µε στόχο τον
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εντοπισµό των συνεργειών για να διασφαλισθεί ο συντονισµός
κατά την εκτέλεση και παρακολούθηση των διυπουργικών δράσεων. Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συµβατότητα των δράσεων κάθε Υπουργείου
σε σχέση µε τα σχέδια δράσης των λοιπών Υπουργείων.
δ) Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα διαβιβάζεται στους
Τοµείς και στα Υπουργεία για εφαρµογή, το αργότερο εντός του
Μαΐου κάθε έτους. Οι Τοµείς παρακολουθούν την εφαρµογή του,
σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα, συντονίζουν και ελέγχουν
την πορεία εκτέλεσης των δράσεων, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και υποστήριξη των Υπουργείων και ενηµερώνουν τον
Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. Στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες ανακύπτει οποιοδήποτε πρόβληµα, όπως διαφορά απόψεων, καθυστερήσεις, διαφωνίες κατά την εκτέλεση των δράσεων, ο οικείος κατά περίπτωση Τοµέας ενεργεί σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην περίπτωση γ’ του άρθρου 16 του παρόντος
νόµου.
ε) Αν ανακύπτει θέµα ανασχεδιασµού µέρους του προγράµµατος, ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού δίνει τις απαιτούµενες οδηγίες στην Υπηρεσία Προγραµµατισµού, η οποία
επιλαµβάνεται περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση του προγράµµατος. Κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται από τους οικείους Υπουργούς κατ’ εφαρµογή των δράσεων, που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Δράσης
του οικείου Υπουργείου, αποστέλλονται σε σχέδιο στον οικείο
Τοµέα για να διασφαλισθεί η συµβατότητά τους µε το αποτέλεσµα των σχετικών δράσεων, καθώς και στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Αντίτυπο
κάθε σχεδίου νόµου που περιέχει διατάξεις που ενσωµατώνουν
στην έννοµη τάξη αποτελέσµατα των δράσεων του Σχεδίου Δράσης κάθε Υπουργείου αποστέλλεται στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού και στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
στ) Οι Τοµείς καταρτίζουν τριµηνιαία έκθεση προόδου εκτέλεσης του κυβερνητικού προγράµµατος για τα Υπουργεία ευθύνης
τους, την οποία υποβάλλουν στον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. Η τριµηνιαία έκθεση, πέραν των τυχόν παρατηρήσεων,
µπορεί να περιλαµβάνει και σχετικές προτάσεις σχετικά µε τρόπους βελτίωσης της εφαρµογής του προγράµµατος από µέρους
των Υπουργείων. Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας ετήσια έκθεση της πορείας
εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, ανά Υπουργείο, στην οποία
περιλαµβάνεται και κριτική αξιολόγηση των πεπραγµένων κάθε
Υπουργείου σε σχέση µε την εφαρµογή του κυβερνητικού προγράµµατος και προτάσεις για την αντιµετώπιση τυχόν καθυστερήσεων ή άλλων προβληµάτων. Αντίτυπο της ετήσιας έκθεσης
αποστέλλεται και στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
ζ) Αν ληφθεί πολιτική απόφαση που απαιτεί άµεση προώθηση
δράσεων για θέµα που δεν έχει ενταχθεί στον προγραµµατισµό,
οι δράσεις αυτές προωθούνται παράλληλα και εντάσσονται στον
προγραµµατισµό του επόµενου έτους, κατά το µέρος τους που
δεν έχει ολοκληρωθεί.
η) Ο κατά περίπτωση αρµόδιος Τοµέας σε συνεργασία µε τα
εµπλεκόµενα Υπουργεία συντονίζει την κανονιστική αποτύπωση
των διαδικασιών που απλοποιούνται και µεριµνά για την καταχώρισή τους σε ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Γραφείο Τεκµηρίωσης και Αρχείων. Νέες ρυθµίσεις που περιέχονται σε
σχέδια νόµων ή κανονιστικών πράξεων Υπουργών και που επεµβαίνουν σε ήδη απλουστευµένες διαδικασίες αποστέλλονται στη
Γενική Γραµµατεία Συντονισµού και στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νεότερες ρυθµίσεις δεν εισάγουν πρόσθετες
διαδικασίες ή διοικητικές επιβαρύνσεις στις ήδη απλουστευµένες διαδικασίες.
θ) Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράµµατα στελεχών της Διοίκησης για θέµατα
προγραµµατισµού ή απλούστευσης διαδικασιών, µε ίδια µέσα ή
σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μπορεί επίσης να οργανώνει ηµερίδες σχετικά µε
θέµατα απλούστευσης και των ωφελειών που αναµένονται για
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τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση.
4. Γραφείο Τεκµηρίωσης και Αρχείων
Το Γραφείο Τεκµηρίωσης και Αρχείων συγκεντρώνει, ταξινοµεί
και αρχειοθετεί όλες τις αποφάσεις, πρακτικά και λοιπά κείµενα
που αφορούν στο έργο των µονάδων της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού. Παράλληλα επεξεργάζεται τα ανωτέρω κείµενα για
την άντληση των στοιχείων εκείνων τα οποία τεκµηριώνουν τη
σκοπιµότητα και τους στόχους αυτών. Κατά την πρώτη λειτουργία του το Γραφείο Τεκµηρίωσης και Αρχείων καταρτίζει σχέδιο
τρόπου ταξινόµησης και αρχειοθέτησης των κειµένων και στοιχείων, το οποίο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού.
Άρθρο 18
Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού
1. Συστήνεται θέση Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού µε βαθµό
πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και πενταετή θητεία. Ο
Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού διορίζεται µε απόφαση του
Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αντί διορισµού µπορεί µε όµοια απόφαση να γίνει ανάθεση των καθηκόντων της θέσης του Γενικού Γραµµατέα
Συντονισµού σε ανώτατο δηµόσιο λειτουργό. Κατά τη διάρκεια
της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού αναστέλλεται
η άσκηση κάθε επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού υπάγεται απ’ ευθείας
στον Πρωθυπουργό. Με απόφαση του Πρωθυπουργού η
άσκηση µέρους ή όλων των αρµοδιοτήτων του για θέµατα της
Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού µπορεί να ανατίθενται στον
Υπουργό Επικρατείας. Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού προϊσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη
λειτουργία τους και είναι βοηθός του Πρωθυπουργού σχετικά µε
το πρόγραµµα εφαρµογής του κυβερνητικού έργου, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόµου.
3. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου και της Κυβερνητικής Επιτροπής ή και άλλων συλλογικών
κυβερνητικών οργάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουργό και κοινοποιείται σε αυτόν κατάλογος των αποφάσεων
του Υπουργικού Συµβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
4. α) Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού µπορεί να
ανανεωθεί µία µόνο φορά µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
β) Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού παύεται µε απόφαση
του Πρωθυπουργού για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατικής.
5. Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού.
6. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραµµατείς
των Υπουργείων εφαρµόζονται αναλόγως και για τον Γενικό
Γραµµατέα Συντονισµού για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
για τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.
Άρθρο 19
Σύσταση θέσεων
1. Στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού συνιστώνται εξήντα
τρεις (63) θέσεις προσωπικού ως ακολούθως:
α. Για το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα:
α.1. Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων από τις οποίες:
- Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµούς Α’ - ΣΤ’, ανάλογα µε το τυπικό προσόν του υπαλλήλου που κατέχει καθεµία
από αυτές και
- Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ µε βαθµούς Β’ - ΣΤ’.
α.2. Μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ µε βαθµούς Δ’- ΣΤ’.
α.3. Μια (1) θέση ειδικού συµβούλου µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και
Μια (1) θέση ειδικού συνεργάτη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισµένου χρόνου.
β. Δώδεκα (12) θέσεις προϊσταµένων από τις οποίες:
Μία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου προϊσταµένου του Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραµµατέα
Μία (1) θέση προϊσταµένου της Υπηρεσίας Διοίκησης
Μία (1) θέση προϊσταµένου της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού
Οκτώ (8) θέσεις προϊσταµένων Τοµέων (µία ανά Τοµέα)
Μία (1) θέση προϊσταµένου του Γραφείου Τεκµηρίωσης και
Αρχείων.
γ. Τριάντα δύο (32) θέσεις κατηγορίας ΠΕ µε βαθµούς Α’ - ΣΤ’
από τις οποίες:
- Οκτώ (8) θέσεις για την Υπηρεσία Προγραµµατισµού,
- Είκοσι δύο (22) θέσεις για τους Τοµείς,
- Δύο (2) θέσεις για το Γραφείο Τεκµηρίωσης και Αρχείων και
δ. Πέντε (5) θέσεις για την Υπηρεσία Διοίκησης, κατηγοριών
ΠΕ ή ΤΕ, ανάλογα µε το τυπικό προσόν του υπαλλήλου που κατέχει καθεµία από αυτές.
ε. Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΔΕ µε βαθµούς Β’ - ΣΤ’ από τις
οποίες µία (1) για την Υπηρεσία Προγραµµατισµού, τρεις (3) για
τους Τοµείς και τρεις (3) για την Υπηρεσία Διοίκησης.
στ. Μία (1) θέση νοµικού συνεργάτη µε σχέση έµµισθης εντολής.
2. Τυπικό προσόν πλήρωσης της θέσης του µετακλητού προϊσταµένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται το πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
3. Τυπικά προσόντα για την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταµένων των λοιπών οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού είναι το πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο
της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον
φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα. Πρόσθετα προσόντα κάλυψης
των ανωτέρω θέσεων και ο τρόπος απόδειξης αυτών ορίζονται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τυπικά προσόντα κάλυψης των θέσεων των περιπτώσεων
α.1, α.2, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
είναι τα προβλεπόµενα στον Υπαλληλικό Κώδικα ανά κατηγορία
θέσεων. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου
εφαρµόζεται και για τις θέσεις αυτές.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού κατανέµονται στους Τοµείς οι είκοσι δύο (22) θέσεις κατηγορίας ΠΕ
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και
οι τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου σε τρεις Τοµείς ανά µία. Η σύνθεση
σε προσωπικό των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού µπορεί να µεταβάλλεται οποτεδήποτε µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού.
Άρθρο 20
Προσωπικό
1.α. Η θέση του µετακλητού υπαλλήλου προϊσταµένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα καλύπτεται είτε µε
πρόσληψη που γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως είτε µε απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό.
β. Οι θέσεις των µονίµων υπαλλήλων του Ιδιαίτερου Γραφείου
του Γενικού Γραµµατέα καλύπτονται µε απόσπαση υπαλλήλων
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο.
γ. Οι θέσεις των ειδικών συµβούλων και των ειδικών\ συνεργατών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα καλύπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ.
63/2005, όπως ισχύει. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλµατος.
2. Οι θέσεις των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της
Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, πλην αυτής του Ιδιαίτερου
Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα, καλύπτονται είτε µε µετάταξη
µονίµων υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε µε
απόσπαση συµβασιούχων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
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φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η µετάταξη ή απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η απόσπαση γίνεται χωρίς χρονικό περιορισµό.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την
οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον
τυχόν προβλεπόµενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόµενο βαθµό ή για επιλογή σε θέση
προϊσταµένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου στο επίπεδο της οργανικής µονάδας για την οποία
γίνεται η επιλογή.
4. Oι αποδοχές των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού ορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του π.δ. 63/2005. Οι αποδοχές του µετακλητού υπαλλήλου προϊσταµένου του Ιδιαίτερου
Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82 του π.δ.
63/2005.
5. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταµένων
εφαρµόζονται: α) γι’ αυτούς που κατέχουν τη θέση µε µετάταξη
οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, β) γι’ αυτούς που κατέχουν
τη θέση µε απόσπαση, οι διατάξεις στις οποίες υπάγονται, ανάλογα µε τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση,
πλην των θεµάτων που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
6. Οι προϊστάµενοι αξιολογούνται κατ’ έτος από τον Γενικό
Γραµµατέα βάσει δελτίου αξιολόγησης του οποίου ο τύπος και το
περιεχόµενο καθορίζεται µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Με τεκµηριωµένη εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα και
ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ο προϊστάµενος µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για µη επαρκή
ανταπόκριση σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή, αν υπηρετεί µε απόσπαση, αυτή αίρεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού και επιστρέφει στην Υπηρεσία του. Αν ανήκει οργανικά
στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού επαναφέρεται στην υπηρεσία από την οποία είχε µεταταγεί σε θέση του κλάδου του και
στο βαθµό που κατείχε κατά τη µετάταξή του. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού λογίζεται ότι διανύθηκε στην υπηρεσία του για κάθε συνέπεια.
8. Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε µε µετάταξη µονίµων υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε µε απόσπαση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι
διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων
λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
Οι αποδοχές των µετατασσοµένων και τα θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα και του µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων, πλην αυτών που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Οι αποδοχές των αποσπασµένων καταβάλλονται από τη Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού και ισούνται µε το σύνολο των πάσης
φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης,
πλην εκείνων που συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων
τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους.
9. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις
νυχτερινές ώρες ή ηµέρες εξαιρέσιµες ή αργίες εφαρµόζονται
οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούµενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Συντονισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι υπηρεσιακές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού που θα εργάζονται σε δωδεκάωρη βάση και
κατά τα Σάββατα, Κυριακές ή εξαιρέσιµες.
10. Η θέση του νοµικού συνεργάτη καλύπτεται µε πρόσληψη
δικηγόρου στο Εφετείο τουλάχιστον, κάτοχο διδακτορικού διπλώµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής στο δηµόσιο
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δίκαιο και άριστη γνώση µιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής
ή γερµανικής. Οι αποδοχές του νοµικού συνεργάτη καθορίζονται
σύµφωνα µε την κ.υ.α. 2/17132/0022/28.2.2012 (Β’ 498).
11. Για την εκτός έδρας µετακίνηση του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δηµοσίους
υπαλλήλους. Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού και του Γενικού Γραµµατέα του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται η αντιστοιχία, όπου απαιτείται, των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού µε τα προβλεπόµενα στο ν. 2685/1999.
12. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 20 του παρόντος
νόµου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο παρόν άρθρο, γίνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού,
πλην των θέσεων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα και του προϊσταµένου του Γραφείου Διοίκησης για την κάλυψη των οποίων δεν απαιτείται γνώµη υπηρεσιακού
συµβουλίου.
13. Σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού επιτρέπεται η ενίσχυσή της µε προσωπικό
πέραν του αριθµού των οργανικών της θέσεων, που αποσπάται
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε απόφαση Πρωθυπουργού.
14. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του παρόντος άρθρου για µετατάξεις ή αποσπάσεις εφαρµόζονται και για τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
Άρθρο 21
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταµένων
των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
και του λοιπού προσωπικού αυτής, για τα οποία σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώµη ή απόφαση υπηρεσιακού
συµβουλίου συγκροτείται υπηρεσιακό συµβούλιο της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού που αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού ως Πρόεδρο, το Σύµβουλο και τον Πάρεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Νοµικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο
Διοικητικής
Μεταρρύθµισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Τα µέλη του Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση
του Πρωθυπουργού, για θητεία δύο (2) ετών.
2. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη του
Συµβουλίου. Αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται Γενικός Γραµµατέας άλλης Γενικής Γραµµατείας υπαγόµενης στον
Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου. Αναπληρωτές
των δύο άλλων τακτικών µελών ορίζονται Πάρεδροι, ή Δικαστικοί
Αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού.
3. Γραµµατέας του υπηρεσιακού συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του, ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού.
4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό
Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συµβούλιο, αντί του Γενικού Γραµµατέα,
προεδρεύεται από Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου 2 για θητεία δύο (2) ετών, ύστερα από πρόταση
του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 22
Δαπάνες - Έλεγχος
1. Για τις δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 83
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του π.δ. 63/2005.
2. Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου των υπηρεσιών του
Πρωθυπουργού και η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή εξυπηρετεί και τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.
Άρθρο 23
Εξουσιοδοτήσεις
Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού µπορεί µε απόφασή του,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να εκχωρεί στον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Διοίκησης της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού το δικαίωµα υπογραφής πράξεων και
εγγράφων για θέµατα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας αυτής.
Άρθρο 24
Κωδικοποίηση διατάξεων
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι
διατάξεις του ν. 1558/1985, καθώς και οι διατάξεις µεταγενέστερων νόµων που τροποποιούν αµέσως ή εµµέσως διατάξεις
του νόµου αυτού.
2. Στην κωδικοποίηση µπορεί να περιληφθούν και διατάξεις
προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου και
αποφάσεων του Πρωθυπουργού που αφορούν Κυβερνητικά
Όργανα, ή υπηρεσίες του κυβερνητικού κέντρου, καθώς και κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
διατάξεων του ν.1558/1985, όπως αυτός ισχύει.
3. Το έργο της κωδικοποίησης ανατίθεται στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και ολοκληρώνεται εντός έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 25
Μεταβατική διάταξη
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι χρονικοί
προσδιορισµοί που αναφέρονται στην περίπτωση α’ του άρθρου
16, στις περιπτώσεις α’, β’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
18, καθώς και ο χρόνος υποβολής της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18
του παρόντος νόµου µετατίθενται αναλόγως µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού που κοινοποιείται σε όλα τα
Υπουργεία και τις υπ’ αυτόν υπηρεσίες.
2. Η θητεία των µελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου που θα συγκροτηθεί κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου λήγει την 31.12.2014. Έως τον ορισµό
αναπληρωµατικών µελών και όχι πέραν των δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί µε τα τακτικά µόνο µέλη.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Θέµατα παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012
Στην υποπερίπτωση γ’της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου
Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθενται µετά το τελευταίο εδάφιο τα εξής εδάφια:
«Η διαθεσιµότητα αίρεται µε τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης. Τα χρονικά διαστήµατα των προσωρινών τοποθετήσεων
δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της διαθεσιµότητας. Κατά
την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον

υπάλληλο πλήρεις αποδοχές µε ανάλογη εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2012.»
Άρθρο 27
Στο άρθρο 18 του ν. 4048/2012 (Α’ 34) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον πρόεδρο, στα µέλη και στον γραµµατέα της προβλεπόµενης στο παρόν άρθρο Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται το
ύψος της αποζηµίωσης και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη
χορήγησή της και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.»
Άρθρο 28
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά
τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 29
Η περίπτωση 39 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ’
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016
-Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς/και µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (Α’ 276),
όπως ισχύει και περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Δικαιοσύνης µε αριθµό 2/38031/
0022/7.6.2010 (Β’ 898), θα πραγµατοποιηθεί ως εξής:
α) η τέταρτη (4η) δόση έως την 31η Ιανουαρίου του 2013,
β) η πέµπτη (5η) δόση το Μάρτιο του 2014,
γ) η πέµπτη (5η) δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς
λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους θα
καταβληθεί το Νοέµβριο του 2014.»
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για το διδακτικό προσωπικό
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, προστίθενται νέα
εδάφια ως εξής:
«Για τα µέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση
2007 - 2013», δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας
άσκησης ιδιωτικού έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Αντίθετα, για τα µέλη του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του
π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδροµικά από την έναρξη εφαρµογής
του ν. 4075/2012 (Α’ 89).»
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις σύνθεσης επιτροπής
του άρθρου 3 του ν. 2286/1995 (Α’ 19)
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 2286/1995 (Α’ 19) προστίθεται η φράση «σε περίπτωση, δε, µη
ύπαρξης θέσης Γενικού Γραµµατέα ή µη κάλυψης αυτής, τον
Υπουργό αναπληρώνει ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ’- 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Άρθρο 32
Στο άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 3592/2007 όπως ισχύει, προστίθεται
στοιχείο στ’, που έχει ως εξής:
«Σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής τουλάχιστον επί
εξάµηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράµηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του
από τους υπόχρεους προς τούτο, η άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού ανακαλείται από τον ως τότε αδειούχο της.
Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης από το ήµισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζοµένων - περιλαµβανοµένου του 1/3 τουλάχιστον των δηµοσιογράφων αν πρόκειται για ενηµερωτικό σταθµό - χορηγείται
σε αυτούς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού στην αντίστοιχη συχνότητα µε πρόταση του Ε.Σ.Ρ. και απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε..
Ειδικώς για την περίπτωση αυτή και κατ' εξαίρεση των οριζόµενων, στην επόµενη παράγραφο 10, το ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων και
τα ποσά εγγυητικών επιστολών καθορίζονται από το Ε.Σ.Ρ. που
εκτιµά τις περιστάσεις µέχρι του 35% αυτού.»
Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί µέρους
διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 21 Νοεµβρίου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, τα
Πρακτικά της Τετάρτης 21 Νοεµβρίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.15’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2013 και ώρα
09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

