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Αθήνα, σήµερα στις 12 Μαρτίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 11-3-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου:
α) Τα Πρακτικά της ΡΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 11 Μαρτίου 2014, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις».
β) Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Πέµπτης 6 Φεβρουαρίου 2014, της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου 2014 και της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου 2014)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 13 Μαρτίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 659/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων της ελαιοκοµίας και της διάθεσης του ελαιολάδου.
2. Η µε αριθµό 662/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Γελαλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
άµεση κατάργηση των φορολογικών προστίµων που προβλέπονται στον ν. 4174/2013 και τον ν. 4224/2013.
3. Η µε αριθµό 661/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών
από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.
4. Η µε αριθµό 664/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες για την
απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της κλειστής λεκάνης της Μεσογείου εν’ όψει µάλιστα

και της ουκρανικής κρίσης.
5. Η µε αριθµό 666/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού.
6. Η µε αριθµό 658/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κοζάνης των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 660/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη
θέση της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο.
2. Η µε αριθµό 663/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Τριανταφύλλου προς την Υπουργό Τουρισµού,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της µαρίνας του Μεσολογγίου.
3. Η µε αριθµό 665/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γαβριήλ Αβραµίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την ολική περικοπή των συντάξεων των
ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών.
4. Η µε αριθµό 667/10-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και
υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα- Τροποποίηση διατάξεων π.δ.
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».

8454

Στη χθεσινή συνεδρίαση άρχισε η συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου και στη σηµερινή θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί
της αρχής. Στη συνέχεια θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να ρωτήσω πότε θα διεξαχθεί η επί των άρθρων συζήτηση; Θα ολοκληρωθεί τώρα η διαδικασία του καταλόγου και στη συνέχεια θα µπούµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση
µε έναρξη πάλι διαδικασίας εγγραφής οµιλητών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως. Μόλις τελειώσουµε, θα γίνει κανονικά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα παρακαλέσω, επίσης, αν µε ακούν κάποιοι Βουλευτές οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι και δηµιουργούν πρόβληµα λόγω της απουσίας τους, να
µπουν στην Αίθουσα, διότι όλοι επικαλούνται διάφορες εργασίες
και στο τέλος δηµιουργούν πρόβληµα στο Προεδρείο. Γι’ αυτό,
σας λέω ότι θα τηρήσω αυστηρά τον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Υψηλάντης για επτά
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό ψήφιση
νοµοσχέδιο αποτελεί ένα πρώτο σηµαντικό βήµα σε µία δύσκολη
πορεία για την πάταξη της ελληνικής γραφειοκρατίας και για τον
εξορθολογισµό του ελληνικού δηµοσίου.
Είναι κοινός τόπος ότι η γραφειοκρατία στο µέγεθος που
υπάρχει, είναι εµπόδιο στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του κράτους και αποτελεί τροχοπέδη στην άνθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κατ’ επέκταση στην αντιµετώπιση της γάγγραινας
της ανεργίας.
Όµως, πρέπει να επισηµάνουµε ότι, µετά το πρώτο βήµα, οφείλουµε να προβούµε σε ένα άλµα, µε την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά και µε µία χάρτα άρσης όλων
εκείνων των αντικινήτρων που εκτρέφουν τη γραφειοκρατία και
υποσκάπτουν την ανάπτυξη.
Βέβαια, το εγχείρηµα ξεκινά σε µία περίοδο κατά την οποία
είναι ορατή η έξοδός µας από τις παρενέργειες της µεγάλης κρίσης που έπληξε τη χώρα µας και, βεβαίως, από το µνηµόνιο.
Αυτό έχει επιτευχθεί µε τις θυσίες του ελληνικού λαού, ο οποίος
πλήρωσε την κρατικιστική, συντεχνιακή και κακώς εννοούµενη
συνδικαλιστική ελληνική πολιτική πραγµατικότητα του παρελθόντος.
Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να συντηρεί ό,τι έχει ταλαιπωρήσει και πονέσει αυτόν τον τόπο και επιµένει σε ένα φαύλο
κράτος και στον κρατισµό που παράγει. Επιδιώκει την αναξιοκρατία και την ανυπαρξία κριτηρίων βαθµολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, τη διατήρηση συστηµάτων κρίσης από «ηµετέρους» και όχι βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, την ενθάρρυνση
των αέργων που αποστερούν την εργασία σε ανθρώπους –κυρίως νέους- που επιδιώκουν αληθινά να εργαστούν.
Δυστυχώς, επιστράτευσαν και πάλι τον διχαστικό και ακραίο
λόγο, υπερτονίζοντας ότι δήθεν το νοµοσχέδιο που συζητάµε
είναι απόρροια της υποδούλωσης της χώρας στις µνηµονιακές
της δεσµεύσεις, θαρρείς και η χώρα µας δεν έχει από µόνη της
την ανάγκη να απεµπλακεί από ό,τι τη βαραίνει και την ταλαιπωρεί δεκαετίες τώρα.
Παρουσίασε το γνωστό, ευκόλως και αζηµίως επαναλαµβανόµενο έργο της δήθεν αντισυνταγµατικότητας που έχει επιλέξει
πρωταγωνιστικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για να προσδώσει
πολιτική νοµιµοποίηση στη στείρα, οπισθοδροµική και καταστρεπτική πολιτική της πρόταση επί του ελληνικού προβλήµατος.
Πρόκειται για τακτική και αντιπολιτευτικό λόγο που φαντάζει ευχάριστος, όµως στην πραγµατικότητα είναι φθοροποιός για ό,τι
ο ελληνικός λαός έχει καταφέρει µε κόπους και θυσίες µέχρι σήµερα. Όσον αφορά τη λήψη µέτρων κατά της γραφειοκρατίας,
αφού επεδίωξαν να µειώσουν τη σπουδαιότητά τους, το προσπερνούν. Γιατί εδώ, λογικά, θα έπρεπε να πουν και µία καλή
κουβέντα.
Η ιεράρχηση των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων, προκειµέ-
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νου το κράτος µας να αναδιατάξει τις δυνάµεις του ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και αποτελεσµατικό, λένε ότι είναι υποδούλωση στο µνηµόνιο.
Την εµµονή τους σε διατήρηση φορέων που εδώ και καιρό
έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους -στη διατήρηση προφανώς αλληλεπικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων- και τη σπατάλη των
δηµοσίων πόρων τη φέρουν ως αποκύηµα µιας ετερόνοµης,
όπως λένε, και ασφαλώς παραδοµένης στην τριαρχία των δανειστών νοµοθετικής λειτουργίας.
Αυτό είναι το έργο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο οποίο
µε περίσσεια ανευθυνότητα έχει επιδοθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δήθεν
αντιµνηµονιακοί παρακολουθητές του στα δεξιά και αριστερά
του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Πρέπει ξεκάθαρα ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει ότι µε το εγχείρηµα αυτό εξορθολογισµού του κράτους καταργούνται έντεκα φορείς, των οποίων ο ρόλος µπορεί πλέον να ασκηθεί από
κάποια υφιστάµενη δοµή συνεκτικότερα. Τέσσερα νοµικά πρόσωπα τα οποία ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά,
τρία κλαδικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία λειτουργούν ως δηµόσιες υπηρεσίες, συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο,
ενώ δύο νοµικά πρόσωπα και µία αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία
καταργούνται και συγχωνεύονται σε ένα νοµικό πρόσωπο.
Το µεταβατικό στάδιο µέχρι τη θεσµοθέτηση ενός µόνιµου συστήµατος αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών, τµηµαταρχών και
προϊσταµένων, µε αντικειµενική συγκριτική αξιολόγηση και προσδιορισµό ανώτατων ποσοστών ανά κλίµακα βαθµολογίας, σε
καµµιά περίπτωση δεν αποτελεί πρόκριµα απόλυσης ή µείωσης
του µισθού, αλλά µια διαδικασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών των δηµοσίων υπαλλήλων.
Κλείνοντας την παρέµβασή µου αυτή, θα ήθελα να αναφέρω
ότι το άρθρο 43 του νοµοσχεδίου, βελτιωµένο νοµοτεχνικά,
ορθώς δίνει τη δυνατότητα επανελέγχου κάθε είδους µετατροπής σύµβασης εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου από το
ΑΣΕΠ, για περιπτώσεις οι οποίες κατά τον χρόνο της µετατροπής
αυτής δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις ή δεν
τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία.
Για να λειτουργήσει όµως, κύριε Υπουργέ, σωστά το κράτος
δικαίου οφείλουµε να δώσουµε την ευκαιρία αποκατάστασης εργαζοµένων, οι οποίοι, ενώ είχαν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις
να καταστούν αορίστου χρόνου, ευθύνη της υπηρεσίας τους, ευθύνη κάποιων που εκείνη την ώρα έκριναν διαφορετικά ότι λειτουργούσαν νόµιµα, τούτο δεν κατέστη εφικτό.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση οφείλει να εγκύψει
και σε αυτό το πρόβληµα, αποδίδοντας δικαιοσύνη µε βάση την
κοινοτική νοµοθεσία, για να αποκαταστήσει την κατηγορία εκείνων των αδίκως απολυθέντων εργαζοµένων οι οποίοι και είναι
αναγκαίοι στην υπηρεσία τους και δεν επιβαρύνουν το δηµόσιο.
Μία τέτοια κατηγορία είναι οι προσφάτως απολυθέντες από τη
ΔΕΥΑ Ρόδου και πρώην εργαζόµενοι της ΔΕΥΑ Ιαλυσού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, οφείλω να επισηµάνω από το Βήµα αυτό ότι, εξαιτίας του κενού αυτού που δηµιουργήθηκε, µπαίνει σε κίνδυνο
ολόκληρο το αποχετευτικό σύστηµα του πλέον τουριστικού κοµµατιού της χώρας. Αν, δε, αναλογιστούµε ότι αυτήν την ώρα ο
τουρισµός προσφέρει το σηµαντικότερο ποσοστό στο ΑΕΠ µας
για την αντιµετώπιση της κρίσης, οποιαδήποτε περιβαλλοντική
ζηµιά θα ανατρέψει δραµατικά τον συσχετισµό αυτό.
Καλώ, λοιπόν, την Κυβέρνηση άµεσα να ασχοληθεί και µε
αυτήν την τόσο σοβαρή περίπτωση, η οποία θα δώσει την ισορροπία και θα αποκαταστήσει τα πράγµατα µέσα στο πνεύµα και
στο κράτος δικαίου.
Τέλος, επισηµαίνω ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό βάζουµε ένα
τέλος στη φαύλη και ακραία τακτική και ρητορική, που µοναδικό
στόχο είχε και έχει την αύξηση της εκλογικής πελατείας, δίχως
να δίνει λογαριασµό σε κανέναν και επιρρίπτοντας τελικά αυτόν
και τα δυσβάσταχτα βάρη του στην πλειοψηφία του ελληνικού
λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Υψηλάντη.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά η κ. Μαρία Κανελλοπούλου και
να ετοιµάζεται η κ. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά βρισκόµαστε
στην Αίθουσα της Ολοµέλειας της Βουλής αντιµέτωποι µε ένα
νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης που µάλλον χωρίς περίσκεψη, αλλά
σίγουρα χωρίς αιδώ, επιχειρεί να διαλύσει ό,τι έχει ακόµα περισωθεί.
Μας φέρνετε λοιπόν ένα σχέδιο-«σκούπα», ήδη χαρακτηρισµένο από την αρµόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ως αντισυνταγµατικό, για να πείτε ότι επιχειρείτε να επιβάλετε αξιοκρατία
και αξιολόγηση στο δηµόσιο. Ποιοι; Εσείς οι οποίοι στο µεταξύ
έχετε καταλάβει µε κοµµατικούς στρατούς όλες τις θέσειςκλειδι! Σας παραθέτω στοιχεία που δείχνουν τον βαθµό των αναθέσεων σε θέσεις προϊσταµένων, στοιχεία που δείχνουν το όργιο
τοποθετήσεων δικών σας ανθρώπων, χωρίς να έχουν κριθεί από
υπηρεσιακό συµβούλιο. Πρόκειται για εκείνους, δηλαδή, οι οποίοι, µετά την τυχόν ψήφιση του νοµοσχεδίου, θα αξιολογήσουν
τους άλλους υπαλλήλους.
Ξεκινώ, κύριε Μητσοτάκη, µε το δικό σας Υπουργείο. Στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, λοιπόν, τρεις στους
πέντε γενικούς διευθυντές, το 60% των διευθυντών και το 40%
των τµηµαταρχών έχουν τοποθετηθεί µε ανάθεση, χωρίς δηλαδή
κρίση από υπηρεσιακό συµβούλιο.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών το 70% των διευθυντών και το 52%
των τµηµαταρχών έχουν τοποθετηθεί µε ανάθεση, χωρίς κρίση
από υπηρεσιακό συµβούλιο.
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 75% των γενικών, το 45% των
διευθυντών και το 45% των τµηµαταρχών έχουν τοποθετηθεί µε
ανάθεση, χωρίς κρίση από υπηρεσιακό συµβούλιο.
Στις αποκεντρωµένες διοικήσεις έχουν τοποθετηθεί όλοι µε
ανάθεση από το 2011 µέχρι σήµερα. Είναι φανερό, λοιπόν, πώς
εσείς εννοείτε την αξιολόγηση.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο προχωρείτε σε κατάργηση διαφόρων φορέων. Προσωπικά θα αναφερθώ στην κατάργηση του ΕΚΕΒΙ,
ενός φορέα που φυσικά δεν έχει εξαντλήσει τον ρόλο του. Εντάσσετε τις δράσεις του στο ΕΙΠ, έναν εξαιρετικά προβληµατικό
οργανισµό, µε έντεκα υπαλλήλους στην Αθήνα, ανθρώπους
χωρίς καµµία σχέση µε όσα το ΕΚΕΒΙ είχε ως αντικείµενο. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καµµία δέσµευση ότι οι ικανότατοι εργαζόµενοι του ΕΚΕΒΙ θα απορροφηθούν από το ΕΙΠ.
Γιατί η Κυβέρνηση θέλει να καταργήσει το ΕΚΕΒΙ; Ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης αδυνατεί να µας εξηγήσει και ο
Υπουργός Πολιτισµού κρύβεται πίσω από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Αξιολογήθηκε ποτέ το ΕΚΕΒΙ, ως φορέας,
από άποψη κόστους-οφέλους; Το βιβλίο είναι ο τελευταίος φορέας του Υπουργείου Πολιτισµού από άποψη επιχορηγήσεως
στην περιοχή του σύγχρονου πολιτισµού. Αξιολογήθηκε ποτέ το
έργο που επιτέλεσε το ΕΚΕΒΙ στα δεκαεννέα χρόνια λειτουργίας
του, έναντι αυτών των µικρών χρηµατοδοτήσεων; Αξιολογήθηκε
ποτέ η κινητοποίηση πόρων που πέτυχε από άλλες πηγές εκτός
του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως από ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είναι ο «Πολιτισµός
2000», το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ερευνητικά προγράµµατα,
περιφερειακά προγράµµατα, το ΕΣΠΑ 2007-2013 και η αυτοχρηµατοδότηση; Αξιολογήθηκε ποτέ η κοινωνική του απήχηση και η
διείσδυση του ονόµατός του στους ανθρώπους της εκπαίδευσης, των γραµµάτων και στο αναγνωστικό κοινό;
Αξίζει να σηµειωθεί ότι επτά χιλιάδες από αυτούς, ανάµεσά
τους πεντακόσιοι επώνυµοι συγγραφείς, καθηγητές και πολιτικοί,
υπέγραψαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του
2013 να µην καταργηθεί το ΕΚΕΒΙ, αίτηµα που υποστηρίζουν και
όλοι σχεδόν οι συλλογικοί φορείς από τον χώρο το βιβλίου.
Ποιο είναι το πραγµατικό όφελος της πολιτείας από την κατάργηση του ΕΚΕΒΙ; Αυτό που εξοικονοµείται µε την προβλεπόµενη απορρόφησή του από το ΕΙΠ είναι ο µισθός του διευθυντή,
καθώς τα µέλη του Δ.Σ. ήταν άµισθα, και το ενοίκιο του κτηρίου
του, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισµού έχει υποσχεθεί εδώ και έναν χρόνο ότι έχει εξασφαλιστεί δηµόσιο κτήριο για

8455

να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Προφανώς, θα έχει µεταφερθεί
και αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ.
Το κόστος των εργαζοµένων που αποµακρύνονται δεν συµπεριλαµβάνεται -υποθέτουµε- στο δηµοσιονοµικό όφελος, αφού
για τις δράσεις που θα απορροφηθούν από το ΕΙΠ θα χρειαστούν
και άνθρωποι για να τις υλοποιήσουν. Η ζηµιά, όµως, στις δηµόσιες πολιτικές για το βιβλίο θα είναι τεράστια από την απώλεια
της τεχνογνωσίας του ολιγάριθµου, αλλά εµπειρότατου, προσωπικού του ΕΚΕΒΙ.
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου επέδειξε στα δεκαεννέα χρόνια λειτουργίας του σηµαντικότατο έργο στους τοµείς της προώθησης
του πολιτισµού, του ελληνικού βιβλίου και των ελληνικών γραµµάτων στο εξωτερικό, της προώθησης της φιλαναγνωσίας και
της διάδοσης του βιβλίου και των γραµµάτων, ιδίως στα παιδιά
και τους νέους.
Συνετέλεσε στη δηµιουργία των έργων υποδοµής για την υποστήριξη των συντελεστών του βιβλίου µε την εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, την εκπόνηση ερευνών και
µελετών για την αγορά του βιβλίου, τη δηµιουργία αρχείου εκδοτών, βιβλιοπωλών, βιβλιοθηκών, µεταφραστών, ιστορίας του
ελληνικού βιβλίου, τη δηµιουργία εξειδικευµένης βιβλιοθήκης,
καθώς και τον δηµοφιλέστερο σήµερα ιστοχώρο του βιβλίου, το
www.biblionet.gr για την ενηµέρωση των αναγνωστών.
Ως ΣΥΡΙΖΑ ζητάµε να αποσυρθεί άµεσα το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου για την απορρόφηση του ΕΚΕΒΙ από το ΕΙΠ. Το
ΕΚΕΒΙ αποτελεί επιτυχηµένο φορέα στο πλαίσιο του Υπουργείου
Πολιτισµού, σύµφωνα µε το κριτήριο της εµβέλειας και της απόδοσής του και συνεπώς δεν δικαιολογείται η κατάργησή του.
Επίσης, ζητάµε να καταβληθούν τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων του ΕΚΕΒΙ, που είναι απλήρωτοι επί έξι µήνες και παρ’
όλα αυτά εργάζονται µε αξιοσύνη και αυτοθυσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ρέι Μπράντµπερι, όταν δηµοσίευσε το «Φαρενάιτ 451» το 1953, περιέγραψε έναν κόσµο όπου
το βιβλίο θα ήταν απαγορευµένο. Καθώς φαίνεται, υπάρχουν και
άλλοι τρόποι για να εξουδετερώσεις τα βιβλία: να χτυπήσεις τις
υποδοµές τους, κλείνοντάς τες, να διαλύσεις όποιες προσπάθειες φιλαναγνωσίας επιχειρούνται, να το παραδώσεις στα ολιγοπώλια, καταργώντας την ενιαία τιµή βιβλίου, να δώσεις τις
βιβλιοθήκες σε ιδιώτες, για να βάλουν στις προθήκες τους τα ευπώλητα. Εµείς λέµε όχι. Θα υπερασπιστούµε το βιβλίο µε νύχια
και µε δόντια. Το εννοούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εγώ ευχαριστώ
την κ. Κανελλοπούλου, που ήταν και ακριβής στον χρόνο της.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Ξηροτύρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να τηρούµε τον
χρόνο, γιατί είναι πολλοί οι οµιλητές και έχουµε και συζήτηση επί
των άρθρων. Μετά να ετοιµάζεται ο κ. Γλέζος.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.
Το πρώτο αφορά τη µείωση των διοικητικών βαρών και τις
απλουστεύσεις των διαδικασιών, χρήσιµες ρυθµίσεις που απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες. Φθάνουν, όµως, οι ρυθµίσεις
αυτές για να βελτιώσουν το µεγάλο πρόβληµα της εύρυθµης λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης; Όχι, δεν φθάνουν. Χρειάζεται
γι’ αυτό ένα ειδικό νοµοσχέδιο, προσαρµοσµένο σε ένα ενιαίο
στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης.
Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο είναι τα πιο σηµαντικά κεφάλαια του νοµοσχεδίου, που αφορούν τις καταργήσεις και τις
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και την αξιολόγηση του προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου,
στόχος του είναι η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δηµόσιων οργανισµών και φορέων µε όσο το δυνατόν µικρότερο δηµοσιονοµικό κόστος. Απλουστευµένη προσέγγιση σε έναν µεγάλο στόχο, που τον βάζουν όλες οι κυβερνήσεις
για την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά µετά τον
ξεχνούν.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, είχαµε πει ότι ο στόχος πρέπει να είναι ο επανακαθορισµός όλης της λειτουργίας της Δηµό-
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σιας Διοίκησης, µε κριτήριο την αναβάθµιση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τον πολίτη και τη διασφάλιση του δηµόσιου
συµφέροντος. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό κρίνεται η συνολική αντιµετώπιση των µεγάλων παθογενειών του κράτους. Βεβαίως και χρειάζονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων,
αλλά αυτό πρέπει να γίνει, όπως σας είπα, µε αξιολόγηση, εξορθολογισµό και βάσει ενός συγκεκριµένου σχεδίου.
Νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι πως ο τόπος έχει ανάγκη από
µία ουσιαστική αναδιοργάνωση του κράτους και της Δηµόσιας
Διοίκησης και ειδικότερα των διοικητικών µονάδων όλων των
Υπουργείων.
Αυτό, όµως, θα πρέπει να γίνει µε βάση ένα συνολικό και καλά
δοµηµένο σχέδιο, κοινά αποδεκτό -χρειάζεται πράγµατι η συναίνεση των κοµµάτων- το οποίο θα εφαρµοστεί µε µέθοδο και σύστηµα, µε υποµονή και επιµονή, µε σεβασµό, όµως, στον νόµο
και στο Σύνταγµα.
Η διοικητική µεταρρύθµιση χρειάζεται ένα σχέδιο µε σκοπό
την εγκαθίδρυση ενός κράτους ισχυρού, δικαίου, επιτελικού, µε
Δηµόσια Διοίκηση ευέλικτη, αποδοτική, αποτελεσµατική, επιχειρησιακή, η οποία να συµβάλλει ουσιαστικά στον αναπτυξιακό
σχεδιασµό και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και
να εργάζεται, να εφαρµόζει δηµόσιες πολιτικές και κυρίως πολιτικές και συµπεριφορές που να είναι ακοµµάτιστες, µακριά από
το πελατειακό κράτος που είναι ο µεγάλος βραχνάς της Δηµόσιας Διοίκησης.
Η αναδιοργάνωση της διοίκησης θα επέλθει µε την κατάστρωση των νέων οργανισµών ή κανονισµών, της οργάνωσης και
λειτουργίας όλων των υπηρεσιών, µε αξιολόγηση των δοµών. Το
έχουµε πει πολλές φορές. Και, όµως, το πρόγραµµα αυτό το οποίο άρχισε επί τρικοµµατικής κυβέρνησης, η ολοκληρωµένη
αυτή διαχείριση, δεν προχωράει συστηµατικά, δεν προχωράει
συντεταγµένα και δεν προχωράει, βέβαια, µε τον τρόπο τον
οποίο σας περιέγραψα πριν.
Το διαρθρωτικό µέτρο της κινητικότητας του προσωπικού, το
οποίο είχε σαν σκοπό την ορθολογική ανακατανοµή του προσωπικού, µετά όµως από εκθέσεις αξιολόγησης των δοµών, σχέδια
στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών και αποτίµηση των προσόντων του µετακινούµενου προσωπικού, δυστυχώς είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της κατάληξης που µπορεί να έχει µία
µεταρρυθµιστική δράση, όταν δεν στηρίζεται σε µία στέρεη και
άρτια προεργασία και εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής που
εξαγγέλλεται και τελικά γίνεται υπό το άγχος των επιταγών της
τρόικας και οδηγεί τελικά πολλές φορές, αντί σε αναδιάρθρωση
των δοµών, σε οµαδικές απολύσεις.
Η διοίκηση είναι σήµερα σε πολύ κρίσιµη κατάσταση. Η οικονοµική κρίση και ειδικά η βαθύτατα ιδεολογική εµµονή της τρόικας στην πολιτική των απολύσεων, που δεν έχει, άλλωστε,
κανένα δηµοσιονοµικό όφελος -ανέφεραν και χθες οι συνάδελφοι ότι το όφελος αυτό είναι ελάχιστο- δεν έχει ούτε διαθρωτικό
χαρακτήρα και επέτεινε την παράλυση και αποδιάρθρωση της
διοίκησης. Υπονοµεύει, τελικά, και καταδικάζει κάθε προσπάθεια
µεταρρύθµισης.
Κύριε Υπουργέ, είστε νέος και ικανός. Φαντάζοµαι να µπορέσετε να ξεφύγετε από αυτό το πλαίσιο της δηµοσιονοµικής και
εδώ προσαρµογής της Δηµόσιας Διοίκησης και να ανοίξουµε τα
φτερά για µια ουσιαστική αναβάθµιση αυτής. Διότι µε λύπη µας
διαπιστώνουµε ότι σήµερα η προσπάθεια εκείνη για µία ριζική
και συνολική αναδιοργάνωση της διοίκησης δεν προχωράει,
όπως σας είπα, µε µια δίκαιη και ολοκληρωµένη πολιτική. Οι λύσεις είναι αποσπασµατικές, εµβαλωµατικές και συγκυριακές και
ορισµένες βασικές ρυθµίσεις έχουν στοιχεία αντισυνταγµατικότητας. Το συζητήσαµε εκτενέστερα χθες.
Ενδεχοµένως υπό το άγχος της Κυβέρνησης για την απόλυση
έντεκα χιλιάδων υπαλλήλων µέχρι το ερχόµενο φθινόπωρο, προωθείται αντί για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κινητικότητας µε
αξιολογήσεις, µετατάξεις και µετακινήσεις, ένα σχέδιο µεταβατικό, που έχει τελικό στόχο τις οριζόντιες απολύσεις.
Όµως, ο ν. 4109/2003, ο οικονοµικός και διοικητικός εξορθολογισµός, δεν είχε καταλύσει τις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων και δεν έχει θίξει την εργασιακή τους
ασφάλεια.
Όσον αφορά τα θέµατα της συγχώνευσης και της κατάργησης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των φορέων -όπως λέει η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου
της Βουλής και λέµε και εµείς- πρέπει να προκύψει, όχι όπωςόπως, αλλά µετά από ένα σχέδιο το οποίο έπρεπε όντως να είχε
ολοκληρωθεί.
Πρέπει κάποτε να γίνουν όλα αυτά τα βήµατα για την αναδιάρθρωση της διοίκησης. Είναι πολύ σηµαντικά και κραυγαλέα παραδείγµατα η κατάργηση του Οργανισµού Σχεδίου Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, η κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και
ούτω καθεξής. Γι’ αυτά τα θέµατα της κατάργησης των φορέων
θα ζητήσω τον λόγο και επί των άρθρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αναφερθώ στο θέµα της αξιολόγησης του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών. Κύριε Υπουργέ, είπατε χθες ότι η
Αριστερά δεν θέλει την αξιολόγηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν είναι ενιαίο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δεν είναι ενιαίο, αλλά
εγώ θα σας πω ενιαία για την Αριστερά, γιατί ήµουν ένα παιδί
της Αριστεράς, που δεν έπαιρνε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων και την ήθελα την αξιολόγηση για να µπορέσω να κρατήσω τη δουλειά µου. Την ήθελα την αξιολόγηση και πίστευα σε
δηµόσιους υπαλλήλους που ήταν ικανοί να κάνουν αξιολόγηση
και εκτιµούσαν τα προσόντα των υπαλλήλων τους. Έτσι δούλεψα
για είκοσι πέντε χρόνια στη Δηµόσια Διοίκηση, όµως η αξιολόγηση δεν γινόταν και κατά κύριο λόγο γιατί; Διότι θέλατε τους
τµηµατάρχες και τους διευθυντές να τους διορίζετε κάθε φορά
εσείς, το δικοµµατικό κράτος, πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Έτσι
εµείς µέναµε µ’ ένα «εύγε» των προϊσταµένων µας, που όµως δεν
καταγραφόταν πουθενά.
Κοιτάξτε να δείτε. Όπως σαν γυναίκα αγωνίστηκα πολύ περισσότερο για να πετύχω σε ορισµένα πράγµατα στη Δηµόσια Διοίκηση, ως αριστερή χρειαζόταν πάρα πολύ µεγάλος αγώνας για
να µπορέσεις να έχεις την εκτίµηση, αλλά να είναι γραπτή αυτή
η εκτίµηση της αξιολόγησης, όχι µόνο προφορική. Εποµένως
πάντα τη θέλουµε την αξιολόγηση, αλλά τη θέλουµε µε σωστά
κριτήρια, µε σωστό τρόπο και σε καµµία περίπτωση µ’ αυτές τις
ποσοστώσεις τις οποίες θέτετε.
Νοµίζω ότι το θέµα της αξιολόγησης, που είναι αναγκαίο, δεν
πρέπει να το αδικήσετε, δεν πρέπει να το εφαρµόσετε µ’ αυτόν
τον τρόπο. Είναι µία σηµαντική υπόθεση, η οποία όµως είναι σηµαντική για να βγάλει στο φως αυτούς τους αδικηµένους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι, παρ’ όλες τις περικοπές των,
µισθών τους µε όλες τις προσπάθειές τους µπορούν και αποδίδουν πάρα πολύ καλά και γι’ αυτό πρέπει να επιβραβεύονται µ’
ένα αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι για τη συζήτηση επί των άρθρων
του σηµερινού νοµοσχεδίου ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση
και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Νοµού Αττικής κ. Ηλία Κασιδιάρη.
Ο κύριος Γλέζος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, µε τον ποµπώδη τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του
Δηµόσιου τοµέα» κ.λπ. ήλθε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν µπορεί βέβαια κανείς να αρνηθεί ότι χρειάζεται κάποια τακτοποίηση πολλών πλεοναζόντων οργανισµών, που προστέθηκαν για ικανοποίηση κοµµατικών συµφερόντων. Για να είµαστε, όµως, συνεπείς µε
τις αρχές της δηµοκρατίας, έπρεπε να ξεκινήσουµε από τον
εαυτό µας.
Περίµενα, λοιπόν, να έλθει εδώ ένα νοµοσχέδιο που θα ζητάει
πρώτα απ’ όλα την κατάργηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Τι χρειάζεται τότε; Για ποιον λόγο να υπάρχει ειδικό Υπουργείο το οποίο θα κάνει τις µεταρρυθµίσεις; Δεν
µπορούσαν να γίνουν µεταρρυθµίσεις µε µία εντολή σε κάθε
Υπουργείο; Επίσης, να καταργηθεί, παραδείγµατος χάριν, το
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Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εκτελεστική εξουσία µε την ύπαρξη
Υπουργείου Δικαιοσύνης υποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Να καταργηθούν πολλά περιφερειακά Υπουργεία, τα οποία ταυτίζονται µε
άλλα Υπουργεία, να καταργηθεί το παλιό Υπουργείο Δηµοσίων
Έργων. Τώρα λέγεται Υποδοµών. Αλλάζουµε τα ονόµατα και νοµίζουµε ότι αλλάζουµε την ουσία.
Αυτό περίµενα από τον αγαπητό Υπουργό. Να αρχίσει η διεργασία συγχωνεύσεων, απλουστεύσεων, διοικητικών µεταρρυθµίσεων και άλλων από την κεφαλή. Όλα τα άλλα είναι εκ του
πονηρού και εκ του περισσού, αν δεν ξεκινάµε από την αρχή.
Θα ήθελα, λοιπόν, µία συγκεκριµένη απάντηση για ποιον λόγο
να υπάρχουν αυτά τα Υπουργεία, όπως είπα ξεκάθαρα και επιµένω.
Όσον αφορά στο θέµα της πρόσληψης των υπαλλήλων και τον
τρόπο µε τον οποίο γίνεται, δεν θα πάω µακριά. Θα πάω στην πατρίδα µου, στο χωριό Απεράθου της Νάξου, όπου την εξουσία
είχε ο λαός, µέχρι που την κατάργησε ο «Καποδίστριας» και όπου
πρόσληψη υπαλλήλων γινόταν από τη λαϊκή συνέλευση, αναθέτοντας σε ειδική επιτροπή. Οι ίδιοι οι διαγωνιζόµενοι έλεγαν
ποιος κέρδισε τη θέση για την κάθε πρόσληψη.
Θα αναφέρω την παρακάτω ιστορία, διότι είναι χρήσιµη για
όποιον θέλει να µελετά τα πράγµατα. Με εντολή της λαϊκής συνέλευσης και µε ειδικές διεργασίες προσλάβαµε υπαλλήλους.
Πολλούς. Όσους είχαµε ανάγκη. Ο διορισµένος τότε έπαρχος ο οποίος έτυχε να είναι καπετάνιος του ΕΛΑΣ- µε καλεί και µου
λέει: «Πώς τους προσέλαβες;». Και λέω: «Τώρα µε ποιον µιλάω;
Με τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ ή µε τον διορισµένο έπαρχο;». Λέει:
«Μη µε φέρνεις σε δύσκολη θέση.». Λέω: «Έχουµε ανάγκη αυτούς τους ανθρώπους; Αφού τους έχουµε ανάγκη, εµείς τους
προσλαµβάνουµε.». Και τους προσλάβαµε.
Τελικά, όταν ήρθε ο «Καποδίστριας» και κατήργησε τον Μετεωρολογικό Σταθµό που είχαµε δηµιουργήσει, τον Πειραµατικό
Σταθµό Αξιοποίησης των Ήπιων και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, δύο σχολές πανεπιστηµιακού επιπέδου για τα θέµατα του
περιβάλλοντος και της αξιοποίησης των ήπιων και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, επιχείρησαν να καταργήσουν και τους υπαλλήλους των µουσείων. Αντέδρασε, όµως, ο κόσµος και δεν τα κατήργησε.
Φθάνουµε στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όπου τοπικός κοινοτικός επικεφαλής είναι άνθρωπος του κόµµατος της
Νέας Δηµοκρατίας. Ήθελε να παντρευτεί µία κοπέλα στο Λαογραφικό Μουσείο και έµεινε κενή θέση. Έπρεπε να προσληφθεί
υπάλληλος. Τι να έκανε τώρα αυτός; Να ακούσει την κοµµατική
εντολή, που του έλεγε να προσλάβει κοµµατικό άνθρωπο, δικό
του; Δεν του πήγαινε. Να χρησιµοποιήσει το ΑΣΕΠ; Δεν του πήγαινε. Ξέρετε τι έκανε; Με φώναξε και µου λέει: «Έλα, Μανώλη,
και κάνε εξετάσεις όπως έκανες ως τώρα και πρόσλαβε τον
υπάλληλο όπως γινόταν µέχρι τώρα η διαδικασία.».
Έτσι γίνονται οι προσλήψεις. Οι προσλήψεις γίνονται όταν έχει
την εξουσία ο λαός. Προσλήψεις από τα πάνω, προσλήψεις µε
εντολές δεν γίνονται, γιατί εξυπηρετούν το κοµµατικό συµφέρον.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, έφθασε επιτέλους η ώρα να αναρωτηθείτε. Τη δεδηλωµένη δεν την έχετε. Αν
δεν είχατε τις πενήντα έδρες, δεν θα είχατε τη δεδηλωµένη. Δεδηλωµένη δεν έχετε. Έχει εξαντληθεί το όριό σας. Αν δεν υπήρχε
ο καλπονοθευτικός νόµος των πενήντα εδρών, που κλέβει από
τα άλλα κόµµατα, θα είχατε δεδηλωµένη; Δεν θα είχατε. Και
τώρα την έχετε στην κόψη του ξυραφιού. Λοιπόν, ως πότε θα παίζετε -δεν θα πω µε τον λαό- µε τη συνείδησή σας; Ως πότε θα
είστε στην εξουσία, την οποία δεν έχετε; Πέρα από το γεγονός
ότι υπάρχει φοβερή αναντιστοιχία µε το λαϊκό αίσθηµα.
Προκαλώ οποιονδήποτε Υπουργό της Κυβέρνησης, τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό, να έρθει να περπατήσουµε µαζί, χωρίς την
κουστωδία των συνοδών σε οποιονδήποτε δρόµο θέλει -ας κάνει
εκείνος την επιλογή του δρόµου- για να δούµε πώς θα τον αντιµετωπίσουν οι πολίτες.
Έχετε χάσει την εµπιστοσύνη του λαού. Όσο γρηγορότερα
αποχωρήσετε, τόσο το καλύτερο για τον τόπο µας. Η µόνη ευχή,
την οποία έχω να σας δώσω, είναι: Ανταποκριθείτε –ναι, Ταµήλο,
που µε κοιτάς- µε τη συνείδησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Αποστόλου για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην εισηγητική σας έκθεση αναφέρετε ότι καταργείτε φορείς και υπηρεσίες που δεν κρίνονται πια απαραίτητες. Παράλληλα, βάζετε σε κινητικότητα το προσωπικό τους, µε
στόχο ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό κράτος. Αυτά λέτε. Θα
δούµε, όµως, στη συζήτηση ότι ουσιαστικά δεν ανταποκρίνονται
στην πραγµατικότητα. Έχετε ξεπεράσει πλέον κάθε όριο προκλητικότητας.
Βασικός σας στόχος είναι η διαθεσιµότητα και απόλυση του
προσωπικού, παράλληλα µε την παράδοση πολλών δραστηριοτήτων αυτών των φορέων που καταργείτε σε ιδιώτες, είτε µε την
κατάργησή τους είτε µέσω της πλήρους απαξίωσής τους. Το τελευταίο συµβαίνει και µε τον Οργανισµό Κωπαΐδας, στον οποίο
θα σταθώ ιδιαίτερα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 14, του καταργείτε και τις τετρακόσιες
χιλιάδες στρέµµατα γης, τα χίλια διακόσια χιλιόµετρα χωµάτινα
κανάλια και τα εννιακόσια είκοσι χιλιόµετρα χωµάτινο οδικό δίκτυο τα µεταφέρετε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μάλιστα, µε την πρόθεση η µεταφορά αυτή να αποτελέσει την
πιλοτική εφαρµογή της ανάγκης για αλλαγή σε όλους τους τοπικούς οργανισµούς εγγείων βελτιώσεων. Φανταστείτε πόσο επεξεργασµένη είναι η πρότασή σας, που η ίδια η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία καλείται σήµερα να την υλοποιήσει, την
πληροφορήθηκε από τα Μέσα Ενηµέρωσης. Καµµιά επίσηµη
ενηµέρωση δεν υπήρξε. Τον Ιούνιο του 2013 έγινε γνωστή η πρότασή σας και µάλιστα µετά από σχετικό ερώτηµα του Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας κ. Γιάννη Σταθά. Πάραυτα η περιφέρεια
σας γνωστοποίησε τις απόψεις της, τις οποίες αγνοήσατε συνολικά.
Όντως –και θα συµφωνήσουµε- χρειαζόταν κάποια παρέµβαση
στη λειτουργία του οργανισµού. Αλλά, κύριε Υπουργέ, προς
άλλη κατεύθυνση. Και εµείς, όπως και η περιφέρεια, πιστεύαµε
ότι ο υφιστάµενος Οργανισµός Κωπαΐδας πρέπει να µετεξελιχθεί
σε έναν νέο φορέα δηµόσιου χαρακτήρα, όµως µετά από απόφαση και του περιφερειακού συµβουλίου, τόσο ως προς την οργάνωση της µεταβιβαζόµενης αρµοδιότητας, τη νοµική µορφή,
τη λειτουργία, µε συµµετοχή της περιφέρειας, µε συµµετοχή των
δήµων, µε συµµετοχή των ίδιων των αγροτών. Και αφού βεβαίως
προηγηθεί εκκαθάριση και απογραφή, µε ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο ανήκει, µεταβίβαση της
περιουσίας του στον νέο φορέα µε διατήρηση, πάνω απ’ όλα,
του υπάρχοντος προσωπικού. Τι κάνετε εσείς; Μεταφέρετε τον
Οργανισµό Κωπαΐδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως
υπηρεσία, µεταβιβάζοντας όλα τα χρέη και κρατώντας στο ελληνικό δηµόσιο την κινητή και ακίνητη περιουσία µε ταυτόχρονη,
όπως σας είπα και προηγουµένως, θέση του προσωπικού σε διαθεσιµότητα.
Έτσι όπως ψηφίζεται το συγκεκριµένο άρθρο, ο οργανισµός,
πέραν της αντικειµενικής αδυναµίας του να λειτουργήσει ως υπηρεσιακή δοµή της περιφέρειας, θα έχει προβλήµατα, τα οποία
θα προκύψουν από παράγοντες που δεν προβλέπει η συγκεκριµένη ρύθµιση, όπως:
Πρώτον, δεν µεταβιβάζεται καµµία αρµοδιότητα στην περιφέρεια, διότι προβλέπει τη µεταβίβαση µόνο των σκοπών του οργανισµού. Δεύτερον, η περιφέρεια, µετά τον «Καλλικράτη», δεν
έχει υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων, όπως είναι ο Οργανισµός
Κωπαΐδας.
Τρίτον, λόγω του χρόνου λήξης της θητείας των αιρετών οργάνων της περιφέρειας, δεν µπορεί να γίνει τροποποίηση του οργανισµού, ώστε να ενταχθεί ο µεταφερόµενος οργανισµός στη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Έτσι, ο οργανισµός, ως µια µεταφερόµενη υπηρεσία, θα αιωρείται. Δεν το έχετε προβλέψει αυτό.
Και τέταρτον, η διαθεσιµότητα του προσωπικού από 1-10-2014
θα καταστήσει αδύναµη την ενηµέρωση, αλλά πολύ περισσότερο
την προβλεπόµενη απογραφή, αφού η υπό σύσταση επιτροπή
συγκροτείται εντός µηνός από την 1-10-2014, από την κατάργηση του οργανισµού, όταν δεν θα υπάρχει το προσωπικό.
Έχετε σκεφτεί, κύριε Υπουργέ, τις άµεσες επιπτώσεις από την
αδυναµία λειτουργίας του οργανισµού αυτήν τη µεταβατική πε-
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ρίοδο; Ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσετε µια Κωπαΐδα ακόµα και σε καταστάσεις ερηµοποίησης;
Η προχειρότητα, λοιπόν, µε την οποία προσεγγίζετε όλα τα παραπάνω επιτάσσει, κύριε Υπουργέ, να µην ψηφιστεί το σχετικό
άρθρο 14. Σε περίπτωση ψήφισής του η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει δεσµευθεί ότι θα ασκήσει προσφυγή ακύρωσης στο
Συµβούλιο της Επικρατείας και στα άλλα αρµόδια δικαιοδοτικά
όργανα. Το ίδιο θα υπηρετήσουµε κι εµείς µετά τις περιφερειακές εκλογές, γιατί πιστεύουµε ότι οι Στερεοελλαδίτες θα µας
αναθέσουν τη διοίκηση της περιφέρειάς τους.
Δυο λόγια και για έναν άλλο φορέα που καταργείτε και εννοώ
τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας. Διαλύετε έναν
Οργανισµό που αποτελεί το θεµατοφύλακα του ρυθµιστικού της
Αθήνας. Δεν θα υπάρχει την εποµένη ως οντότητα, ως συγκεκριµένος οργανισµός.
Στις 27-03-2013 µας ενηµέρωνε το ΥΠΕΚΑ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου για το νέο ρυθµιστικό του µητροπολιτικού
χώρου της Αθήνας και εσείς σήµερα καταργείτε έναν οργανισµό
που υποτίθεται ότι ήταν αυτός ο οργανισµός ο οποίος θα εφήρµοζε το συγκεκριµένο ρυθµιστικό. Άλλο, λοιπόν, ένα δείγµα της
προχειρότητας µε την οποία αντιµετωπίζετε γενικότερα τα σοβαρότατα προβλήµατα που βιώνει η χώρα µας την τελευταία περίοδο.
Άρα, κύριε Υπουργέ, µε τέτοια προχειρότητα είναι δυνατόν να
ζητάτε από µας να συναινέσουµε; Θα έρθει η ώρα που για µας
θα γίνουν πράξη αυτά τα οποία σάς λέµε σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ταµήλος. Στη συνέχεια να ετοιµάζεται ο κ. Τσουκαλάς.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός παρακολουθεί µε αγωνία τις
διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης µε την τρόικα µέσω των εφηµερίδων, των ραδιοφώνων, των τηλεοπτικών σταθµών και αναµένει µε αγωνία την έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων.
Όλοι περιµένουµε να πάρουµε την επόµενη δόση, να φτάσουµε επιτέλους στον Ιούνιο, να µπορέσουµε να φύγουµε από
αυτό το δυσβάσταχτο µνηµόνιο, το οποίο επιβλήθηκε εδώ και
τρία χρόνια περίπου και πρέπει να έχει ένα τέλος αυτή η ιστορία.
Οι θυσίες των Ελλήνων είναι πολύ µεγάλες και κανένας δεν θα
ήθελε να πάνε χαµένες. Στην προσπάθεια αυτή συµφωνήσαµε
ότι πρέπει να περιοριστεί και να εκσυγχρονιστεί ο δηµόσιος τοµέας και να αξιολογηθούν εκ νέου οι εκατοντάδες νοµικά πρόσωπα που κατά καιρούς ιδρύθηκαν και αποτελούν τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα.
Η χώρα µας, την περίοδο της µεγάλης ανάπτυξης, από το
1974 µέχρι το 2008, απέκτησε έναν πολυπλόκαµο κρατικό τοµέα,
στη Δηµόσια Διοίκηση, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση, στον
πολιτισµό, στην τοπική αυτοδιοίκηση και όπου µπορεί κανείς να
φανταστεί. Η δαπάνη λειτουργίας αυτού του τεράστιου και πολυπλόκαµου κρατικού µηχανισµού ήταν τεράστια. Κονδύλια
πάνω από 17 δισεκατοµµύρια τον χρόνο απορροφούσε από τον
κρατικό προϋπολογισµό, για να συντηρηθεί αυτός ο τοµέας.
Τότε, λοιπόν, είχαµε τα δανεικά και από τα δανεικά συντηρούσαµε τον κρατικό τοµέα. Σήµερα τα χρήµατα αυτά δεν υπάρχουν, εποµένως δεν µπορεί να συντηρηθεί αυτός ο τεράστιος
κρατικός τοµέας. Η νέα οικονοµική πραγµατικότητα αλλά και η
εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάσσουν την επανεξέταση της δοµής
του ευρύτερου κράτους. Είναι µονόδροµος που πρέπει να βαδίσουµε µε τη µέγιστη συναίνεση, χωρίς αδικίες και διωγµούς
υπαλλήλων.
Οι µειώσεις των διάφορων οργανισµών και νοµικών προσώπων
πρέπει να συνεχιστούν το ταχύτερο δυνατόν.
Μάλιστα, οφείλουµε να πάµε πιο βαθιά, γιατί, κύριε Υπουργέ,
ο αντίλογος της κοινωνίας στις αντιδράσεις των κοµµάτων της
Αντιπολίτευσης είναι ότι είναι δειλή η απόπειρα µείωσης του κράτους που κάνετε σήµερα, ότι «είστε στα ρηχά», «πιάνετε τις µαρίδες» και δεν έχετε το θάρρος, σαν Κυβέρνηση, να µπείτε στα
βαθιά και να «πιάσετε πιο µεγάλα ψάρια» και να κλείσετε µεγαλύτερους οργανισµούς ή να ιδιωτικοποιήσετε µεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις που κάνουν διάφορες δουλειές και κοστίζουν
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πάρα πολλά λεφτά.
Αυτό, λοιπόν, αποδεικνύεται και από το οικονοµικό αποτέλεσµα που λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι τελικώς απ’
αυτά τα πρόσωπα που θα κλείσουµε κερδίζουµε περίπου δυόµισι
εκατοµµύρια. Σωστά λέει η Αντιπολίτευση: «Σιγά το πράγµα, για
δυόµισι-τρία εκατοµµύρια ευρώ καταργείτε είκοσι δύο οργανισµούς;».
Εγώ νοµίζω ότι παρά το µικρό αυτό οικονοµικό αποτέλεσµα,
είναι µία αρχή η οποία πρέπει να έχει και συνέχεια, γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι η φοροδοτική
ικανότητα των Ελλήνων πολιτών έχει εξαντληθεί και δεν αντέχει
άλλους φόρους για να κρατήσουµε όλο αυτό το αντιπαραγωγικό
κράτος που σήµερα υπάρχει.
Χρειαζόµαστε, κύριε Γλέζο, έναν νέο δηµόσιο τοµέα, µε
διαρκή αξιολόγηση του έργου που παράγει και µεταφορά πολλών κρατικών αρµοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, περιφερειακή
και τοπική. Χρειαζόµαστε µία αυτοδιοίκηση η οποία θα είναι
πραγµατική αυτοδιοίκηση και όχι ένα κοµµάτι του κράτους, όπου
θα επιτρέπεται ο Δήµαρχος των Τρικάλων, για παράδειγµα, να
πάει στη Λάρισα χωρίς την έγκριση της Περιφερειάρχου, της κ.
Γερακούδη, µία αυτοδιοίκηση που θα µπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες, χωρίς να ζητάει κάθε φορά την έγκριση του κράτους.
Άρα, λοιπόν, χρειαζόµαστε λιγότερο κράτος και πιο παραγωγικό και χρειαζόµαστε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι
το µοντέλο της Ευρώπης που βλέπουµε ότι έχει επιτύχει επανειληµµένα. Όσοι από µας ασχοληθήκαµε µε την τοπική αυτοδιοίκηση και έχουµε εµπειρίες και από τη Βόρεια Ευρώπη και από
την Κεντρική Ευρώπη, ξέρουµε πολύ καλά, ότι όταν το κράτος
αναλάβει το θάρρος να µεταφέρει αρµοδιότητες και να σταµατήσει αυτήν την κηδεµονία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τότε θα έχουµε θετικά αποτελέσµατα.
Σε ό,τι αφορά το παρόν νοµοσχέδιο, προφανώς στο κεφάλαιο
Α’, όπου µειώνουµε τα διοικητικά βάρη και καταργούµε κάποιες
διαδικασίες για τις δηµοσιεύσεις στο ΦΕΚ κ.λπ., κανένας δεν
µπορεί να φέρει αντίρρηση. Θα µου επιτρέψετε να κάνω κάποιες
παρεµβάσεις στα υπόλοιπα κεφάλαια.
Θα αναφερθώ τώρα στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, όπου
θεωρώ ότι η ουσία δεν είναι τόσο το εάν θα κρατήσουµε το ΤΕΟ
σαν οργανισµό ή αν θα το µεταφέρουµε στο Υπουργείο Δηµοσίων Υποδοµών σαν έλεγχο. Σηµασία έχει ότι ο έλεγχος επάνω
στους αυτοκινητόδροµους, στα διόδια και γενικά στην επιτήρηση
των ιδιωτών που χρησιµοποιούν τα έσοδα από τα διόδια, πρέπει
να είναι διαρκής και εγγυηµένος. Η Κυβέρνηση, το Υπουργείο, η
Γενική Γραµµατεία Υποδοµών πρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν κάθε µέρα αυτά τα έσοδα, τα οποία µε πολύ κόπο πληρώνουν µέσω των διοδίων οι Έλληνες που κινούνται στους δρόµους. Εποµένως ας το πάµε στη Γενική Γραµµατεία.
Το προσωπικό, όµως, που εκπαιδεύτηκε και αξιοποιεί αυτά τα
συστήµατα πρέπει να βρεθεί τρόπος αµέσως µετά την κατάργηση του ΤΕΟ να µεταφερθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, έτσι
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κενό στην επιτήρηση
αυτών των τεράστιων εσόδων και ότι δεν θα έχουµε και άλλη
απώλεια χρηµάτων, κάτι που θα το ήθελαν πιθανόν οι ιδιώτες.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, θέλω να σας πω ότι έχω ζήσει
ως δήµαρχος αυτό το ευτράπελο που γινόταν παλιά, να βάζεις
στον υπάλληλο «9,8» και να σου κάνει παράπονα και να µην µπορείς να βάλεις κάτω από «9,5» ή, όταν καµµιά φορά έβαζες και
κανένα «8», να γίνεται ολόκληρη κινητοποίηση των εργαζοµένων
ότι αδικήθηκαν οι εργαζόµενοι, όπως επίσης και εκείνη την περιβόητη αδιαφορία των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων, οι
οποίοι δεν έπαιρναν την ευθύνη να κρίνουν ποιος προϊστάµενος
σε µία πολεοδοµία ή σε µία υπηρεσία είναι ο καλύτερος να αναλάβει.
Αυτό νοµίζω το θέτει, έστω και µε σκληρούς όρους, το νοµοσχέδιο. Τώρα αν το 15% γίνει 10% ή κάτι άλλο, αυτό είναι θέµα
που µπορούµε να το κουβεντιάσουµε στην κατάλληλη συζήτηση.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 43, κύριε Υπουργέ, ασφαλώς κανένας
δεν θέλει από εµάς να υπάρχουν άνθρωποι που µε πλαστά δικαιολογητικά παραµένουν ή εξασφάλισαν µία θέση στο δηµόσιο.
Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, η ουσία και δεν θεωρώ ότι πρέπει να
είναι µία πλάγια µέθοδος αποµάκρυνσης υπαλλήλου, καθώς όσοι
µε το νόµο Παυλόπουλου υπέστησαν τη διαδικασία αξιολόγησης
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των πιστοποιητικών που είχαν πάρει, της προϋπηρεσίας που αποδείχθηκε µε βάση τις καταστάσεις που είχαν στο ΙΚΑ και όλες
αυτές τις αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, δεν πρέπει να
µπουν στον πειρασµό ότι µπορεί να απολυθούν άνευ λόγου.
Είµαστε, λοιπόν, όλοι υπέρ του επανελέγχου των διαδικασιών
που εφαρµόστηκαν από τους φορείς του δηµοσίου και της αυτοδιοίκησης, όµως θα πρέπει να διασφαλίσουµε ότι όλη η διαδικασία θα είναι αντικειµενική, τα κριτήρια που θα θεσπιστούν µε
την απόφασή σας θα αξιολογούν τα πραγµατικά περιστατικά, για
να µη µετατρέψουµε τη διαδικασία ελέγχου σε κυνήγι µαγισσών.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είναι θετική. Εγώ θα τη στηρίξω, µε όλες τις επιφυλάξεις που υπάρχουν σε επιµέρους ενέργειες, και θέλω να πιστεύω
ότι θα έχει και συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσουκαλάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα περιοριστώ σε δύο-τρεις άξονες, γιατί νοµίζω ότι πολλοί και από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναφερθεί και θα αναφερθούν αργότερα στα άρθρα
και στα επιµέρους.
Εγώ θα ήθελα κατ’ αρχάς να κάνω µία κρίση για το θέµα του
κράτους, γιατί ακούστηκε εδώ ένα παράδοξο, ότι το µικρό κράτος είναι και δίκαιο κράτος. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να είναι
µικρό ή µεγάλο, αλλά δεν µπορούµε να λέµε για το µέγεθος του
κράτους ότι θα είναι δίκαιο ή άδικο.
Αυτό που εµείς αυτήν τη στιγµή αντιλαµβανόµαστε είναι ότι
πρέπει να φτιάξεις ένα κράτος που να αντιστοιχεί στις ανάγκες
του ελληνικού λαού. Εάν δεν έχουµε ένα τέτοιο κράτος, τότε δεν
έχουµε ούτε δίκαιο ούτε µικρό ούτε µεγάλο.
Αυτήν τη στιγµή γνωρίζετε ότι έχουµε και ένα κράτος απόν,
γιατί τα νησιά, οι ορεινές περιοχές δεν έχουν αυτήν τη στιγµή
πολύ ζωτικές υπηρεσίες του κράτους. Δεν υπάρχουν. Έχουµε
νησιά, τα οποία είναι κοντά στην Τουρκία, χωρίς να υπάρχει κράτος, έχουµε ορεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει κράτος και εν
έτει 2014 αφαιρούµε από τις ανάγκες των ανθρώπων το να έχουν
υπηρεσίες κρατικές δίπλα τους, οι οποίες θα τους βοηθούν στον
βίο τους.
Θα ήθελα, όµως, να σας πω και µία χθεσινή µου εµπειρία, γιατί
χθες είχαµε µία Επιτροπή για τον Ελληνισµό της Διασποράς.
Εκτός Ελλάδος δεν υφίσταται πλέον κράτος. Εάν εξαιρέσεις κάποιες µικρολειτουργίες που κάνουν οι πρεσβείες και τα προξενεία, από εκεί και πέρα έχουµε µία τεράστια υποχώρηση στο πώς
στηρίζουµε τον Ελληνισµό της Διασποράς, έχουµε µία τεράστια
υποχώρηση στα θέµατα που αφορούν στον πολιτισµό, στα θέµατα που αφορούν στην παιδεία. Δηλαδή, είµαστε ένα κράτος,
ένα έθνος που έχει στα χέρια του ένα πολιτιστικό υπερόπλο, το
οποίο είναι η γλώσσα µας, και δεν κάνουµε τίποτα για τα επτά
εκατοµµύρια των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Τους έχουµε
εγκαταλείψει. Αυτή ήταν η κραυγή χθες από τους Μαυροθαλασσίτες, από τον Ελληνισµό της Ουκρανίας, της Γεωργίας και όχι
µόνο, αλλά και από το Καζακστάν, το Αζερµπαϊτζάν, που ήταν
εδώ χθες ως εκπρόσωποι του ΣΑΕ, που αφορά τα κράτη της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τους έχουµε αφήσει µόνους τους να
κολυµπάνε. Το κράτος είναι απόν. Ενδέχεται να κλείσουν δοµές
οι οποίες στηρίζουν ένα ολόκληρο κοµµάτι του Ελληνισµού για
20, 25 και 30 χιλιάδες ευρώ µε τις οποίες θα έπρεπε να επιχορηγούνται κάποιες οµοσπονδίες.
Θα πρέπει να βλέπουµε το πράγµα σύµφωνα µε τις ανάγκες
που έχει η Ελλάδα και ο Ελληνισµός και έτσι να προχωράµε και
όχι να πάρουµε ένα δρεπάνι, ένα χαντζάρι και ό,τι κεφάλι βρίσκουµε να το κόβουµε.
Έρχοµαι στο δεύτερο σηµείο, δηλαδή στα κοµµένα κεφάλια.
Ποια είναι τα κοµµένα κεφάλια; Είναι οι είκοσι τρεις οργανισµοί
που έχουµε µπροστά µας. Αναφέρθηκε ο κ. Αποστόλου προηγούµενα στην Κωπαΐδα. Στην Κωπαΐδα -αν δεν απατώµαι- υπάρχουν δέκα άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν τα αρδευτικά, κοιτάζουν
γενικότερα την Κωπαΐδα. Και θα ξυπνήσουµε ένα πρωί και δεν
θα υπάρχει Κωπαΐδα. Στη θέση της θα έχει φωτοβολταϊκά, τα
οποία θα αυξήσουν τη θερµοκρασία της περιοχής δεν ξέρω για
πόσες µονάδες. Ξέρετε πολύ καλά ότι Γιαπωνέζοι και Γερµανοί
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αγοράζουν εκτάσεις µπιρ παρά -δηλαδή µε το τίποτα, δεν αξίζουν τίποτα πλέον- και φτιάχνουν φωτοβολταϊκά τα οποία σε λίγο
θα έχουν κατακλύσει µία περιοχή τετρακοσίων χιλιάδων στρεµµάτων.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ και στον οργανισµό που αφορά
στο βιβλίο. Είναι δυνατόν να µην υπάρχει πολιτική βιβλίου και να
λέµε ότι το βιβλίο θα πάει σε έναν άλλον οργανισµό; Δεν θα
έπρεπε να είναι αυτόνοµο; Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί προς µία
κατεύθυνση εξύψωσης των θεµάτων που αφορούν στο βιβλίο;
Όσον αφορά το θέµα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας -σας
τα έχουν πει και οι υπάλληλοι και το ξέρετε και νοµίζω ότι έχει
έρθει από όλες τις πλευρές- είναι ένας οργανισµός ο οποίος έχει
συνεισφέρει πάρα πολύ και µπορεί να συνεισφέρει ακόµα περισσότερο σε µία σειρά θεµάτων.
Ένα άλλο θέµα είναι το τι κάνει το κράτος για αυτούς στους
οποίους χρωστάει. Τι γίνεται µε τις παιδικές βιβλιοθήκες; Εδώ
υπάρχουν τριάντα τρεις άνθρωποι στους οποίους χρωστάτε
λεφτά εδώ και τρία χρόνια, δεδουλευµένα τριών ετών. Κλείνετε
που κλείνετε τις παιδικές βιβλιοθήκες –και δεν ξέρω και τι άλλο
θα κάνετε- και χρωστάτε και λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους.
Τι θα κάνετε;
Άρα υπάρχουν µία σειρά από πράγµατα, τα οποία θα πρέπει
να δούµε πώς θα τα ξαναστήσουµε. Γιατί εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ λέµε
ότι αυτές οι δοµές πρέπει να ξαναστηθούν. Δεν µπορεί να µην
υπάρχει ρυθµιστικό σχέδιο. Δεν µπορεί να µην υπάρχει µία σειρά
οργανισµών, οι οποίοι και έχουν αποδώσει και δυνατότητες
έχουν και είναι πιο ευέλικτοι, για να µπορέσουµε να δούµε µια
άλλη Αθήνα, ένα άλλο κράτος.
Τέλος, να έρθω στα θέµατα της αξιολόγησης. Νοµίζω ότι µας
περνάτε λίγο για χθεσινούς ή ότι δεν ξέρουµε τι γίνεται δεξιά και
αριστερά στον κόσµο. Επειδή εγώ προέρχοµαι από ξένη τράπεζα
και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούσαν και πώς λειτουργούν τα appraisals, κύριε Υπουργέ, εσείς επιλέξατε αυτό το Ushaped system. Δηλαδή, είναι τόσο από αυτήν την πλευρά, που
είναι οι καλοί, στον πάτο υπάρχει η πλέµπα, υπάρχουν δηλαδή
οι πολλοί, και από εκεί και πέρα επιλέγετε και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι καλοί.
Πρέπει να σας ενηµερώσω –και είµαι σίγουρος ότι το ξέρετε
πολύ καλά- ότι αυτό το σύστηµα το χρησιµοποιούν κάποιες πολυεθνικές, σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά το χρησιµοποιούν για τον
τρόπο µε τον οποίο θα δώσουν τα µπόνους. Δεν το χρησιµοποιούν για να απολύσουν. Δεν το χρησιµοποιούν για να σε εκπαραθυρώσουν. Το χρησιµοποιούν για να δουν ποια είναι η πορεία και
µε ποιο τρόπο θα δίνουν –λιγότερο, περισσότερο ή πάρα πολύµεγάλα ποσά για τα µπόνους. Γι’ αυτό χρησιµοποιούνται αυτά τα
συστήµατα και όχι συστήµατα εκπαραθύρωσης σε ένα κράτος
στο οποίο πάτε να βάλετε τον δηµόσιο υπάλληλο –και αυτό σάς
λένε- να έχει 586 ευρώ. Αυτός θα είναι ο µισθός.
Άρα εδώ δεν µιλάµε για µπόνους, δεν µιλάµε για τίποτε άλλο,
δεν µιλάµε για επιβράβευση των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά µιλάµε για εκπαραθύρωσή τους. Και φέρνετε ό,τι σκληρότερο
υπάρχει σε θέµατα που αφορούν την αξιολόγηση και λέτε ότι θα
αξιολογήσετε εκείνους του ανθρώπους που πάτε και τους δίνετε
586 ευρώ.
Εµείς νοµίζουµε ότι αυτό το σύστηµα είναι καταστροφικό.
Υπάρχουν πάρα πολλά συστήµατα, όπως το Hay system, το
SMART system και διάφορα άλλα, µια σειρά από πράγµατα τα
οποία µπορεί να δει κανείς κάτω από ένα άλλο πρίσµα. Γιατί
εµείς δεν λέµε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Δεν µπορεί
να υπάρχει αξιολόγηση σαν κι αυτή που είχατε επιβάλει -εσείς
την είχατε επιβάλει- όλοι να βαθµολογούνται µε «δέκα», γιατί το
όλοι «δέκα» σηµαίνει µηδέν, σηµαίνει τίποτα, σηµαίνει ότι προχωράς µε το µπιλιετάκι. Αυτό σηµαίνει το όλοι «δέκα». Εµείς δεν
είµαστε αυτής της άποψης, αλλά δεν είναι αξιολόγηση αυτό το
σύστηµα το οποίο έχετε φέρει εσείς.
Πιστεύουµε ότι ολόκληρο το νοµοσχέδιο είναι καταστροφικό,
είναι αντισυνταγµατικό και γι’ αυτό εµείς το καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κύριος Υπουργός.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για δεκαοκτώ λεπτά.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µία εποχή όπου το αίτηµα για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας είναι
πραγµατικά επιτακτικό και αυτονόητα η Δηµόσια Διοίκηση δεν
θα µπορούσε να εξαιρεθεί από ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτή ήταν, άλλωστε, και ο µεγάλος ασθενής, που σε µεγάλο βαθµό µάς οδήγησε στη σηµερινή κρίση.
Κάθε σύγχρονο κράτος –και επιτρέψτε µου εδώ να δανειστώ
µία ενδιαφέρουσα ανάλυση από το πρόσφατο βιβλίο του Αρίστου Δοξιάδη «Το Αόρατο Ρήγµα»- επιτελεί βασικά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τρεις ρόλους: Πρώτον, διοικεί και ρυθµίζει,
δηλαδή επιτρέπει και απαγορεύει, κινητοποιεί και αποθαρρύνει.
Δεύτερον, συγκεντρώνει και διανέµει πόρους, φόρους, µισθούς,
επιδόµατα, συντάξεις. Τρίτον, παρέχει υπηρεσίες και, σε λίγες
περιπτώσεις, προϊόντα.
Ασχέτως ιδεολογικής προέλευσης, πιστεύω ότι οι περισσότεροι σ’ αυτήν την Αίθουσα θα συµφωνήσουµε ότι το ελληνικό κράτος δεν επιτελούσε κανέναν από αυτούς τους τρεις ρόλους
ικανοποιητικά. Μία από τις αιτίες της κρίσης ήταν ότι επιδιώκαµε
να ζούµε σαν Ευρωπαίοι, χωρίς να έχουµε ευρωπαϊκό κράτος.
Βέβαια, επιτρέψτε µου να πω ότι οι αδυναµίες του ελληνικού
µεταπολιτευτικού κράτους, οι αδυναµίες της ελληνικής Δηµόσιας
Διοίκησης είναι γνωστές και καταγεγραµµένες εδώ και καιρό,
όπως καταγεγραµµένες και διατυπωµένες είναι και συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτών των αδυναµιών. Ενδεικτικά, επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω στο Σώµα την εµπεριστατωµένη έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011-2012, η οποία πραγµατικά ακτινογραφεί όλο το πλέγµα των στρεβλώσεων που καθιστούν τη Δηµόσια Διοίκηση µία µηχανή εξαιρετικά δυσκίνητη και
γραφειοκρατική, που εν τέλει δεν παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες
σε πολίτες και σε επιχειρήσεις και που αδυνατεί παντελώς να διαχειριστεί µε ορθολογικό τρόπο το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αξίζει τον κόπο να την ξαναδείτε, γιατί πιστεύω ότι µπορούµε
να βγάλουµε αρκετά χρήσιµα συµπεράσµατα απ’ αυτήν την έκθεση και να αναζητήσουµε και κοινούς τόπους σύγκλισης.
Απ’ αυτές τις προτάσεις πολύ λίγες εφαρµόσθηκαν. Περισσότερες συζητήθηκαν, παραπέµφθηκαν στις καλένδες και παρέµειναν ασκήσεις επί χάρτου και αναµνήσεις τρανταχτών υποσχέσεων.
Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις γιατί έγινε αυτό. Η µία είναι αρκετά προφανής, ότι σε συνθήκες δηµοσιονοµικής συρρίκνωσης
η ταυτόχρονη υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων είναι
µία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Πράγµατι, όπως έχω πει πολλές φορές απ’ αυτό το Βήµα, στο µέτωπο του περιορισµού του
µεγέθους του κράτους έγιναν πολλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το έχουµε συζητήσει εκτενώς και µε τον κ. Μητρόπουλο,
έστω και αν διαφωνούµε σε κάποια επιµέρους στοιχεία. Πάντως,
ο αριθµός των υπαλλήλων, τακτικών και εκτάκτων, έχει µειωθεί
κατά παραπάνω από διακόσιες χιλιάδες. Το κόστος της µισθοδοσίας έχει πέσει από τα 24 δισεκατοµµύρια που ήταν το 2009
στα 15,7 δισεκατοµµύρια -απολογιστικά στοιχεία, πια- για το
2013. Το κράτος µας, λοιπόν, σίγουρα έγινε µικρότερο, αλλά
µπορούµε να πούµε και µε βεβαιότητα ότι δεν έγινε καλύτερο.
Γιατί, λοιπόν, δεν προχώρησαν αυτές οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις; Επιχειρησιακή ανεπάρκεια σίγουρα της διοίκησης,
αλλά και βέβαια απροθυµία του πολιτικού συστήµατος, διότι
υπήρχε και υπάρχει ακόµη και σήµερα µία σιωπηρή συναίνεση η
οποία επιβάλλει τη στασιµότητα έναντι της δράσης, και υπάρχει
ακόµα και στη χώρα µας ένα βαθύ κράτος, το οποίο αντιστέκεται
σε οποιαδήποτε αλλαγή και δυστυχώς βρήκε και πρόθυµους πολιτικούς συµµάχους σ’ αυτήν τη µάχη οπισθοφυλακών.
Υπάρχει, βέβαια, και µία άλλη κατηγορία επικριτών του προβλήµατος της Δηµόσιας Διοίκησης. Δεν ανήκουν αυτοί στην κατηγορία όσων λένε επί της αρχής όχι σε όλα, αλλά συχνά περιο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρίζονται σε κοινότοπες, γενικόλογες διακηρύξεις και εξαγγελίες
πολύ επιβλητικών σχεδίων, χωρίς όµως συγκεκριµένο «διά
ταύτα», διότι το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ότι πρέπει να περάσουµε κάποια στιγµή από το γενικό στο ειδικό,
από το συµπαθητικά αφηρηµένο στο απτό και στο συγκεκριµένο.
Και όταν συµβαίνει αυτό, συχνά χανόµαστε στη µετάφραση. Οι
συγκεκριµένες αυτές µεταρρυθµιστικές δράσεις καταλήγουν τελικά να είναι ορφανά χωρίς ιδιοκτήτη.
Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε –κι απευθύνοµαι και στους συναδέλφους της Δηµοκρατικής Αριστεράς- να µιλάει κανείς γενικόλογα για τον εξορθολογισµό των δοµών της διοίκησης, αλλά
είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να πάρεις συγκεκριµένες και δύσκολες αποφάσεις για το ποιους φορείς θα κλείσεις. Αποφάσεις
µε επιπτώσεις και ενδεχοµένως και αποφάσεις για το πόσους εργαζοµένους πρέπει να απολύσεις. Αυτές είναι οι δύσκολες αποφάσεις και αυτή η µετάβαση από το γενικό και το αφηρηµένο στο
απτό και το συγκεκριµένο αποτελούσε πάντα µια ουσιαστική δυσκολία στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών.
Εγώ από την πρώτη στιγµή που ήρθα σ’ αυτό το Υπουργείο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα κάτι σαφές. Περιέγραψα το
τρίπτυχο των κεντρικών προτεραιοτήτων πάνω στις οποίες θα οικοδοµήσουµε µια στρατηγική πραγµατικής µεταρρύθµισης για
την ελληνική Δηµόσια Διοίκηση. Το είπα µε µια φράση. Θέλουµε
ένα δηµόσιο µε πιο λιτές δοµές, το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη µε ποιοτικές υπηρεσίες και θα αξιοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει. Επιτρέψτε µου
να σας πω ότι το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε υπηρετεί κατά
την εκτίµησή µου στο ακέραιο και τις τρεις αυτές κεντρικές προτεραιότητες και είναι απολύτως συνεπές µε την κεντρική στρατηγική, την οποία έχει χαράξει το Υπουργείο. Δοµές χωρίς αντικείµενο ή που επικαλύπτονται από άλλους δηµόσιους φορείς καταργούνται και συγχωνεύονται. Γιατί; Γιατί σεβόµαστε τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. Γραφειοκρατικές διαδικασίες που ταλαιπωρούν πολίτες και επιχειρήσεις καταργούνται,
γιατί σεβόµαστε τον χρόνο του Έλληνα πολίτη. Ο τρόπος αξιολόγησης και βαθµολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων αλλάζει,
γιατί σεβόµαστε και αναγνωρίζουµε τον κόπο του εργατικού
υπαλλήλου, ο οποίος δεν θέλει πια να βαθµολογείται το ίδιο µε
όσους συστηµατικά βγάζουν την ουρά τους απ’ έξω και περιµένουν από τους άλλους να βγάλουν τη δουλειά.
Και κάτι ακόµα βέβαια και θα αναφερθώ σ’ αυτό µε λεπτοµέρειες στη συνέχεια. Μετατροπές συµβάσεων ορισµένου χρόνου
ή έργου, κάποιες από τις οποίες βασίστηκαν σε αναληθή στοιχεία, θα επανελεγχθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί επιβεβαιώνουµε στην πράξη ότι η ασυδοσία και η ατιµωρησία ανήκει
οριστικά στο παρελθόν.
Είχαµε µια γόνιµη συζήτηση πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, στην
επιτροπή. Ενσωµατώθηκαν πολλές από τις προτάσεις των συναδέλφων στο νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται στην Ολοµέλεια αρκετά διαφοροποιηµένο, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω µια σύντοµη αναφορά στη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο
ζήτηµα του νοµοσχεδίου.
Άκουσα πολλούς αφορισµούς, πολλές γενικές τοποθετήσεις,
πολλή στείρα άρνηση, µε εξαίρεση –και θέλω να το πω- την τοποθέτηση του κ. Γλέζου, του πατριάρχη της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας, ο οποίος πρότεινε τουλάχιστον κάποια συγκεκριµένα
πράγµατα, µε τα οποία µπορεί να διαφωνώ, και εν µέρει την τοποθέτηση του κ. Τσουκαλά, ο οποίος αναφέρθηκε σε εναλλακτικές προσεγγίσεις στα ζητήµατα της αξιολόγησης του προσωπικού.
Δεν άκουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία γόνιµη κριτική και καµµία εναλλακτική πρόταση από τη µεριά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Φοβάµαι ότι παραµένετε οι ίδιοι και
αµετανόητοι θιασώτες ενός µεγάλου κράτους. Πράγµατι, κύριε
Τσουκαλά, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ιδεολογικές για
το ποιο πρέπει να είναι το µέγεθος του κράτους. Εσείς ξεκάθαρα
είστε θιασώτες ενός µεγάλου κράτους –πρέπει να το λέτε- που
στραγγαλίζει, όµως, τον ιδιωτικό τοµέα και θα είναι τελικά ο εργοδότης της τελευταίας ευκαιρίας. Δεν έχετε αλλάξει. Νοµίζω
ότι στη δική σας την περίπτωση ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Τολστόι, ότι όλοι σκέφτονται να αλλάξουν τον κόσµο, αλλά κανείς
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να αλλάξει πρώτα τον εαυτό του.
Έρχοµαι τώρα στα επιµέρους κεφάλαια του νοµοσχεδίου. Θα
αναφερθώ σύντοµα στο Κεφάλαιο Α’ στο ζήτηµα των απλουστεύσεων των διαδικασιών και της µείωσης των διοικητικών βαρών.
Χαίροµαι που τουλάχιστον αυτό το κεφάλαιο έτυχε καθολικής
αναγνώρισης από τη Βουλή ως προς τη χρησιµότητά του και τη
σκοπιµότητά του. Ειδικά η κατάργηση της υποχρέωσης της διοίκησης επικύρωσης αντιγράφων δηµοσίων εγγράφων είναι µια
ουσιαστική παρέµβαση, η οποία θα γλιτώσει τη Δηµόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες από µια σηµαντική και γραφειοκρατική ταλαιπωρία, η οποία δεν προσέθετε ουσιαστικά τίποτα στον
εντοπισµό των πλαστών δικαιολογητικών. Είναι µια µόνο ένδειξη
των διατάξεων που θα φέρουµε µε οριζόντια νοµοθετική ρύθµιση
και η οποία θα ενσωµατώσει και τις προτάσεις τις οποίες µάς
έχει υποβάλει ο ΟΟΣΑ ως προς τη µείωση των διοικητικών
βαρών. Οι τελικές προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο. Βρισκόµαστε στη φάση της παραλαβής της τελικής µελέτης και εκτιµώ ότι σύντοµα θα µπορούµε να φέρουµε ένα
οριζόντιο νοµοθέτηµα, το οποίο θα απαλλάσσει πολλούς τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας από διοικητικά βάρη, τα οποία ταλαιπωρούν σήµερα αδικαιολόγητα επιχειρήσεις και προσθέτουν
κόστος στο επιχειρείν.
Μία φράση µόνο θέλω να πω σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούµε να περιορίσουµε τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία δεν περιορίζεται µόνο µε νόµους και βελτιώσεις σε
κανονιστικές πράξεις.
Θα αναφερθώ σε µία πρωτοβουλία, την οποία αναλάβαµε µε
συναρµόδια Υπουργεία, σχετικά µε τη µεταφορά µίας σειράς
υπηρεσιών πίσω στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Αναφέρω
ενδεικτικά ότι τώρα πια οι πολίτες µπορούν µε µία µόνο επίσκεψη, µε µία online αίτηση να παίρνουν µία σειρά από σηµαντικά πιστοποιητικά, όπως φορολογική ενηµερότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για αυτή τη διαδικασία στο
παρελθόν χρειάζονταν δύο επισκέψεις στα ΚΕΠ.
Για να πετύχουµε αυτήν την απλή διαλειτουργικότητα των
βάσεων δεδοµένων του ελληνικού δηµοσίου χρειάστηκε να
δουλέψουµε πολύ. Πολλές φορές είναι πολύ πιο δύσκολο να
υλοποιούµε στην πράξη τέτοιου είδους παρεµβάσεις από το να
ψηφίζουµε νόµους, πολλοί εκ των οποίων τελικά καταλήγουν να
παραµένουν ανεφάρµοστοι.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι µόλις σε µία εβδοµάδα λειτουργίας
των καινούργιων υπηρεσιών τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
έδωσαν περίπου είκοσι πέντε χιλιάδες πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και οκτώ χιλιάδες πιστοποιητικά γέννησης,
αποδεικνύοντας ότι αυτές οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης
αξίας, όταν αντιµετωπίζονται µε έξυπνο και ορθολογικό τρόπο,
µπορούν πραγµατικά να κάνουν τη ζωή των πολιτών πολύ καλύτερη.
Έρχοµαι τώρα στο Κεφάλαιο Β’, που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, και το
οποίο αφορά στο ζήτηµα της συγχώνευσης και κατάργησης
φορέων νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Ξέρετε καλά -είχα την ευκαιρία να το πω και στην επιτροπήότι αυτή δεν είναι µία καινούργια συζήτηση. Είναι µία παλιά συζήτηση. Η ιστορία µε τις λίστες καταργούµενων φορέων ξεκινά
από το 2005. Ακολούθησε µία άλλη λίστα το 2007. Έπειτα ήρθε
η λίστα της αντιπροεδρίας του κ. Πάγκαλου το 2010.
Φορείς έµπαιναν και έβγαιναν στις λίστες. Το θέµα γινόταν
φέιγ βολάν στον Τύπο. Άλλοτε εντοπίζονταν φορείς, οι οποίοι
έπρεπε να καταργηθούν, άλλοτε γινόταν συζήτηση για φορείς οι
οποίοι σε καµµία περίπτωση δεν έπρεπε να καταργηθούν.
Η ουσία του ζητήµατος ήταν και παραµένει -και αναφέροµαι
και στους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ, διότι έκανε µία αναφορά ο
κ. Λυκούδης σε προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες- ότι
όλες οι νοµοθετικές παρεµβάσεις, οι οποίες έγιναν στο µέτωπο
της κατάργησης και της συγχώνευσης φορέων -αναφέρω
ενδεικτικά τον ν.3895/2010, τον ν.4002/2011, τον ν.4109/2013περιείχαν διατάξεις για καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων,
οι οποίες όµως είχαν το εξής χαρακτηριστικό: είτε κλείναµε
φορείς-σφραγίδες χωρίς κανέναν εργαζόµενο, είτε συγχωνεύαµε φορείς χωρίς να προβλέπουµε κανέναν απολύτως εξορθολογισµό των δοµών τους.
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Ως αποτέλεσµα αυτού έχουµε σήµερα µεγάλες εταιρείες του
δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν
προκύψει από συγχώνευση, οι οποίες έχουν δύο Λογιστήρια, δύο
Υπηρεσίες Διοικητικού. Και αυτό συνέβη ακριβώς επειδή στη
συγχώνευση δεν έγινε καµµία µέριµνα για τον εξορθολογισµό
των δοµών, διότι ξεκινήσαµε µε το θέσφατο ότι από καµµία
συγχώνευση δεν µπορεί να προκύψει καµµία απολύτως αποµάκρυνση προσωπικού.
Η ιδιαιτερότητα αυτού του νοµοσχεδίου και ο λόγος για τον
οποίο έχει προκαλέσει και τόσο µεγάλη πολιτική αντίδραση,
άλλωστε, είναι ότι για πρώτη φορά κλείνουν φορείς οι οποίοι
έχουν δραστηριότητα, έχουν υψηλές λειτουργικές δαπάνες,
έχουν σηµαντικό αριθµό προσωπικού, χωρίς να µεταφέρεται
άκριτα το προσωπικό τους στους διάδοχους φορείς, Ενδυναµώνονται, όµως, οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων. Φυσικά
από αυτήν την άσκηση, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, υπάρχει για
πρώτη φορά µετρήσιµο δηµοσιονοµικό κόστος. Ήταν όµως µία
δύσκολη άσκηση και µία άσκηση η οποία φυσικά εµπεριέχει και
πολιτικό κόστος.
Σχετικά µε το ερώτηµα το οποίο έθεσε ο κ. Τσουκαλάς. Όταν
καταργούµε, κύριε συνάδελφε, έναν φορέα, αυτό δεν σηµαίνει
ότι καταργούµε και τη δηµόσια πολιτική που ασκεί αυτός ο
φορέας. Αυτό το οποίο δεν θέλουµε να ανεχόµαστε, είναι να
έχουµε δύο και τρεις διαφορετικούς φορείς οι οποίοι να ασκούν
δηµόσια πολιτική, όταν αυτή η δηµόσια πολιτική µπορεί να
ασκηθεί κεντρικά από µία δοµή του Υπουργείου. Δηµιουργήθηκαν πάρα πολλά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στην
περιφέρεια του δηµοσίου. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Το είπε
και ο κ. Γλέζος στην εισαγωγή του και είχε δίκιο.
Αυτό έγινε τους καλούς καιρούς, όταν υπήρχε άφθονο χρήµα
και όταν το πελατειακό σύστηµα εκείνης της εποχής ήθελε να
δηµιουργεί νοµικά πρόσωπα εν πολλοίς και για να διορίζει κόσµο.
Αυτές οι εποχές παρήλθαν πια. Σε µία εποχή δηµοσιονοµικής
κρίσης, το δηµόσιο οφείλει να είναι λιτό και συµµαζεµένο και οι
δηµόσιες πολιτικές οφείλουν να εξυπηρετούνται, όπου αυτό είναι
εφικτό, από µία δοµή, κατά προτίµηση από τις κεντρικές δοµές
των Υπουργείων.
Να πω και κάτι ακόµη για τις καταργήσεις των φορέων: Οι καταργήσεις των φορέων ήταν αποτέλεσµα συγκεκριµένων προτάσεων, τις οποίες έκαναν τα Υπουργεία. Το νοµοσχέδιο αυτό
συνυπογράφεται από δώδεκα Υπουργούς, ακριβώς επειδή την
τελική ευθύνη των προτάσεων για τις καταργήσεις των φορέων
τις έχουν πάντα οι αρµόδιοι Υπουργοί.
Δεν θα µπω σε µεγάλες λεπτοµέρειες για τις καταργήσεις των
φορέων, διότι θα µιλήσω για αυτούς στη συζήτηση επί των άρθρων. Ενδεικτικά θα αναφέρω την περίπτωση του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας. Διαβάζω απάντηση, την οποία έδωσε ο αρµόδιος
Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη Βουλή για το βασικό σκεπτικό της κατάργησης του ταµείου.
Ο Υπουργός, επικαλούµενος µάλιστα έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή, του κ. Ρακιντζή, αναφέρει: «Εν τέλει δεν εξυπηρετεί το
δηµόσιο ο σκοπός της ίδιας της εταιρείας. Ακυρώνεται οποιαδήποτε ωφέλεια θα µπορούσε να προκύψει από την ευελιξία που
της παρέχει ο χαρακτήρας της ως εµπορικής εταιρείας και βλάπτεται το δηµόσιο συµφέρον από τη µη εφαρµογή των διατάξεων
του δηµοσίου που αφορούν στον έλεγχο των διοικητικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων της «ΤΕΟ Α.Ε.». Καταλήγει εν τέλει
ο αρµόδιος Υπουργός µε το ότι η ΤΕΟ δεν προσφέρει καµµία
προστιθέµενη αξία στο πλέγµα διαχείρισης των αυτοκινητοδρόµων, που να δικαιολογεί τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας.
Καταθέτω τη σχετική απάντηση του Υπουργού στα Πρακτικά
µαζί µε την έκθεση ελέγχου του γενικού επιθεωρητή, η οποία –
κατά την άποψή µου- συνιστά απολύτως επαρκή τεκµηρίωση
γιατί το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας δεν πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί στην παρούσα του µορφή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακούστηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τριών ειδών κριτικές για το ζήτηµα της κατάργησης φορέων. Τη µία κριτική την
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άκουσα λίγο στην επιτροπή από τον κ. Ντόλιο, την άκουσα περισσότερο από τον κ. Ταµήλο. Είναι η κριτική, η οποία µάς λέει
«δεν κάνατε αρκετά», «γιατί µόνο είκοσι τρεις φορείς;», «γιατί όχι
περισσότεροι;». Επαναλαµβάνω ότι αυτό κύµα κατάργησης φορέων είναι προϊόν της υφιστάµενης διαδικασίας αξιολόγησης νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο.
Εκτιµώ ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόµη για κατάργηση φορέων. Εκτιµώ, όµως, ότι υπάρχουν πολύ σηµαντικά περιθώρια εξοικονόµησης δαπανών από συρρίκνωση φορέων,
ειδικά για τις µεγάλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, για τις οποίες βρίσκεται εν κινήσει –έχει ήδη κινηθεί- µια
διαδικασία αξιολόγησης των δοµών τους, από τις οποίες εκτιµώ
ότι θα προκύψουν συγκεκριµένες προτάσεις για εξοικονόµηση
δαπανών αλλά και για µείωση προσωπικού. Αυτή, λοιπόν, είναι η
µία κατηγορία, ότι «δεν κάνατε αρκετά».
Υπάρχει τώρα µία άλλη κατηγορία, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «ακρωτηριάζετε τα πάντα», «καταργείτε τα πάντα» κι
«όλοι αυτοί οι φορείς και οι είκοσι τρεις φορείς, τους οποίους
καταργείτε επιτελούν κάποιο σηµαντικό έργο».
Πραγµατικά, προσπάθησα να ακούσω από τους συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ εάν πιστεύετε ότι έστω κι ένας από τους φορείς τους
οποίους καταργούµε πρέπει να καταργηθεί. Μέχρι και για τη Διεθνή Ακαδηµία Ελευθερίας καταθέσατε ερώτηση, ζητώντας από
το Υπουργείο να µην καταργήσει τον σχετικό φορέα, όταν όλοι
γνωρίζουµε ότι ήταν ένας φορέας, ο οποίος δηµιουργήθηκε το
2005 και επί της ουσίας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.
Μάλιστα, διαβάζω –κι είναι ενδιαφέρον, διότι ίσως απηχεί και
την άποψη της τοπικής κοινωνίας- ένα δηµοσίευµα, το οποίο
βρήκα για τη Διεθνή Ακαδηµία Ελευθερίας, το οποίο λέει: «Το
αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά το µεγάλο διάστηµα που υπήρχε η
φηµολογία δεν αναπτύχθηκε καµµία πρωτοβουλία, ώστε η ανενεργής επί σειρά ετών Διεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας του Μεσολογγίου να λειτουργήσει. Πλέον οδεύει προς κατάργηση. Μένει
να δούµε πόσο θα στέκει δίπλα από το παλιό Νοσοκοµείο του
Μεσολογγίου η πινακίδα ενός φορέα που δεν λειτούργησε
ποτέ.».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να θυµίσω επίσης ότι άκουσα από τον κ. Κουρουµπλή έναν
πύρινο λόγο για την ανάγκη διατήρησης ενός φορέα, ο οποίος
ουδέποτε λειτούργησε.
Υπήρχε και µια τρίτη κατηγορία ως προς το ζήτηµα της κατάργησης των φορέων, η οποία εκφράστηκε βασικά από την κ. Χρυσοβελώνη, ότι δεν υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης, πάνω στις
οποίες να στηριχθούν οι καταργήσεις των φορέων.
Είχα δεσµευθεί, κυρία Χρυσοβελώνη, να καταθέσω στην Ολοµέλεια αποσπάσµατα από οριζόντιες µελέτες, οι οποίες έχουν
συνταχθεί στο παρελθόν µε χρήµατα και του Έλληνα φορολογούµενου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε αξιολόγηση δοµών, στις οποίες περιγράφονται και διατυπώνονται
προτάσεις για τους φορείς οι οποίοι καταργούνται.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά µαζί µε ενδεικτικό απόσπασµα
της έκθεσης αξιολόγησης τω δοµών του ΥΠΕΚΑ, στην οποία αναφέρεται συγκεκριµένη πρόταση για την ανάγκη κατάργησης του
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ενοποίησης των δοµών αυτών σε επίπεδο Υπουργείου,
ώστε να ασκείται καλύτερα αυτή η δηµόσια πολιτική. Καταθέτω
και το σχετικό απόσπασµα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι τώρα…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η αξιολόγηση τίνος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι; Ποιανού φορέα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μαριά, δεν
έχετε τον λόγο. Θα πάρετε τον λόγο µετά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μπορείτε να τα
αναζητήσετε στα Πρακτικά, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μπορώ να δω αυτό που
κατέθεσε ο Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν µπορείτε, κύριε
Μαριά, να τα πάρετε. Πρέπει να τα υπογράψω. Θα διανεµηθούν
µετά. Σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μιλάω, κύριε συνάδελφε, περιµένετε. Δεν είναι µυστικά.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα ζητήµατα της αξιολόγησης έχουν
χρησιµοποιηθεί και εσωτερικές µονάδες αξιολόγησης της διοίκησης αλλά και εξωτερικοί σύµβουλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καθίστε, κύριε
Μαριά, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μπορείτε να αναζητήσετε στα Πρακτικά τα σχετικά κείµενα, εξάλλου δεν είναι
µυστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, κύριε Μητσοτάκη, για να ξέρουµε. Τα Πρακτικά πρώτα υπογράφονται, καταχωρίζονται και µετά διανέµονται. Υπάρχει κάποιος χρόνος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Χαίροµαι που το
επισηµαίνετε στον κύριο συνάδελφο, κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Όταν τα πάρουµε, θα είναι αργά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Στο ζήτηµα της
αξιολόγησης του προσωπικού. Είχα την ευκαιρία να αναφερθώ
και εχθές στη συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας στην απαράδεκτη πραγµατικότητα να βαθµολογούνται όλοι οι υπάλληλοι
µε άριστα και να αναπτύξω –πιστεύω- µία πειστική επιχειρηµατολογία γιατί ακριβώς αυτή η πρακτική αντιβαίνει πλήρως στην
αρχή της αξιοκρατίας.
Θέλω να είµαι συγκεκριµένος. Δεν αλλάζουν οι όροι του π.δ
318/1992. Αυτό το οποίο εισάγουµε είναι η έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης. Υποχρεώνουµε, δηλαδή, τους αξιολογητές να
κατατάξουν τους υπαλλήλους σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης σε
τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε την απόδοσή τους.
Ερωτώ: Ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα; Προφανώς και όχι. Αναφέρθηκε ο κ. Τσουκαλάς στο γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τοµέα χρησιµοποιούν ένα αντίστοιχο σύστηµα κατάταξης υπαλλήλων, όχι µόνο πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα, αλλά πάρα πολλές δηµόσιες διοικήσεις χρησιµοποιούν το
ίδιο σύστηµα. Αυτό το οποίο δεν µπορώ να καταλάβω και δεν
µπορώ να αντιληφθώ είναι πώς ισχυρίζεστε, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι µπορεί να διαιωνιστεί ένα σύστηµα, το οποίο επί
της ουσίας καταστρατηγεί πλήρως κάθε έννοια αξιολόγησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώνετε,
κύριε Υπουργέ. Θα έχετε τον λόγο και µετά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Το είπα και στην επιτροπή, το επαναλαµβάνω και στην Ολοµέλεια. Έχετε αλλεργία στο ζήτηµα της αξιολόγησης. Το βλέπουµε σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης που γίνεται, είτε σε
επίπεδο σχολείων είτε σε επίπεδο πανεπιστηµίων είτε σε επίπεδο
συνολικά δηµοσίων υπαλλήλων. Είστε απέναντι σε κάθε έννοια
αξιολόγησης.
Εκεί όπου δεν υπάρχει, όµως, τελικά αξιολόγηση, ισχύει η απόλυτη ισοπέδωση προς τα κάτω και ουδέποτε θα µπορέσουµε να
δώσουµε πραγµατικά κίνητρα στον εργατικό και φιλότιµο δηµόσιο υπάλληλο να προχωρήσει, εάν δεν µπορέσουµε µε κάποιον
τρόπο να τον ξεχωρίσουµε από αυτόν ο οποίος τεµπελιάζει και
συστηµατικά λουφάρει.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία σύντοµη αναφορά στο άρθρο
43. Θα επανέλθω στο ζήτηµα αυτό και στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Πραγµατικά µου προκαλεί πολύ µεγάλη εντύπωση το γε-
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γονός ότι υπάρχουν συνάδελφοι σήµερα στη Βουλή οι οποίοι
είναι αντίθετοι στην ιδέα του επανελέγχου της νοµιµότητας µετατροπής συµβάσεων. Μου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση ότι σας
προβληµατίζει αυτό ως έννοια, ότι θεωρείτε µάλιστα πως αυτή η
πρακτική είναι µία πρακτική η οποία είναι αντισυνταγµατική.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής σχετικό πόρισµα του
ΑΣΕΠ για τον δειγµατοληπτικό έλεγχο ο οποίος έχει γίνει µέχρι
σήµερα στο Υπουργείο Πολιτισµού.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ζητώ να το δείτε και να µου πείτε τι θα κάνατε εσείς, αν
είχατε ένα τέτοιο πόρισµα. Τι θα κάνουµε; Τι πρέπει να κάνουµε;
Να δεχτούµε υπαλλήλους οι οποίοι το διάστηµα που εργάζονταν
ως συµβασιούχοι ήταν εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕΔ και λάµβαναν
επίδοµα ανεργίας, οι οποίοι εργάζονταν επανειληµµένα µε ασφάλιση σε ιδιώτες και εν συνεχεία βρέθηκαν µε µία σύµβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που χορηγούσαν οι οµοσπονδίες εργαζοµένων και όχι η
αρµόδια διοίκηση ή χρησιµοποιούσαν πλαστές βεβαιώσεις, προκειµένου να στοιχειοθετήσουν µετατροπή συµβάσεων;
Τι πρέπει να κάνουµε; Σας ρωτώ. Τι πρέπει να κάνουµε σ’
αυτές τις περιπτώσεις; Πρέπει να συνεχίσουµε να τις κοιτάµε ή
να δεχθούµε την άποψη, την οποία εξέφρασε ο εκπρόσωπος της
ΑΔΕΔΥ, ο οποίος είπε, επί λέξει, στην επιτροπή: «Τι θέλουµε
τώρα, να “βγάζουµε σκελετούς από τα ντουλάπια”»; Αυτό πρέπει
να κάνουµε; Σας ρωτώ. Αυτό πρέπει να κάνουµε;
Εµείς δεν θα το κάνουµε αυτό. Δηλώνω ρητά και κατηγορηµατικά ότι η ατιµωρησία στο δηµόσιο παίρνει τέλος. Και «σκελετούς
από τα ντουλάπια θα βγάλουµε» και στο σπίτι τους θα στείλουµε
όσους αποδεδειγµένα έχουν εµπλακεί σε παρανοµίες αλλά και
όσους σιγόνταραν την παρανοµία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν διαφωνούµε στις παρανοµίες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αυτό δεν το κάνουµε, κύριε Μητρόπουλε, γιατί µας το επιβάλλει η τρόικα. Το
κάνουµε αυτό, διότι έχουµε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγµα και
διότι έτσι λειτουργεί ένα πραγµατικό κράτος δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα σας περίµενα, πραγµατικά, συµµάχους σ’ αυτήν την προσπάθεια. Δεν έχετε καµµία απολύτως δικαιολογία, γιατί είστε επί
της αρχής αντίθετοι στο άρθρο 43. Αν δεν σας αρέσουν οι συγκεκριµένες διατυπώσεις, να προτείνετε αναδιατύπωση. Όµως,
οφείλετε να εξηγήσετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία γιατί το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι αντίθετο επί της
αρχής σε έλεγχο νοµιµότητας µετατροπής σύµβασης. Μέχρι
στιγµής δεν έχω πάρει καµµία πειστική απάντηση. Ίσως, όταν µιλήσει ο κ. Λαφαζάνης να µπορέσει να δώσει µία απάντηση σ’
αυτό το ερώτηµα.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Προάγετε τα σκάνδαλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε,
κυρία Γαϊτάνη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κλείνω, κύριε
Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου.
Εµείς θα προχωρήσουµε τη διαδικασία της διοικητικής µεταρρύθµισης, κόντρα στις αντιστάσεις. Να µην έχετε καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Με σταθερά βήµατα θα κινηθούµε στην κατεύθυνση την οποία έχουµε χαράξει. Το οφείλουµε στη σιωπηλή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν ανέχονται άλλο την
αδράνεια αλλά και την επίκληση του πολιτικού κόστους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης
έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός µάς περνάει για αδαείς και ανέβηκε στο
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Βήµα για να κάνει µαθήµατα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πείτε την αλήθεια και η αλήθεια
στην προκειµένη περίπτωση είναι µία. Φέρατε ένα νοµοσχέδιο
ως υπάλληλος της τρόικας, ψάχνοντας να βρείτε στα τυφλά ανθρώπους από το δηµόσιο να απολύσετε. Σας έχουν βάλει έναν
πολύ συγκεκριµένο αριθµητικό στόχο, αντικειµενικό βεβαίως, µε
µελέτες, µε κριτήρια –κατά κεφαλήν αντικειµενικό, αριθµητικό
στόχο- κι εσείς έρχεστε να παίξετε τον ρόλο αυτού που θα πρέπει να βρει τους οργανισµούς, τους υπαλλήλους κατά κύµατα,
προκειµένου να πιάσετε τον αριθµητικό στόχο.
Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Αυτά δεν λέγονται µεταρρυθµίσεις. Αυτά λέγονται διάλυση του κράτους, γενική αναστάτωση,
ανασφάλεια παντού, έλλειψη προοπτικής, καµµία σοβαρή δουλειά, καµµία µελέτη επί της ουσίας, καµµία αναδιοργάνωση, καµµία µεταρρυθµιστική πνοή.
Η µεταρρυθµιστική πνοή χρειάζεται αξίες, χρειάζεται αρχές,
χρειάζεται πολιτικές. Δεν υπάρχει µεταρρύθµιση που να λέει
«παίρνουµε ένα δρεπάνι και κόβουµε 14.000 ευρώ τον χρόνο, πετάµε ανθρώπους στον δρόµο και –πού θα τους βρούµε;- πιάστε
σειρά από δηµόσιους φορείς» κ.λπ..
Μιλάµε για δεκατρείς φορείς, τέσσερα νοµικά πρόσωπα, τρία
κλαδικά ερευνητικά κέντρα –και βάλε-, τα οποία δεν µας λέτε
πώς και γιατί τα επιλέξατε από εκατοντάδες φορείς που έχει το
δηµόσιο. Ποιος είναι ο στόχος και ποιο είναι το αποτέλεσµα; Το
αποτέλεσµα δεν µας λέτε.
Απ’ ό,τι βλέπω φεύγει ο κύριος Υπουργός. Δεν θέλει ν’ ακούσει
κιόλας. Τι να πούµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούµε εµείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Είναι εδώ η Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Να
µας το εξηγήσετε. Εγώ περίµενα να µας πείτε εδώ ποιο θα είναι
το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτέλεσµα.
Δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα δεν υπάρχει και είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι 2,5 –το πολύ 3- εκατοµµύρια, όταν µόνο από
τη µη δηµοσίευση ισολογισµών και αλλαγών καταστατικών σε ΑΕ
και ΕΠΕ, έχουµε 43 εκατοµµύρια ευρώ απώλειες. Αυτά βρίσκονται µέσα στο ίδιο νοµοσχέδιο. Αυτή είναι η µεταρρύθµιση την
οποία κάνετε;
Άκουσα µε έκπληξη ένα άθλιο, αθλιότατο, επιχείρηµα που είπε
ο κύριος Υπουργός. Αντί να χρησιµοποιήσει µια µελέτη που
έγινε, είπε: «Ο κ. Χρυσοχοΐδης µάς διάβασε µια δήλωση ότι η
«ΤΕΟ Α.Ε.» δεν έχει καµµία προσφορά.». Είναι δήλωση αυτή; Με
βάση αυτή διαλύσατε το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, πρώην Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόµων; Αυτό
είναι το επιχείρηµα, ότι δεν προσφέρει;
Ξέρετε σε ποιους δεν προσφέρει. Δεν προσφέρει στους εργολάβους των αυτοκινητοδρόµων. Βεβαίως, δεν προσφέρει. Και η
διάλυση αυτής της εταιρείας έγινε για έναν και µόνο λόγο: για
να εξυπηρετηθούν οι όµιλοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει τους αυτοκινητοδρόµους και λεηλατούν το δηµόσιο και τους πολίτες και
δεν προσφέρουν το παραµικρό έργο στην οικονοµία και την ανάπτυξη.
Δεν είναι δυνατόν µε απίστευτες καθυστερήσεις στη συγκρότηση και κατασκευή των αυτοκινητοδρόµων, µε υπέρογκα διόδια,
τα οποία δεν υπάρχουν σε καµµία χώρα της Ευρώπης και τα
οποία ισοδυναµούν µε ληστεία και τα εισπράττουν και ανεξέλεγκτα, να ερχόµαστε εµείς και να καταργούµε την «ΤΕΟ Α.Ε.»! Την
καταργούµε, ενώ έπρεπε να τη στηρίξουµε, να την αναβαθµίσουµε, ...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ...ώστε να παίζει ρόλο ελεγκτικό,
ρόλο είσπραξης των διοδίων.
Δεν είναι δυνατόν όταν παραδίδεται ο αυτοκινητόδροµος,
αυτοί οι οποίοι τον µονοπωλούν, µονοπωλιακά να τον αξιοποιούν,
µονοπωλιακά να κερδοσκοπούν επ’ αυτού, µονοπωλιακά να εκβιάζουν, µονοπωλιακά να εισπράττουν τα διόδια ανεξέλεγκτα!
Εδώ έπρεπε να υπάρχει µια δηµόσια εταιρεία, µε ουσιαστικό
ρόλο, η οποία θα αναλάµβανε αυτό το έργο. Αυτή θα έπρεπε να
παίζει τον κεντρικό ρόλο και εσείς έρχεστε και τη διαλύετε. Διαλύετε τις κεντρικές εθνικές οδούς, το δευτερεύον εθνικό οδικό
δίκτυο κ.λπ.. Τα διαλύετε όλα. Ιδιώτες και ξερό ψωµί! Έτσι δεν
θα τελειώσουν ποτέ οι αυτοκινητόδροµοι.

8464

Μας λέγατε ότι είχαµε το σχέδιο Μάρσαλ, Α’,Β’,Γ’, πάµε για Δ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Μεσογειακά Προγράµµατα και
ακόµα δεν έχει τελειώσει η κεντρική εθνική αρτηρία Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ευρωπαϊκός δρόµος µε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν ευρωπαϊκό δρόµο. Δυόµιση λωρίδες από εδώ,
δυόµιση λωρίδες από εκεί και διαχωριστικό διάζωµα. Ούτε αυτό
το έργο έχει τελειώσει στη µεταπολεµική Ελλάδα και στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.
Και µου λέτε τώρα ότι διαλύετε τη µοναδική εταιρεία που θα
µπορούσε να παίξει έναν ρόλο και ελεγκτικό και ουσιαστικό; Και
το θεωρείτε αυτό αναπτυξιακό µέτρο; Και έρχεται ο κ. Χρυσοχοΐδης, για να εξυπηρετήσει τους εργολάβους και τα εργολαβικά
συµφέροντα, να πει ότι δεν προσφέρει τίποτα; Είναι επιχείρηµα
αυτό;
Βεβαίως, εδώ το µέγα θέµα είναι όχι µόνο ότι διαλύετε οργανισµούς που έπαιζαν ρόλο και µπορούσαν να αναβαθµιστούν για
να παίξουν ουσιαστικότερο ρόλο, αλλά ότι πετάτε στο δρόµο
τους ανθρώπους. Και τους πετάτε οριζοντίως, «δουλεύεις εκεί;
Στο δρόµο!». Δεν σας ενδιαφέρει πόσα χρόνια δούλευε ο άλλος,
αν δούλευε δεκαετίες, αν είναι κοντά στη σύνταξη, αν έχει οικογένεια, αν δεν µπορεί να ζήσει τα παιδιά του, αν δεν έχει καµµία
προοπτική, αν δεν έχει κανένα µέλλον. Πώς τους πετάτε έτσι
τους ανθρώπους; Με ποιο κριτήριο και γιατί; Ποιο είναι το ερώτηµα; Αυτά τα ερωτήµατα χρειάζονται απάντηση.
Σας είπαµε ότι κάνετε αντισυνταγµατικά τερατουργήµατα. Και
σηκώσατε το χέρι και είπατε «εντάξει, όλα συνταγµατικά». Πώς
είναι συνταγµατικά; Για να περάσετε αυτόν τον «οδοστρωτήρα»
τον οποίο επιχειρείτε να περάσετε, κατακρεουργείτε κυριολεκτικά το Σύνταγµα.
Σας διαβάζω από την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής:
«Ως προς το ζήτηµα της διαθεσιµότητας, παράγραφος 1β’ του
άρθρου 20, σηµειώνεται κατ’ αρχάς ότι έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αποφάσεις
πρωτοβάθµιων πολιτικών δικαστηρίων. Αυτή η διάταξη θίγει κατ’
αρχήν στο πυρήνα τους τη συµβατική ελευθερία –άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος- και την εργασία ως δικαίωµα στην
περιουσία του εργαζοµένου κατά την έννοια του άρθρου 1 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και προσβάλλει την ανθρώπινη αξία,
το απαραβίαστο της οποίας διακηρύσσει το άρθρο 2 του Συντάγµατος». Ποια είναι η δική σας απάντηση σε αυτά;
Διαβάζω παρακάτω: «Δεν είναι συνταγµατικά επιτρεπτό, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο θεµιτός σκοπός της αναδιοργανώσεως των δηµόσιων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχειρίσεως της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης, να καθορίζονται όροι
υποχρεωτικής αποµακρύνσεως υπαλλήλων. Αυτό αντίκειται στο
άρθρο 103 του Συντάγµατος, καθώς και στην επίσης συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας». Αυτά δεν τα διαβάζετε;
Δεν τα γνωρίζετε;
Και µας φέρνετε, βεβαίως και τροπολογίες άσχετες µε το νοµοσχέδιο, προκειµένου να περάσετε «αεροπλανικά» και από το
«παράθυρο» διατάξεις χωρίς τον έλεγχο ούτε της επιτροπής
ούτε των φορέων. Και σας ρωτώ: Ούτε το Σύνταγµα δεν διαβάζετε; Γιατί εδώ παραβιάζετε ρητά διατάξεις του Συντάγµατος.
Στο άρθρο 74 του Συντάγµατος αναφέρεται ότι προσθήκη ή
τροπολογία άσχετη µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή
της πρότασης νόµου δεν εισάγεται για συζήτηση. Μας έχετε
φέρει εδώ ένα µίνι νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Φέρνετε τροπολογία για την Τράπεζα της Ελλάδας. Φορολογικά,
µέτρα κάθε µορφής τα εισάγετε µε τροπολογίες. Δεν έχετε διαβάσει το Σύνταγµα; Γιατί το παραβιάζετε;
Το κυριότερο, βεβαίως, είναι ότι πετάτε ανθρώπους στο
δρόµο, γιατί αυτή είναι η τακτική σας.
Και λέει ο κύριος Υπουργός: «Δεν θέλετε τον επανέλεγχο; Ο
επανέλεγχος αυτός δεν είναι καλός; Δεν θέλετε τον επανέλεγχο
γιατί θέλετε την ατιµωρησία». Άκουσον, άκουσον! Πρώτα από
όλα, αυτό το κράτος δεν είναι δηµιούργηµα της Αριστεράς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Εισηγηθείτε να το αλλάξουµε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς δεν υπερασπιζόµαστε
αυτό το κράτος. Θέλουµε την αλλαγή και τη µεταρρύθµισή του,
αλλά µεταρρύθµιση δηµοκρατική, µεταρρύθµιση η οποία να καταργεί το ρουσφέτι, τις πελατειακές σχέσεις, να καταργεί τις δια-
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πλοκές, να καταργεί την κοµµατοκρατία. Τίποτα από αυτά δεν
καταργείτε. Αυτά επιβεβαιώνονται και αναβαθµίζονται. Θέλουµε
µία µεταρρύθµιση για ένα αποδοτικό, αποτελεσµατικό κράτος,
εργαλείο ανάπτυξης της χώρας. Αυτού του είδους η µεταρρύθµιση χρειάζεται. Εσείς όχι απλά δεν κάνετε µεταρρύθµιση, αλλά
κάνετε αντιµεταρρύθµιση διάλυσης. Κάνετε µία µεταρρύθµιση
εξυπηρέτησης µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων, παράδοσης του
δηµοσίου συµφέροντος στο ιδιωτικό, παράδοσης του δηµοσίου
στις αγορές και µας λέτε τώρα ότι θέλουµε την ατιµωρησία.
Κύριε Υπουργέ, να δείχνετε κάποιο στοιχειώδη σεβασµό. Πηγαίνετε από εκεί, µιλάτε, έρχεστε από εδώ, µιλάτε. Μιλάτε µε
τους συναδέλφους. Να ακούτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας ακούω, κύριε
Λαφαζάνη! Εσείς µιλάτε συνέχεια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όπως ακούµε και εµείς να
ακούτε και εσείς. Όµως δεν θέλετε να ακούτε. Θέλετε να αποφύγετε και το να ακούτε. Σας ενοχλεί και να ακούτε µονάχα.
Μας λέτε εδώ πέρα ότι εµείς θέλουµε την ατιµωρησία. Δεν µου
λέτε, εάν εσείς κάνατε παρανοµίες ο πρώτος που πρέπει να τιµωρηθεί δεν είναι η πολιτική ηγεσία που τις έκανε; Αυτή δεν πρέπει να πεταχτεί στο δρόµο; Γιατί θα πετάξετε τον υπάλληλο, ο
οποίος υποτίθεται ότι διορίστηκε µε παράτυπο ή παράνοµο
τρόπο –προσέξτε- χωρίς υπαιτιότητά του;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ούτε τον υπάλληλο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Δεν έχει υπαιτιότητα ο υπάλληλος; Δεν ήξερε τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην διακόπτετε,
κύριε Νταβλούρο. Υπάρχει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εάν έχει διαπράξει αδίκηµα, εάν
υπάρχει κάτι που έγινε παρά τον νόµο, ασφαλώς να υπάρξει
δίωξη. Εδώ, όµως, δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ εσείς που τα
κάνατε όλα αυτά, καλύπτεσθε από την ατιµωρησία και ερχόσαστε να πείτε «έγιναν παρανοµίες, έγιναν αίσχη στο προηγούµενο
διάστηµα, πριν από πολλά χρόνια, εµείς εποµένως δεν φταίµε,
ερχόµαστε ως τιµωροί και επιπίπτουµε επί των υπαλλήλων, να
τους τιµωρήσουµε». Αυτό λέτε ότι είναι δίκαιη συµπεριφορά και
τακτική;
Σας λέω, λοιπόν, εάν έχετε κάνει εσείς παρανοµία και δεν
υπάρχει υπαιτιότητα του υπαλλήλου, κάτι το οποίο µπορείτε να
του προσάψετε, πώς θα έρθετε -όπως σας λέει και η έκθεση της
Επιστηµονικής Επιτροπής- µετά από έξι, επτά, οκτώ, δέκα χρόνια, να τον πετάξετε στον δρόµο; Τι είναι οι άνθρωποι; Και ζώο
να ήταν δεν θα το πετάγατε έτσι στο δρόµο µε αυτό το σκεπτικό
που λέτε. Πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος; Ξέρετε; Εάν διαπιστώνεται κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, πρέπει να το διαπιστώσεις
εγκαίρως, να δώσεις στον άλλο µία ευκαιρία, µία δυνατότητα,
µία προοπτική. Δεν το κάνετε, όµως, αυτό και µας λέτε τώρα εδώ
ότι ερχόσαστε να κάνετε αξιολόγηση!
Ποιος σας είπε ότι η Αριστερά δεν θέλει αξιολόγηση; Πού το
ακούσατε αυτό το πράγµα; Εσείς εφευρίσκετε πράγµατα, τα καταθέτετε εδώ και µετά βάλλετε κατά της Αριστεράς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, αξιολόγηση όµως αντικειµενική, δηµοκρατική, συµµετοχική, αδιάβλητη, η οποία να συµβάλλει στο να πάει µπροστά η
Δηµόσια Διοίκηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Με ποιον τρόπο;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το «συµµετοχική» πώς το ορίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι; Υπάρχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας,
ο οποίος νοµίζω ότι µπορεί να απαντήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Την πρότασή σας πείτε µας,
κύριε Λαφαζάνη. Ποια είναι η πρότασή σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μέχρι τώρα δεν κάνατε αξιολό-
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γηση και λέτε ότι όλοι έπαιρναν «10». Πρώτα απ’ όλα δεν έπαιρναν όλοι «10», αλλά δεν θέλατε ούτε τις βαθµολογίες να κοιτάτε
ούτε τη δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες. Άλλα βλέπετε τώρα.
Εν πάση περιπτώσει, ερχόσαστε τώρα –υποτίθεται- επειδή όλοι
έπαιρναν «10» να πείτε ότι «9» και «10» θα παίρνει το 25% των
υπαλλήλων. Για εφαρµόστε το αυτό και στα σχολεία, στους µαθητές. Εφαρµόστε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, περάσατε τα δεκαπέντε λεπτά. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μία
φράση θα πω.
Γιατί δεν το εφαρµόζετε, λοιπόν, αυτό στα σχολεία; Να πάτε
να το εφαρµόσετε στα σχολεία και να πείτε ότι «9» και «10» θα
παίρνει µόνο το 25% των µαθητών και ότι το 15% θα παίρνει, ας
πούµε, από «1» έως «6». Είναι λογική αυτή; Είναι αξιολόγηση
αυτή; Εσείς ερχόσαστε και βάζετε ποσοστά µε βάση τα οποία θα
απολύετε ανθρώπους σώνει και καλά, χωρίς κριτήρια, χωρίς
µέτρο, χωρίς κατεύθυνση.
Χρησιµοποιείτε το επιχείρηµα ότι µπορούν να κάνουν ένσταση.
Μα, έλεος! Είναι λογική αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, µην
φέρνετε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνουµε µία αυθαιρεσία, βάζουµε αυθαίρετα ποσοστά και του λέµε «πήγαινε να βρεις το
δίκιο σου µε την ένσταση, αν το βρεις»; Αυτά τα πράγµατα είναι
απαράδεκτα. Δεν συγκροτούν Δηµόσια Διοίκηση. Συγκροτούν τη
διάλυσή της, την παράδοση του δηµοσίου στις αγορές, που είναι
ο στόχος σας και αυτό που εξυπηρετούν είναι τα τελεσίγραφα
της τρόικας, τα οποία πρέπει εσείς να παρακολουθήσετε, να τα
αποδεχθείτε, να τα εφαρµόσετε και να κάνετε, υποτίθεται, µεταρρυθµίσεις υπαγορευµένες µόνο και µόνο από δηµοσιονοµικούς στόχους, οι οποίοι δεν πιάνονται κιόλας. Αυτό είναι
αδιέξοδο και φαύλος κύκλος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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 επισκέφτηκαν την Έκθεση για τον Γρηγόριο Λαµπράκη, είκοσι εννιά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 8ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης για δώδεκα λεπτά ελπίζω, κύριε Βορίδη!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµη φορά στις παρεµβάσεις που αφορούν τη µεταρρύθµιση του κράτους ανοίγει νοµίζω µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, πρωτίστως και
κυρίως για το πώς θέλει κάποιος να είναι το κράτος, πόση πρέπει
να είναι η έκτασή του, ποιες είναι οι θεµιτές λειτουργίες του και
πώς πρέπει να εκτελεί αυτές τις θεµιτές λειτουργίες του.
Έχουν γίνει αρκετά πράγµατα αυτά τα τρία χρόνια. Έχει γίνει
µία πολύ σηµαντική δηµοσιονοµική προσαρµογή. Πράγµατι, έχει
µειωθεί ο αριθµός των εργαζοµένων, όπως επίσης πράγµατι έχει
µειωθεί σηµαντικά το µισθοδοτικό κόστος που καταβάλλουν οι
φορολογούµενοι για τις υπηρεσίες που λαµβάνουν από το κράτος.
Θεωρώ όµως ότι η µεγάλη συζήτηση ανοίγει τώρα και είναι η
εξής. Θέλουµε τόση εκτεταµένη λειτουργία; Αυτή είναι µία παρέµβαση που έχει και νοµοθετικό χαρακτήρα, µία συζήτηση για
το τι ακριβώς πρέπει να κάνει το κράτος, πόσο ρυθµιστικό πρέπει
να είναι, τι είναι τα αντικείµενα που πρέπει να εποπτεύει. Αυτή
είναι µία συζήτηση που πρέπει να την ξεκινήσουµε για να δούµε
πραγµατικά την έκτασή του. Θέλουµε να κοιτάει τόσα πράγµατα
ή θέλουµε µεγαλύτερο χώρο ελευθερίας στην κοινωνία;
Θέλουµε να αφήσουµε χώρο ελευθερίας στους πολίτες. Θέλουµε να αφήσουµε χώρο στον οποίο να έχουµε περισσότερη
αυτενέργεια και να δείχνουµε περισσότερη εµπιστοσύνη στην
κοινωνία, περισσότερο αρρύθµιστο χώρο. Είναι µεγάλη παρέµβαση, µεγάλη συζήτηση. Ακόµη και αν συµφωνήσουµε στο κατ’
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αρχήν, που είναι πιθανόν να µην συµφωνήσουµε, θέλει πολλές
επιµέρους παρεµβάσεις. Θέλει αφοσιωµένους ανθρώπους σε
αυτό. Αυτή είναι µία µεγάλη ιδεολογικοπολιτική στράτευση.
Δεύτερον, αφού γίνει αυτό και µειωθεί η έκταση των λειτουργιών του κράτους, πρέπει αυτό να αντικατοπτρισθεί στη δοµή
του. Κάνει λιγότερα πράγµατα και αυτό σηµαίνει ότι µικραίνει και
εποµένως απελευθερώνει πόρους, άρα περισσότερη ελευθερία
στα χέρια των φορολογουµένων -µένουν περισσότερα χρήµατα
εκεί- άρα περισσότερες δυνατότητες στην κοινωνία, περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες.
Είµαστε σε αυτήν τη συζήτηση; Εγώ λέω ότι αυτή είναι η συζήτηση, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να κάνουµε και είναι και οι
δράσεις που πρέπει να κάνουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Άρα, το επιχείρηµα της µνηµονιακής υποχρέωσης, µε συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν το ακούω.
Αυτό το νοµοσχέδιο εµένα µου αρέσει γιατί είναι ένα καλό νοµοσχέδιο, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο στη σωστή κατεύθυνση. Δεν
ξέρω καν αν είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Αν κατέστη µνηµονιακή υποχρέωση, κακώς κατέστη, γιατί έπρεπε να το έχουµε
κάνει. Εποµένως, δεν µε απασχολεί καθόλου το ζήτηµα τρόικαςµνηµονίου ή οτιδήποτε.
Όµως αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε τώρα δεν είναι αυτή
η µεγάλη συζήτηση. Αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε τώρα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η επιτοµή του ορθού λόγου.
Εδώ διερωτάται κανείς -ανεξαρτήτως των ιδεολογικών αντιρρήσεων που µπορεί να έχει- το εξής: Υπάρχει σοβαρά αντίρρηση
στο να µειωθούν αυτοί οι συγκεκριµένοι οργανισµοί, να συγχωνευθούν, να καταργηθούν και τις δράσεις τους να τις αναλάβει
κάποιος άλλος δηµόσιος φορέας;
Εδώ δεν καταργεί δράσεις. Δεν είπε κανείς «σταµατάµε να το
κάνουµε». Λέει ότι φεύγει από αυτό το νοµικό πρόσωπο και το
παίρνει µια δηµόσια υπηρεσία ή ένα άλλο νοµικό πρόσωπο.
Γιατί υπάρχει αντίρρηση ως προς αυτό, τη στιγµή που είναι
διαπιστωµένη η δυσλειτουργία ή και η µη λειτουργία αυτών των
συγκεκριµένων φορέων; Μπορεί να µας πει κάποιος κανένα επιχείρηµα; Άκουσα παραδείγµατος χάριν µία εκτενή επιχειρηµατολογία για το θέµα του ΤΕΟ από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον κ. Λαφαζάνη.
Τι κάνει το ΤΕΟ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το οποίο
ωρύεται ο ΣΥΡΙΖΑ; Εισπράττει διόδια στα Μάλγαρα και στο
Άκτιο. Υπάρχει κανένα πρόβληµα αν τα διόδια αυτά αντί να τα εισπράττει η «ΤΕΟ Α.Ε.», τα εισπράττει η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.»; Πού είναι
το µεγάλο ζήτηµα δηλαδή; Δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό που
διακυβεύεται εδώ που είναι τόσο συγκλονιστικό και σας συναρπάζει; Τι είναι αυτό στο οποίο αντιδράτε δηλαδή; Γίνεται µία είσπραξη διοδίων και η εισπρακτική αρχή αυτήν την αρµοδιότητα
εισπράξεως την πηγαίνει σε µία άλλη εταιρεία. Πού είναι το πρόβληµα εδώ για το οποίο εξανίστασθε;
Γι’ αυτό είναι δύσκολη η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, διότι έχει
κατ’ εξοχήν ανορθολογικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι καν ιδεολογικά. Είναι ανορθολογικά, διότι αυτό δεν µπορεί κανείς να το
υποστηρίξει από οποιαδήποτε οπτική.
Στο σοβιετικό κράτος θα υπήρχαν αρχές ορθολογικής οργάνωσης της λειτουργίας του. Στο σοβιετικό κράτος! Έτσι δεν
είναι;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Υπήρχαν. Υπήρχε και δουλειά και
υγεία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπήρχαν. Καλά το έχω ακούσει.
Θα υπήρχαν, λοιπόν, ακόµη και σε αυτό το κράτος. Δεν ξέρω
ποιος µπορεί να το αποφάσιζε, ίσως να ήταν η κεντρική επιτροπή
του ΚΚΣΕ, δεν ξέρω ποιος θα το έκανε αυτό. Θα έλεγε όµως:
«Αυτή τη δοµή, βρε αδελφέ, την θέλουµε; Μήπως µπορεί να το
κάνει κάποιος άλλος καλύτερα και να κοστίζει λιγότερο;».
Θα το σκεφτόταν το σοβιετικό κράτος αυτό, αλλά όχι ο ΣΥΡΙΖΑ! Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ! Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πέρα από αυτό! Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει κάτι το οποίο το σοβιετικό κράτος θα έκανε. Δεν
το θέλει ούτε αυτό! Γι’ αυτό λέω ότι δεν έχουµε ορθολογική προσέγγιση.
Λέει επίσης: «Έχει προκύψει αξιολόγηση των δοµών;». Βέβαια,
έχει προκύψει. Τα κατέθεσε ο κύριος Υπουργός. Κι ακούω το
εξής: «Ναι, αλλά ποιος την έκανε την αξιολόγηση;» Ε, την έκανε
ένας φορέας. Κάποιος την έκανε την αξιολόγηση. Φαντάζοµαι
ότι την έκανε ένας αξιόπιστος φορέας, ιδιωτικός ή δηµόσιος, που
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κάνει αξιολογήσεις δηµόσιων δοµών. Την έκανε αυτός ο φορέας,
υπάρχει αξιολόγηση και υπάρχουν αναλυτικές εκθέσεις για αυτό.
Όχι, ούτε αυτό µας αρέσει!
Πάω όµως στην επόµενη συζήτηση. Μιλάει για αξιοκρατία. Η
Αριστερά λέει: «Είµαστε εναντίον της αξιολόγησης των προσώπων µέσα στο δηµόσιο; Όχι, είµαστε υπέρ». Θα µας πείτε µε
ποιον τρόπο; Γιατί όποιον τρόπο και να σας έχουµε φέρει διαχρονικά, ό,τι είναι να γίνει σε επίπεδο αξιολόγησης το έχετε καταψηφίσει. Άρα, µε ποια αξιολόγηση είστε;
Και κρατώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις λέξεις-κλειδιά:
«Είµαστε µε µία αντικειµενική, δηµοκρατική, συµµετοχική και
αδιάβλητη αξιολόγηση». Εδώ τώρα νοµίζω ούτε τα Σοβιέτ! Για
να εκφράσουµε το δηµοκρατικό και συµµετοχικό, θα φτιάξουµε,
φαντάζοµαι, είτε πλατιές λαϊκές συνελεύσεις των εργαζοµένων
που θα αξιολογούν τους εργαζόµενους, είτε εργατικές επιτροπές, είτε κάτι τέτοιο. Διότι αλλιώς πώς θα εκφραστεί το «αντικειµενική, δηµοκρατική, συµµετοχική»; Φαντάζοµαι ότι µέσα από
µία τέτοια διαδικασία θα γίνει.
Έρχοµαι να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέει, «δεν είναι σωστή όµως,
σε κάθε περίπτωση, η επιλογή που γίνεται εδώ από πλευράς
αξιολογήσεως». Δηλαδή ποια επιλογή; Ότι ουσιαστικά διαµορφώνεται ένα σχήµα στο οποίο κάποιος θα πρέπει να είναι, ας το
πω, άριστος, υπάρχει µία ευρύτερη µεσαία κατηγορία και υπάρχει και µία τρίτη κατηγορία -αυτό έχει εκφραστεί µε ποσοστάπου είναι οι λιγότερο καλοί ή, για να µην ωραιοποιούµε τις λέξεις,
οι κακοί, αυτοί που αποτυγχάνουν.
Πώς είναι, λέει, δυνατόν -και την ακούω ως κριτική σκέψη και
από την Επιστηµονική Επιτροπή- και πού υπάρχει αυτό; Υπάρχει
πουθενά; Παρεµπιπτόντως, κάποιος µίλησε για ιδιωτικό µάνατζµεντ –νοµίζω ότι το είπε ο κ. Τσουκαλάς- και ότι το εφαρµόζουν
για τα µπόνους.
Για να συνεννοηθούµε απολύτως, στον ιδιωτικό τοµέα αυτό
εφαρµόζεται για απολύσεις. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρήσεις οι
οποίες ακολουθούν την εξής πολιτική. Ένα ορισµένο ποσοστό
υπαλλήλων κατ’ έτος απολύεται υποχρεωτικά, γιατί θεωρούν ότι
είχαν τη συγκριτικά χειρότερη επίδοση, δηλαδή, συγκριτικά µε
τους άλλους συναδέλφους τους. Αυτό το ποσοστό απολύεται και
αντικαθίσταται µε προσλήψεις. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι προφανώς αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό µέσο αυξήσεως της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Όταν ξέρεις
ότι κάθε χρόνο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κερδών δηλαδή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προφανώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αύξησης της εκµετάλλευσης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει. Όµως, µη µπούµε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τριετίες, δικαιώµατα κ.λπ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα πάρετε τον λόγο
και µάλιστα, αµέσως µετά, κύριε Παφίλη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτή είναι δοµική συζήτηση, κύριε
Παφίλη. Είναι και δοµική αντίρρηση. Εγώ σέβοµαι τις δοµικές αντιρρήσεις, απλώς είναι επιχείρηµα άλλης τάξης.
Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι το ζητούµενο είναι η αύξηση της
αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, και µην παριστάνετε
ότι δεν το έχετε ακούσει. Υπάρχει, είναι µέτρο το οποίο εφαρµόζεται. Και δεν εφαρµόζεται µόνο θετικά, που είναι η πλευρά των
παροχών, αλλά εφαρµόζεται και αρνητικά. Εφαρµόζεται στο δηµόσιο για να απολύσουµε; Όχι.
Όµως, να συνεννοηθούµε σε κάτι, στο οποίο επίσης πρέπει να
τοποθετηθείτε; Ξέρετε ότι, όταν συζητούµε για διακοπή συµβάσεων εργασίας στο δηµόσιο -και πάµε στην επόµενη συζήτηση,
αλλά κρατήστε το σαν επιχείρηµα, γιατί πρέπει να απαντήσετε
σε αυτό- αυτό συνοδεύεται από άµεσες προσλήψεις; Θέλετε
λίγο να απαντήσετε και σε αυτούς τους ανθρώπους που περιµένουν να προσληφθούν; Θέλετε λίγο να απαντήσετε σε αυτούς
τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι «εµείς δεν είχαµε πρόσβαση
στη συγκεκριµένη αγορά του δηµοσίου», γιατί; Ενδεχοµένως,
διότι κάποιοι άνθρωποι έκλεψαν οπώρας. Ενδεχοµένως, διότι κάποιοι άνθρωποι παρέβησαν κανονισµούς, παρέβησαν διατάξεις,
παρέβησαν διαδικασίες και αυτοί τώρα είναι µέσα, ενώ οι άλλοι
είναι έξω. Σε αυτούς τους έξω, οι οποίοι αδίκως είναι έξω, γιατί
δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε
αυτήν την αγορά εργασίας, µέσα από αθέµιτες διαδικασίες, µπο-
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ρείτε να τους εξηγήσετε γιατί τους καταδικάζετε µε τη στάση
σας να είναι µονίµως έξω, χωρίς να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που
είχαν όλοι οι υπόλοιποι; Θέλετε να το εξηγήσετε αυτό; Θέλετε
να πείτε γιατί λέτε στους ανέργους σήµερα που παλεύουν για
µια θέση εργασίας ότι πρέπει να παραµείνουν µέσα αυτοί που
κακώς είναι µέσα και να µην έχουν τη δυνατότητα αυτοί ποτέ να
προσληφθούν; Να το εξηγήσετε αυτό. Το χρωστάτε.
Πάµε, όµως και στη διαδικασία της αξιολογήσεως. Πού είναι
το πρόβληµα, λοιπόν, µε αυτήν τη διαδικασία; Λέτε: πού εφαρµόζεται αυτό; Σας λέω ότι εφαρµόζεται στον ιδιωτικό τοµέα.
Αφήστε τον ιδιωτικό τοµέα. Το ξέρετε ότι εφαρµόζεται στην εκπαίδευση; Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν εκπαιδευτικές δοµές,
κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες, που το εφαρµόζουν, οι οποίες
κάνουν; Λένε ότι σε µια τάξη δεν είναι κανονικό, δεν είναι φυσιολογικό να παίρνουν όλοι άριστα. Πώς βρέθηκε αυτή η τάξη; Ούτε
σε µια τάξη είναι φυσιολογικό να αποτυγχάνουν όλοι. Δεν γίνεται
ούτε αυτό. Το φυσιολογικό σε µια τάξη, σε µια εκπαιδευτική δοµή
είναι να υπάρχουν ορισµένοι άριστοι, να υπάρχουν ορισµένοι µέτριοι και να υπάρχουν ορισµένοι οι οποίοι δεν πάνε καλά. Αυτό
κάπως εκφράζεται. Αν αυτό δεν αποτυπώνεται, κάτι δεν λειτουργεί καλά.
Ερωτώ, λοιπόν: Για σας λειτουργεί καλά το ότι όλοι είναι άριστοι στο δηµόσιο; Είµαστε εντάξει µε αυτό; Έχουµε κάποιο πρόβληµα; Αισθανόµαστε ότι θίγεται κάποιος; Αυτοί οι έρµοι που
δουλεύουν περισσότερο από τους άλλους;
Πίσω, όµως, κύριε Υπουργέ, από αυτήν τη συζήτηση είναι µια
άλλη πολύ µεγαλύτερη. Είναι µια σκληρή, αριστερή, εξισωτική
αντίληψη για τα πράγµατα. Στη βάση, πράγµατι, αρνείστε την
αξιολόγηση, γιατί η αξιολόγηση δεν σας πάει µέσα σας. Τι σηµαίνει «δεν σας πάει µέσα σας»; Υπερασπίζεστε αξίες σκληρού
εξισωτισµού, γιατί αυτό είναι το ιδανικό σας. Και βεβαίως, έννοιες, όπως είναι η αξιοκρατία, η διαφοροποίηση και η διαφορετική µεταχείριση άνισων περιπτώσεων, η διαφορετική µεταχείριση διαφορετικών περιπτώσεων δεν σας πηγαίνουν, αν στο
µυαλό σας έχετε µια γενική εξίσωση των πάντων, µια ισοπέδωση
προς τα κάτω. Αν αυτό είναι το ιδεώδες σας, πώς να αντιληφθείτε φυσικά τη µεταρρύθµιση που κάνει ο Υπουργός;
Η απάντηση, λοιπόν, σε όλη αυτήν τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ απλή. Βεβαίως και υπηρετείται
µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η ανάγκη εκσυγχρονισµού της
διοίκησης, η ανάγκη µικρότερου κράτους –αν και εδώ η παρέµβαση είναι σηµειακή- αλλά η µεγάλη, κεντρική και σηµαντική παρέµβαση αυτού του νοµοσχεδίου είναι ακριβώς αυτό το οποίο
κατ’ εξοχήν αντιµάχεστε, δηλαδή η πραγµατική αξιολόγηση του
προσωπικού που εργάζεται στο δηµόσιο. Το αντιµάχεστε, γιατί
υπερασπίζεστε το σκληρότερο εξισωτικό πρότυπο και τη σκληρότερη ισοπεδωτική αντίληψη η οποία υπάρχει στον κόσµο.
Ευτυχώς, όλοι κατανοούµε ότι αυτή η αντίληψη πρέπει να ηττάται και ηττάται και τώρα και εις το διηνεκές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο θα πάρει ο κ. Παφίλης, µε τη συναίνεση όλων των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μέχρι και το σοβιετικό κράτος
έφθασε ο κ. Βορίδης να επικαλεστεί. Μόνο που στο σοβιετικό
κράτος δεν υπήρχε ανεργία. Ήταν µηδενική. Το 2014, το καπιταλιστικό κράτος έχει ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους στην Ελλάδα,
δεκάδες εκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% µέσα
στην πείνα και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2014, την
οποία υπερασπίζεστε όλοι µαζί.
Το σοβιετικό κράτος είχε δηµόσια και δωρεάν παιδεία και
υγεία και δεν πέθαινε ο κόσµος στην ψάθα. Μπορούσε και σπούδαζε και δεν πλήρωνε τα µαλλιά της κεφαλής του ο γονιός, για
να σπουδάσουν τα παιδιά. Όταν τελείωνε, είχε εξασφαλισµένη
δουλειά. Είχε πολιτισµό και αθλητισµό τζάµπα. Όλα αυτά όχι το
2014 ούτε σε µία χώρα που ήταν αναπτυγµένη, όπως ήταν η
Ρωσία, αλλά ήταν υπανάπτυκτη.
Αυτά είχε το σοβιετικό κράτος, κύριε Βορίδη, τα οποία τα ξεχνάτε. Μάλιστα, είναι τόσο σκανδαλώδες που θέλω να πω κάτι
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από το Βήµα της Βουλής. Σε τηλεοπτικό κανάλι ρωτούν έναν Τάταρο στην Κριµαία, «ποια είναι η κατάσταση σήµερα;». Απαντά:
«Από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, η ζωή µας έχει
γίνει άσχηµη, έχει γίνει κόλαση, γιατί τότε είχαµε δουλειά, δεν
υπήρχε ανεργία και είχαµε µία καλή ζωή». Το κανάλι δεν το µεταφράζει! Το καταλαβαίνετε; Τόσος φόβος! Ακόµα και σήµερα,
µε την πλύση εγκεφάλου σε όλες αυτές τις χώρες, ακόµα και στη
Ρουµανία που ήταν πολύ άσχηµη η κατάσταση, πάνω από το 35%
των πολιτών λέει «ήµασταν καλύτερα». Πολύ περισσότερο, αυτό
ισχύει στις χώρες του σοσιαλισµού.
Εποµένως, κύριε Βορίδη, δανειστείτε από αλλού επιχειρήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Το 65% του λαού τι λέει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν διαβάζετε. Το 35% λέει «ήµασταν
καλύτερα», το 35% λέει «ήµασταν το ίδιο» και το υπόλοιπο 25%
λέει «είµαστε καλύτερα».
Αυτή είναι η κατάσταση. Να ενηµερώνεστε, λοιπόν. Και τώρα
που θα το ξαναφτιάξουµε, επειδή έχουµε την εµπειρία –και τη
θετική και την αρνητική- θα είναι ο σοσιαλισµός στις σύγχρονες
συνθήκες που θα λύσει τα προβλήµατα.
Θα µιλήσω τώρα για το τι λέει η Κυβέρνηση, για να περάσω
και στο νοµοσχέδιο, γιατί κάθε φορά ανοίγετε χώρους ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Μιλά για ποιοτική αναβάθµιση του δηµοσίου, αξιοποίηση των δοµών της Δηµόσιας Διοίκησης, µείωση
γραφειοκρατικών εµποδίων και διοικητικών βαρών, καλύτερη
στρατηγική διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και του δηµοσίου συνολικά. Αυτοί είναι οι στόχοι.
Καλά ακούγεται! Ελκυστικά! Το ερώτηµα είναι «για ποιον;».
Ποιον θα ωφελήσουν όλα αυτά; Θα ωφελήσουν τον εργαζόµενο
και το λαό; Θα ανοίξει, όπως λέει ο κ. Βορίδης, την αυτενέργεια
των µαζών; Μας δουλεύετε; Επιχειρηµατίες θα τα πάρουν όλα.
Ποια αυτενέργεια των µαζών; Μάζες είναι οι επιχειρηµατίες και
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι; Αυτό µας λέτε. Θα ανοίξει την αυτενέργεια και θα εξοικονοµηθούν πόροι.
Έχει στόχο την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών;
Αφού τσακίζετε τα πάντα, δηλαδή παιδεία, υγεία, νοσοκοµεία. Η
κατάσταση είναι άθλια παντού. Ποιες υπηρεσίες καλύτερες θα
έχει; Θα ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες; Θα γίνουν καλύτεροι οι
εργαζόµενοι;
Ξέρετε, υπάρχουν και όρια να µιλάτε για αξιοκρατία εδώ µέσα
εσείς που κυβερνήσατε την Ελλάδα. Ακούγεται ως ειρωνεία, για
να µην πω ως θράσος, να µιλάτε για αξιοκρατία, µε όλα αυτά τα
όργια που έχουν γίνει όλο το προηγούµενο διάστηµα. Ποια αξιοκρατία στο δηµόσιο τοµέα και µε τους µεν και µε τους δε;
Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων είχαν αντικατασταθεί τα προηγούµενα χρόνια από πράσινα και µπλε διαβατήρια και
πάρα πολλά άλλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τα µπλε διαβατήρια δεν µετράνε.
Τα πράσινα µετράνε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κι όποιος αντιστεκόταν, δεν έβλεπε
άσπρη µέρα. Και µε τεράστια προσόντα. Αµφιβάλλετε; Αφού
εσείς τα λέτε. Δεν λέτε ότι ήταν κοµµατική γραφειοκρατία όλα
αυτά τα χρόνια; Αυτά δεν λέτε εδώ πέρα; Τα δικά σας επιχειρήµατα χρησιµοποιώ. Εσείς στην αγωνία σας να περάσετε αυτήν
την πολιτική, κάνετε χαρακίρι. Κι έρχεστε από πάνω και ζητάτε
και τα ρέστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Γι’ αυτό τα αλλάζουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, τα αλλάζετε! Τίποτα δεν γίνεται.
Αντιδραστικές είναι οι αλλαγές που γίνονται.
Κι αυτό που βαπτίζετε ως αξιολόγηση έχει διπλό στόχο. Έχει
και τις απολύσεις, το να φύγουν από το δηµόσιο, έχει όµως και
να περάσει ένα κλίµα τροµοκρατίας, εκβιασµού και σιγή νεκροταφείου, αν είναι δυνατόν, στο δηµόσιο τοµέα.
Η αναδιοργάνωση, λοιπόν, του αστικού κράτους έχει στόχο να
υπηρετήσει την καπιταλιστική ανάπτυξη και παράλληλα –και γι’
αυτό δεν µιλάει κανένας από τους άλλους- ιδιωτικοποιούνται αντικείµενα.
Ξέρετε, κύριε Βορίδη, δεν είµαστε αφελείς. Υπάρχει µία ιστορία οργανισµών και θα την αναφέρω παρακάτω. Και πίσω από
αυτές τις αλλαγές κρύβονται κάµποσες εκατοντάδες εκατοµµύρια που θα περάσουν σε ιδιώτες σταδιακά και µε το νοµοσχέδιο,
αλλά και συνολικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε την κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι
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είναι πρόχειρο, επιφανειακό και πως στόχο έχει µόνο τις απολύσεις. Δεν συµφωνούµε. Αυτή η κριτική είναι επιδερµική και κρύβει
την ουσία των αλλαγών που γίνονται. Υπάρχει στρατηγική η
οποία δεν ξεκίνησε σήµερα. Οι αλλαγές στο αστικό κράτος δεν
ξεκίνησαν σήµερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συµφωνούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξεκίνησαν από πολύ παλιά και έχουν
στόχο να διαµορφώσουν ένα τέτοιο κράτος που να υπηρετεί τις
ανάγκες του κεφαλαίου στις σηµερινές συνθήκες.
Και µη µας βάζετε το δίληµµα «µικρό ή µεγάλο κράτος». Ποιος
το έκανε το µεγάλο κράτος; Οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που υπηρέτησαν τα συµφέροντα του κεφαλαίου γιατί τότε χρειαζόταν µεγάλο κράτος, πέρα από το παραφούσκωµα που ήταν λίγο. Για παράδειγµα, ο ελληνικός λαός
πρέπει να ξέρει ότι τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ τους πλήρωσε εκείνος,
γιατί καµµία επιχείρηση τότε δεν έκανε επενδύσεις για να έχει
απόδοση κεφαλαίου µετά από τριάντα και πενήντα χρόνια µε τέτοιες τεράστιες υποδοµές. Ποια κεφάλαια θα έφτιαχναν ΔΕΗ και
ΟΤΕ; Τότε ανέλαβε, λοιπόν, το αστικό κράτος να φτιάξει αυτές
τις υποδοµές. Κι όταν αυτές οι υποδοµές ολοκληρώθηκαν και
έχουν κερδοφορία, τις ξαναπαραδίδει στους ιδιώτες αφού τις
έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Έτσι λειτουργεί το αστικό κράτος πάντα, ή φουσκώνει ή µικραίνει το δηµόσιο τοµέα.
Φυσικά, υπάρχει και το θέµα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία
εξελίσσεται. Δεν µειώνεται, όµως, το ωράριο ούτε στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις ούτε στο δηµόσιο. Το αντίθετο, απολύεται ο εργαζόµενος και αλλάζετε και τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι το
καπιταλιστικό σύστηµα. Έτσι λειτουργεί. Και στη σηµερινή φάση
αυτές είναι οι αλλαγές, οι οποίες -ξαναλέω- δεν ξεκίνησαν σήµερα.
Κι επειδή λείπει ο κ. Τσουκαλάς, σηµαίνον συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα του θυµίσουµε ότι από το 1997 άνοιξε η
συζήτηση για τον εκσυγχρονισµό…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, εντάξει. Μετακόµισε, αλλά τότε
ήταν σηµαίνον συνδικαλιστικό στέλεχος. Και δεν το είπα τυχαία,
κύριε Κουκουλόπουλε. Εσείς ξεκινήσατε. Και η Νέα Δηµοκρατία
να ήταν, πάλι αυτή θα ξεκινούσε. Υπήρχε γενικότερη κατεύθυνση
για να υπάρξουν αλλαγές στον τοµέα του κράτους συνολικά.
Προχώρησαν το 2000. Είχαµε τις εθελούσιες αποχωρήσεις για
ένα διάστηµα και λόγω της τεχνολογίας και για να υπηρετηθούν
και άλλοι στόχοι. Και συνέχισε η Νέα Δηµοκρατία µε τη λογική
της επανίδρυσης του κράτους.
Πώς, όµως, άρχισαν να υλοποιούνται αυτά τα µέτρα; Αυτό έχει
σηµασία να καταλάβουν οι εργαζόµενοι. Διότι δεν είναι αποτέλεσµα της κρίσης όλα αυτά. Έχουν ξεκινήσει πριν να υπάρξει
κρίση, πριν να υπάρξει συζήτηση για όλα αυτά. Άρχισαν, λοιπόν,
γύρω από τα Υπουργεία να συνωστίζονται ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι ή όχι; Ταυτόχρονα, τα Υπουργεία άρχισαν να παρατάνε -το
λέω έτσι- να αφήνουν κάποιους τοµείς, τους οποίους άρχισαν να
παίρνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Αυτό γινόταν. Παραδίδονταν σιγά-σιγά τοµείς στην κερδοσκοπία του κεφαλαίου µε εκείνα τα κραυγαλέα παραδείγµατα των
συνεργείων καθαρισµού στα νοσοκοµεία, όπου -και θα τα πούµε
εδώ στη Βουλή- όλοι γνωρίζετε τι παίζεται εκεί, δηλαδή το ότι
πληρώνονται οι εργολάβοι –οι οποίοι είναι εργολάβοι ψυχών και
ανθρώπων- µε 600 και 700 ευρώ -δεν ξέρω- και δίνουν 300 και
400. Και δεν τολµάει και καµµία καθαρίστρια να πει ότι παίρνει
τόσα, γιατί εκτός από το βιτριόλι, υπάρχουν και άλλοι εκβιασµοί,
όπως ότι την επόµενη µέρα θα µείνει άνεργη. Και δεν κάνετε τίποτα!
Λέω, λοιπόν, ότι υπήρχε µια µεθόδευση κατά την οποία αφαιρούνταν αρµοδιότητες και δραστηριότητες από Υπουργεία και
σταδιακά παραδίνονταν στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Μάλιστα, οι δραστηριότητες που καταργήθηκαν και καταργούνται και τώρα,
παρά το γεγονός ότι δεν φαίνονται τόσο στον κόσµο, έχουν και
κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από το αν φτάνουν ή δεν φτάνουν.
Άρα, λοιπόν, για να κάνουµε τη δική µας συνολική τοποθέτηση
που αφορά και τους ίδιους τους εργαζόµενους, θα ήθελα να πω
ότι αυτή η κατάσταση που απολύει δηµόσιους υπαλλήλους, διώχνει ανθρώπους µέσα σε µία νύχτα, µειώνει µισθούς κ.λπ., δεν
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είναι αποτέλεσµα ούτε του µνηµονίου ούτε της κρίσης. Είναι συνολικό αποτέλεσµα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, δηλαδή της προσπάθειας του συστήµατος -και ιδιαίτερα σε
συνθήκες κρίσης- να ξεπεράσει την κρίση φορτώνοντάς τη στους
εργαζόµενους, προκειµένου να διασφαλίσει τα κέρδη των µεγάλων εταιρειών και του µεγάλου κεφαλαίου, γιατί το µέσο ποσοστό κέρδους παγκόσµια πέφτει. Αυτό είναι γνωστό και δείχνει και
τα αδιέξοδα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος. Αυτή, λοιπόν, είναι η στρατηγική που εφαρµόζει η Νέα Δηµοκρατία. Αυτή
είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και τελικά, θα ήθελα να σας πω να µην µας φέρνετε ως επιχείρηµα την έκθεση του ΟΟΣΑ. Βεβαίως και η έκθεση του ΟΟΣΑ τα
λέει όλα αυτά. Μα, τι θα ακούσεις; Από το στόµα κόρακος «κρα»
θα ακούσεις! Υπάρχει περίπτωση να ακούσεις κελάηδηµα αηδονιού; Για παράδειγµα, φτάσαµε στο σηµείο να έχει ο ΟΟΣΑ
άποψη για το γάλα! Τι είναι αυτό, λοιπόν; Δεν είναι παραγγελία,
δεν είναι εξυπηρέτηση των πολυεθνικών; Εδώ βγήκαν και οι Έλληνες βιοµήχανοι από τον τοµέα του γάλακτος και διαµαρτύρονται! Δεν είναι, λοιπόν, καραµπινάτοι σερβιτόροι συµφερόντων
µεγάλων εταιρειών; Τι καλό έχει πει ποτέ ο ΟΟΣΑ για τους εργαζόµενους; Τίνος όργανο είναι ο ΟΟΣΑ; Δεν είναι του κεφαλαίου
και των ιµπεριαλιστικών και καπιταλιστικών χωρών; Τι θα έλεγε
δηλαδή και µας το φέρνετε σαν παράδειγµα; Μάλιστα, αυτό το
παράδειγµα το επικαλούνται και οι πάλαι κάποτε σοσιαλιστές, οι
οποίοι έχουν πάει τώρα όχι µε τον ΟΟΣΑ, αλλά δεν ξέρω µε ό,τι
άλλο έχει µείνει.
Για να κλείσουµε µε όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι αυτό που
κάνετε σήµερα -και όχι µόνο εδώ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και παντού- είναι να καταργείτε τοµείς τους οποίους δεν
ήθελαν οι ιδιώτες ή στους οποίους δεν είχαν υψηλά κέρδη παλαιότερα. Τους ανοίγετε λοιπόν και τους παραδίδετε στους ιδιώτες µε το κλείσιµο των οργανισµών κ.λπ..
Και έρχοµαι στην αξιολόγηση και την αξιοκρατία. Είναι κατά
κάποιο τρόπο ειρωνεία να επικαλείστε την αξιοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η αξιολόγηση είναι το χρονικό προαναγγελθέντων απολύσεων. Και ξέρετε, αυτό είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει παγκόσµιο προηγούµενο! Το 25% των υπαλλήλων θα βαθµολογείται µε τους βαθµούς «9» έως «10», το 60% θα βαθµολογείται από «7» έως «8» και το 15% θα βαθµολογείται µε κάτω του
«6». Αυτό προδιαγράφει την κατάσταση και αυτό λέγεται «αξιολόγηση» µε αυτά τα ποσοστά! Η απλή λογική ρωτάει το εξής: Κι
αν δεν ισχύει αυτό, τι θα γίνει; Θα τους διώξετε; Αν για παράδειγµα, υπάρχουν κάποιοι που είναι 100% καλοί σε µια υπηρεσία,
θα τους διώξετε; Τι θα κάνετε; Πώς θα τους χωρίσετε;
Αυτό που κάνετε δεν στέκει ούτε στην κοινή λογική. Άλλοι είναι
οι στόχοι, λοιπόν.
Για να ξεκαθαρίσουµε και ορισµένα πράγµατα, εµείς λέµε όχι
στην τεµπελιά, λέµε όχι στη λαµογιά. Δεν είµαστε εµείς εκείνοι
που υποστηρίζαµε, για παράδειγµα, το επίδοµα έγκαιρης προσέλευσης. Δεν ήµασταν εµείς εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζαµε να
δίνονται κάποια επιδόµατα για να βουλώσουν το στόµα κάποιοι
εργαζόµενοι ή να φέρουν και ψήφους κάποιοι εργαζόµενοι.
Εµείς µιλάγαµε για πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Επίσης, εµείς δεν στηρίζαµε φαινόµενα του τύπου «χτυπάω
την κάρτα, φεύγω και ξαναγυρίζω» και ούτε και τα στηρίζουµε,
γιατί αυτά σαπίζουν και αποπροσανατολίζουν τους εργαζόµενους. Εσείς τα κάνατε όµως όλα αυτά! Εσείς τα κάνατε όλα τα
προηγούµενα χρόνια, για να µην πάω και στα πανεπιστήµια αλλά
και αλλού, γιατί µιλάµε για διαφθορά κ.λπ.. Αυτά είναι τα προβλήµατα; Αυτά πάτε να αντιµετωπίσετε; Όχι βέβαια! Με την αξιολόγηση θέλετε απλά να διώξετε ένα κοµµάτι. Και µην πάτε -γιατί
δεν είναι έντιµο, για να µη χρησιµοποιήσω άλλη βαριά κουβέντανα βάλετε σε αντιπαράθεση έναν που δουλεύει είκοσι χρόνια τον οποίο θα πετάξετε έξω- έχει οικογένεια και υποχρεώσεις, µε
αυτόν που περιµένει στην ουρά για να διοριστεί. Διότι αυτό κάνετε! Και αυτό δεν είναι έντιµο, για να µη χρησιµοποιήσω κάποια
άλλη βαριά λέξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προσπαθείτε να διαιρέσετε τους εργαζόµενους. Και οι δύο
είναι θύµατα της πολιτικής σας. Και ο ένας είναι άνεργος και ο
άλλος θα µείνει αύριο άνεργος, µε όλες αυτές τις υποχρεώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µε αυτό κλείνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι περιττό να πω ότι το καταψηφίζουµε.
Αυτό που θέλουµε να σηµειώσουµε είναι πως αυτό που απαιτείται είναι ένα ενιαίο µέτωπο των εργαζόµενων, διότι αυτά τα
µέτρα δεν πρόκειται να παρθούν πίσω. Αν υπάρξει µικρή ανάκαµψη, αυτό που θα γίνει στη µικρή ανάκαµψη και που έχετε πρόβληµα και το ξέρετε –και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρει- είναι να
προσπαθήσει να διαχειριστεί τα εκατοµµύρια των ανέργων, κόβοντας σε τρία, τέσσερα ή πέντε κοµµάτια. Τέτοιες σχέσεις θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Αφού µου είπατε «τελείωσα», έκλεισα και τον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυστηροποιήσατε αµέσως το πλαίσιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφού µου λες «τελείωσα», έκλεισα τον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο κ. Βορίδης µίλησε δεκαεπτά λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεκαπέντε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Χρειάζεται, λοιπόν, ενιαίο µέτωπο
όλων των εργαζοµένων. Να µη διαιρεθεί ιδιωτικός και δηµόσιος
τοµέας, απολυµένοι µέσα, έξω κ.λπ.. Ενιαίο µέτωπο, λοιπόν, και
συµπεράσµατα απ’ όλη αυτήν την πορεία. Γιατί όταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας περιέγραφε όλη αυτήν την κατάσταση,
οι υπόλοιποι –όλοι- σάς υπόσχονταν παραδείσους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήµατος που θα εκσυγχρονιζόταν.
Τώρα, κοντά στο νου και η γνώση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τώρα το «ευχαριστούµε» είναι οριστικό.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων είχαµε αποφασίσει να έχουµε δύο συνεδριάσεις για το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ή τρεις, εάν παρουσιαστεί ανάγκη. Νοµίζω ότι παρουσιάστηκε ανάγκη, διότι βλέπω µεγάλο αριθµό εγγεγραµµένων συναδέλφων, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να
µιλήσουν. Εποµένως, προτείνω σήµερα να ψηφίσουµε επί της
αρχής και να µπούµε στα άρθρα –γιατί µας µένει χρόνος και για
τα άρθρα- και αύριο να έχουµε συνεδρίαση το πρωί, µετά τις επίκαιρες.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συµφώνησε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µία
προσπάθεια –δεν ξέρω αν θα είναι επιτυχής- προκειµένου να
συµβάλλω σε µία σύγκλιση αντί απόκλισης, µιας και µιλάµε για
το πιο σηµαντικό θέµα που απασχολεί σε τελική ανάλυση τη
χώρα. Μιλάµε για το κράτος. Η απόστασή µας από αυτό που εννοείται και ορίζεται ως σύγχρονο κράτος είναι το µεγάλο διακύβευµα της χώρας. Είναι ό,τι µας χωρίζει και µας διακρίνει από τις
κοινωνίες που θέλουµε να φθάσουµε και να µοιάσουµε. Αυτό
είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Δεν είναι δύσκολο να ορίσουµε πώς οργανώνεται ένα σύγχρονο κράτος, γιατί το έχουν κάνει άλλοι πριν από εµάς εδώ και
δεκαετίες. Εµείς πρέπει να δούµε πώς προσαρµόζουµε αυτές τις
πετυχηµένες πρακτικές, που έχουν δώσει πολλαπλές και ατράνταχτες αποδείξεις, εδώ και δεκαετίες.
Ποιο είναι το κεντρικό σηµείο που διαφοροποιείται η ελληνική
πρακτική; Η έννοια του συγκεντρωτισµού. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Από τη συγκέντρωση σε προσωπικό µέχρι τη συγκέντρωση αρµοδιοτήτων. Το σύγχρονο κράτος είναι επιτελικό στο
κέντρο, στην κορυφή του και ισχυρό στη βάση του.
Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι που έχει συµβεί αυτό. Πρώτα απ’
όλα έχει οργανωθεί έτσι στο όνοµα της αποτελεσµατικότητας,
που είναι ό,τι ζητάει η εποχή µας.
Δεύτερον, ακριβώς επειδή ολοένα και περισσότερες αποφάσεις ρυθµίζονται σε υπερεθνικά fora που αφορούν τη ζωή µας –
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ΟΟΣΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΕ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

και πάει λέγοντας- ακριβώς γι’ αυτό στο σύγχρονο κράτος επιβεβαιώνεται η εθνική κυριαρχία σε παρακάτω επίπεδα, πρώτο
και δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι –
θεωρητικοί, ιδεολογικοί και πρακτικοί- που το κράτος έχει οργανωθεί έτσι όλα τα προηγούµενα χρόνια στις χώρες του παλιού
Βορρά, όπως έλεγε ένας µεγάλος ιστορικός που δεν είναι πια
κοντά µας.
Συζητάµε ακριβώς γι’ αυτό σήµερα; Όχι, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς.
Από την άλλη, έχουµε µία υποχρέωση συµβατική, µνηµονιακή,
δανειακή. Δεν είναι ποινικό αδίκηµα για να κάνουµε ένα διάλογο
κωφών µέσα και έξω από την Αίθουσα. Έχουµε συµφωνήσει να
πάµε απευθείας σε µία µείωση του προσωπικού. Εδώ και τρία
χρόνια ουσιαστικά, από το 2011, προσπαθούµε να φέρουµε
κοντά αυτές τις δύο µεγάλες ανάγκες. Δηλαδή, να ανταποκριθούµε στην υποχρέωση της χώρας και παράλληλα να µην συµπεριφερθούµε άδικα ή αυθαίρετα σε ανθρώπους. Να καλυτερεύσουµε µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία το κράτος και όχι απλά
να υλοποιήσουµε µία µνηµονιακή υποχρέωση. Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε. Κι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγµατα τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, αν θέλετε.
Διαθεσιµότητα, όπως ορίστηκε µε το ν. 4172, κρατικός υπάλληλος, είναι έννοιες, είναι εργαλεία πολύτιµα σε µια προσπάθεια,
που µας οδηγεί σε τελική ανάλυση στο σύγχρονο κράτος. Διαύγεια, διαφάνεια, αξιολόγηση και ούτω καθεξής, είναι έννοιες που
έχουν σιγά-σιγά εισαχθεί και κυριαρχήσει στο δηµόσιο διάλογο.
Ο απόλυτος έλεγχος των πάντων από το ΑΣΕΠ. Είναι έννοιες και
επιλογές εκ των ων ουκ άνευ, αν συµφωνούν όλοι ότι αυτό που
µας λείπει -και χρειαζόµαστε πάνω απ’ όλα- είναι το σύγχρονο
κράτος. Τα κάναµε όλα όµως σωστά; Όχι, βέβαια. Να έρθω, λοιπόν, στο µείζον ζήτηµα.
Είπα και χθες, συζητώντας –και το παρεξήγησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά θέλω να
το επαναλάβω- ότι οι δεκαπέντε χιλιάδες ή οι είκοσι χιλιάδες,
αγαπητοί συνάδελφοι, που πρέπει να αποµακρυνθούν από το δηµόσιο, είναι ένα αυθαίρετο νούµερο. Γιατί να µην είναι πέντε χιλιάδες ή τριάντα πέντε χιλιάδες; Ξέρει κάποιος; Όχι, βέβαια. Γι’
αυτό, λοιπόν, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να βρούµε έναν
τρόπο να είµαστε όσο γίνεται πιο δίκαιοι ή να µην είµαστε άδικοι
σε κάθε περίπτωση ούτε να κάνουµε κάτι στα τυφλά, έτσι δεν
είναι; Μπράβο.
Θέλετε τη γνώµη µου; Την έχω πει πάρα πολλές φορές από το
Βήµα της Βουλής. Κανείς δεν ξέρει αν και πόσοι περισσεύουν
στο δηµόσιο. Για ποιον λόγο; Για τον λόγο ότι υπάρχουν τοµείς
και περιοχές µε κραυγαλέα κενά, όπως και τοµείς αργούντες
κατά κυριολεξία, όχι πάντα υπ’ ευθύνη των υπαλλήλων, αλλά υπ’
ευθύνη πολιτικών ηγεσιών καθαρά. Τα ξέρουµε όλοι. Δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνω τώρα παραδείγµατα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Έχει καταφέρει ποτέ η πολιτική ηγεσία να έχει µαζί της και το
ανθρώπινο δυναµικό των δηµοσίων υπαλλήλων; Δυστυχώς όχι,
είναι η απάντηση. Εγώ προσπάθησα να το κάνω για οκτώ-εννέα
µήνες σε ένα χώρο που τον ήξερα καλύτερα και από το σπίτι µου,
την αυτοδιοίκηση, και το συνδικάτο των εργαζοµένων ήρθε απέναντι. Τους είπα «ελάτε να εξορθολογήσουµε την κατανοµή του
προσωπικού, για να µην υπάρχουν απολύσεις» και ήρθαν ακριβώς απέναντι.
Δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκινήσεις. Δεν υπάρχουν συµµαχίες
για να ξεκινήσεις µία διαδικασία. Γι’ αυτό και ξεκίνησα λέγοντας
ότι πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να συγκλίνουµε µέσα στη
Βουλή και όχι να αποκλίνουµε για άλλους λόγους. Μπορεί η Νέα
Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε µία µικρή πόλωση, που είναι στο κατώφλι του 20%, ίσως και παρακάτω, να βολεύονται µε το να πολώνουν τα πράγµατα, αλλά αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει να
βρούµε τρόπο να συγκλίνουµε. Πρέπει να εκπέµψουµε άλλα µηνύµατα, για να υπάρξουν και συµµαχίες κοινωνικές. Γιατί αλλιώς,
αυτό το εγχείρηµα δεν οδηγεί πουθενά. Θέλω να είµαι απολύτως
σαφής και απολύτως ειλικρινής.
Τι λείπει µέχρι τώρα από όλη αυτήν την προσπάθεια; Λείπουν
πολύ συγκεκριµένα πράγµατα: Πρώτον, λείπει µια σοβαρή κουβέντα για τις αρµοδιότητες.
Θέλετε, κυρία Υπουργέ, να αλλάξουµε λίγο θέµα και να πάµε

8469

σε ένα θέµα που είναι προσφιλές; Εξ αίµατος το γνωρίζετε, λοιπόν. Μιλάω για τα πολεοδοµικά. Το γνωρίζετε, νοµίζω, εξαιρετικά
καλά. Ο κρατικός γραµµατέας αποκεντρωµένης διοίκησης σήµερα –επτά είναι όλοι και όλοι στον αριθµό- ασκεί, κύριοι συνάδελφοι, λιγότερες πολεοδοµικές αρµοδιότητες απ’ αυτές που
ασκούσε ο κρατικός νοµάρχης µέχρι το 1994. Είναι έτσι; Έτσι
είναι.
Αν δεν δούµε αυτό το ζήτηµα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Δεν ασκεί πολεοδοµικές...
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κρατικός γραµµατέας; Τι επικυρώνει; Κάνετε λάθος, κύριε Σηφουνάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Δεν ασκεί πολεοδοµικές...
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σηφουνάκη, θα το πω αλλιώς, γιατί δεν δέχοµαι µύγα στο σπαθί µου σε αυτό το θέµα. Το
ΣΧΟΠ υπό τον αποκεντρωµένο γραµµατέα εγκρίνει πολύ λιγότερες πράξεις από αυτές που ενέκρινε το ΣΧΟΠ του νοµού. Συµφωνούµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Άλλο αυτό.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, αν δεν δούµε αυτό, πώς θα
φτάσουµε στο µείζον, που λέγεται «διαδικασίες» και από εκεί
πώς θα φτάσουµε στο µεγάλο θέµα που είναι ο ρόλος των
Υπουργείων; Πώς θα φτάσουµε στη βασική διαπίστωση ότι το
ΠΕΡΠΟ έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους κι αυτό γιατί έχει συγκεντρώσει πάρα πολλές αρµοδιότητες; Αυτό είναι το θέµα. Το
ζήτηµά µας είναι να τρέχουν πιο γρήγορα τα πολεοδοµικά, αλλά
τρέχουν πιο αργά. Αν θέλουµε να κάνουµε καλύτερο κράτος,
πρέπει να κάνουµε επιτελικό το κράτος γρήγορα.
Ποιο είναι το κεντρικό πρόβληµα; Εγώ, κυρία Υπουργέ, το είχα
πει και το καλοκαίρι και ήταν φανερό ότι παρεξηγήθηκα. Θέλετε
να µην το πω Γραµµατεία; Ναι, εγώ πιστεύω ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης πρέπει να υπαχθεί στον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης δηλαδή, για
να µην παρεξηγούµαι, πρέπει να είναι Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Γιατί, όπως κάνουµε το πρόγραµµα κινητικότητας και
διαθεσιµότητας µε τα Υπουργεία, δεν πρόκειται να πάµε ποτέ σε
σύγχρονο κράτος, γιατί τα ίδια τα Υπουργεία είναι το πρόβληµα.
Είναι σαν να βάζουµε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Έχουµε πολλαπλές αποδείξεις, κύριε Υπουργέ. Δείτε πώς έχει
πάει µέχρι τώρα η κινητικότητα και η διαθεσιµότητα. Ενώ έχει
οριστεί µε τρόπο σύγχρονο και προωθηµένο η διαθεσιµότητα,
ενώ έχουµε στα χέρια µας την έννοια του κρατικού υπαλλήλου
που είναι πραγµατικά απελευθερωτική -δεν µπορούµε να κάνουµε σύγχρονο κράτος χωρίς την έννοια του κρατικού υπαλλήλου- παρ’ όλα αυτά έρχονται τα Υπουργεία και κατ’ ουσίαν
κάνουν κλειστούς διαγωνισµούς. Έτσι θα κάνουµε ένα σύγχρονο
κράτος; Αν δεν παρέµβει µία εξωτερική δύναµη στα Υπουργεία
για να τα υποχρεώσει να βάλουν µπροστά το σύνολο των αρµοδιοτήτων και διαδικασιών, δεν πρόκειται να οδηγηθούν ποτέ πουθενά, αυτό είναι όλο. Γι’ αυτό λέµε ότι αυτό το εγχείρηµα
χρειάζεται πανίσχυρη βούληση, γιατί είναι καλώς και κακώς νοούµενα συµφέροντα κόντρα σε αυτήν τη διαδικασία και όλα µαζί
συγκροτούν και συνιστούν µια τεράστια δύναµη αδράνειας για
να πάνε τα πράγµατα µπροστά. Αυτό είναι όλο.
Θα ήθελα να πω για πολλοστή φορά από το Βήµα πως η
απλούστευση της νοµοθεσίας στην Αγγλία επί πρωθυπουργίας
Τόνι Μπλερ είναι µια διαδικασία που κράτησε πολλά χρόνια.
Έγινε στην Downing Street 10 -υπό και παρά τω Πρωθυπουργώ
δηλαδή- για να ξεπεράσει τις υπονοµεύσεις -χωρίς εισαγωγικάαπό τα διάφορα Υπουργεία και κατέληξε µετά από χρόνια σε
τριάντα µικρά εγχειρίδια που είναι όλη η νοµοθεσία στην Αγγλία
σήµερα. Ένα έργο µοναδικό. Χρειάζεται και χρόνο και κόπο και
ισχυρή πολιτική βούληση, γιατί παντού στο κράτος υπάρχει µια
σύµφυση πολλών όπως είπα και καλώς και κακώς νοουµένων
συµφερόντων, συντεχνιακών, τοπικών, τοπικιστικών, πελατειακών, οικονοµικών, χίλια πράγµατα. Αυτό είναι το ζήτηµα.
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουµε σήµερα κάποιες αποφάσεις. Τα λέµε καιρό και νοµίζω ότι θέλουµε να το κάνουµε πάντα έτσι. Εγώ πιστεύω πως η διαθεσιµότητα πρέπει να
γίνει αντικείµενο µιας κεντρικής διαπραγµάτευσης µε την τρόικα,
να είναι µία δεξαµενή. Φαίνεται ότι το οκτάµηνο δεν φτάνει, γιατί
υπάρχουν όλα αυτά που προείπα και πολλά από αυτά που είπατε
εσείς. Δεν αντιλέγω ότι το νοµοσχέδιο έχει πάρα πολλά και πολύ
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σηµαντικά θέµατα, προς Θεού. Η διαθεσιµότητα πρέπει να λειτουργεί σαν µία δεξαµενή ανθρώπινου δυναµικού µε µία βασική
αρχή, κυρία Υπουργέ. Κάθε ένας υπάλληλος που τίθεται σε διαθεσιµότητα δεν µπορεί να µην έχει τουλάχιστον µία ευκαιρία,
ανεξάρτητα αν είναι η ΙΔΑΧ ή µόνιµος, δεν γίνεται.
Έτσι, λοιπόν, µε αυτήν την οπτική θέλω να κάνω τέσσερις συγκεκριµένες αναφορές και ολοκληρώνω παρ’ ότι θα πούµε περισσότερα στα άρθρα. Αλλά σε συνέχεια αυτών που είπε ο εισηγητής µας κ. Ντόλιος, θέλω να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις.
Πρώτον, σε ότι αφορά το θέµα αξιολόγηση, εµείς θέλουµε
πολύ καθαρή και ρητή αποσύνδεση από τις απολύσεις.
Θυµίζει λίγο την ποσόστωση της γυναίκας για την οποία συζητούσαµε προχθές µε αφορµή την ηµέρα της γυναίκας. Αυτό
θυµίζει αυτό το 15-60-25, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού έχουµε
συνολική αδυναµία ως πολιτικό σύστηµα αλλά και ως κοινωνία
να την ξεκινήσουµε, θα ξεκινήσει έτσι. Θα τη θέλαµε πιο οργανωµένη, πιο προωθηµένη. Ας ξεκινήσει έτσι. Δεν µπορούµε να
πάµε κόντρα στην αξιολόγηση. Ας στείλουµε επιτέλους ένα µήνυµα. Ας µην είµαστε διαρκώς «ναι µεν, αλλά» και ας το στηρίξουµε, αποσυνδέοντάς το από τις απολύσεις. Έχει γίνει
βελτίωση, κυρία Υπουργέ. Τα είπε ο εισηγητής µας, θα τα πει και
αύριο και θα τα πω κι εγώ. Θα έχουµε και περαιτέρω βελτίωση
για να γίνει πιο ισχυρό αυτό.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών,
είναι πολύ καλή η βελτίωση που έγινε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να αποκλείσουµε την παραµικρή «χαραµάδα» από την οποία µπορεί να εµφιλοχωρήσει καταχρηστική συµπεριφορά της διοίκησης. Όταν δεν έχει τον παραµικρό δόλο, όταν ο ίδιος ο εργαζόµενος δεν έχει διαπράξει το παραµικρό αδίκηµα, για ποιον
λόγο µετά από χρόνια να είναι αντικείµενο ποινής και µάλιστα
της βαρύτερης, δηλαδή να χάσει τη δουλειά του; Δεν είναι απλά
µία διοικητική ποινή. Έχει γίνει σοβαρή βελτίωση. Εκεί που υπάρχει δόλος, απάτη, πλαστό δικαιολογητικό, προφανώς και πρέπει
να υπάρξει µία διαδικασία που θα φτάσει στο τέλος. Νοµίζω ότι
κανένας δεν διαφωνεί.
Τρίτον, σ’ ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα, επαναλαµβάνω αυτό
που είπε ο εισηγητής µας όσο γίνεται πιο καθαρά για να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν δύο ζητήµατα. Το πρώτο είναι ο µεγάλος διαγωνισµός που έχουµε συµφωνήσει που συµπεριλαµβάνει όλες
κυριολεκτικά τις ειδικότητες. Πρέπει να βγει άµεσα πριν τις 22
και η διαθεσιµότητα όλων πρέπει να παραταθεί µέχρι να βγουν
αποτελέσµατα. Είναι κεντρική µας θέση αυτή και πρέπει να δοθεί
σ’ όλους ανεξαίρετα µία ευκαιρία και στους υπαλλήλους του
ΤΕΟ.
Πρέπει να δούµε µε µεγάλη προσοχή µία τροπολογία που
έχουν καταθέσει συνάδελφοι µε επικεφαλής την κυρία Παπακώστα, γιατί για το ΤΕΟ εµείς δεν µπορούµε να δεχτούµε όλα αυτά
που λένε, δηλαδή ότι καταργούµε έναν φορέα, έτσι ώστε να µην
υπάρχει έλεγχος στις συµβάσεις των εργολάβων. Το δέχεται κάποιος αυτό το πράγµα; Είναι στην πρόθεση της Κυβέρνησης;
Όχι. Προφανώς δεν υπαινίσσοµαι κάτι. Άρα, πρέπει να δούµε και
το θέµα «αρµοδιότητα» αλλά και το θέµα «µία τουλάχιστον ευκαιρία για όλους τους εργαζόµενους». Είναι πολύ καθαρό αυτό
που λέµε να γίνει.
Ολοκληρώνω µε το άρθρο 8, κύριε Υπουργέ, και παρακαλώ
για την προσοχή σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα τα πούµε αύριο στα
άρθρα, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Είναι σοβαρό αυτό που θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλα είναι σοβαρά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαι ο τρίτος οµιλητής από το
ΠΑΣΟΚ που το αναφέρει. Θέλουµε µέχρι το µεσηµέρι µία καθαρή
κουβέντα για το άρθρο 8 που αφορά το ΕΙΕΑΔ, το Ινστιτούτο Ανθρώπινου Δυναµικού. Εάν δεν αποσυρθεί το άρθρο, εµείς θα καταθέσουµε αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία και προφανώς δεν
το ψηφίζουµε. Νοµίζω ότι έχει γίνει κατανοητό αυτό. Πόσο πιο
καθαρά να το πω;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Στην επιτροπή το
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ψηφίσατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα περάσει µε εκατόν
είκοσι έξι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Τον λόγο έχει ο κύριος Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, το θέµα το οποίο συζητάµε πραγµατικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά τον ρόλο και τη λειτουργία του κράτους, τον ρόλο της ίδιας της Δηµόσιας Διοίκησης.
Παίρνω, λοιπόν, τους στόχους που έχει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Λέει ότι θέλει να πετύχει εξορθολογισµό των δοµών
µε κατάργηση φορέων και καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού και µάλιστα λέει ότι αξιοποιεί την τεχνογνωσία του
ΟΟΣΑ.
Όταν µιλούσε ο κύριος Υπουργός, τον ρώτησα κάτι προκειµένου να διευκολυνθούµε κι εµείς. Παρουσίασε κάποια µελέτη και
είπε ότι αυτή η µελέτη δείχνει συγκεκριµένη αξιολόγηση δοµών
και φορέων. Ρώτησα, λοιπόν, ποιος έχει συντάξει τη συγκεκριµένη µελέτη. Μου απήντησε να δω στα Πρακτικά.
Κύριε Υπουργέ, αν µε προσέχετε, έχω εδώ τη µελέτη, την
οποία παρουσιάσατε και η οποία δεν λέει ποιος είναι ο συντάκτης.
Γράφει επάνω: «Υπουργείο Μεταρρύθµισης» και από εκεί και
πέρα «Απόσπασµα Έκθεσης». Τη συγκεκριµένη αξιολόγηση την
έχει συντάξει το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ; Την έχετε δώσει
κάπου; Από εδώ δεν προκύπτει.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι είναι εκατόν σαράντα µία σελίδες.
Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει εισαγωγή αλλά δεν φαίνεται ο συντάκτης. Όταν µιλούµε για εκθέσεις αξιολόγησης για να µπορούµε να τις δούµε και να στηριχτούµε σε αυτές, πρέπει να
ξέρουµε ποιος τις συνέταξε –κάτι τέτοιο υπονόησε και ο κ. Βορίδης- ποιο είναι το κύρος του δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα που
συνέταξε τις συγκεκριµένες εκθέσεις. Από εδώ, λοιπόν, κύριε
Υπουργέ, -για αυτό σας ρώτησα να µου πείτε- δεν προκύπτει
ποιος έχει συντάξει αυτήν τη µελέτη και ακόµα περιµένω.
Κατά την άποψή µας, πρέπει να υπάρξουν µελέτες και αξιολογήσεις των δηµόσιων φορέων. Ο κυρίως φορέας, που έπρεπε για
εµένα να το κάνει, είναι το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης.
Γι’ αυτό έχει φτιαχτεί το συγκεκριµένο κέντρο. Για να µπορεί να
κάνει µελέτες, να µπορεί σε συνεργασία και µε άλλους φορείς
κυρίως του δηµόσιου τοµέα αλλά και του ιδιωτικού, να κάνει τις
αξιολογήσεις των φορέων και να έρθει να προτείνει από εκεί και
πέρα αυτά τα οποία ενδεχοµένως θα αποδεχθεί ή δεν θα αποδεχθεί η Κυβέρνηση.
Εγώ έχω απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και είχα την ευκαιρία ως Διευθυντής του ΙΔΕ να αξιοποιήσουµε
τους φορείς τότε και να δώσουµε τη µεγάλη µάχη για το ν.2190.
Δηλαδή, να εξηγήσουµε αυτόν τον νόµο ο οποίος ήταν αξιοκρατικός για τις προσλήψεις -πώς θα εφαρµοστεί, µε συσκέψεις, µε
µελέτες, µε επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης πρέπει και µπορεί να παίξει ρόλο, αρκεί να του
δώσετε ρόλο συγκεκριµένο.
Αντίστοιχες δραστηριότητες υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης που είναι στο Μαάστριχτ, το οποίο
και αυτό έχει συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης, όπως και πολλά άλλα, όπως είναι τα πανεπιστήµια. Δεν
υπάρχει, λοιπόν, συγκεκριµένη αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν µελέτες.
Τώρα, θα πείτε: «για ποιο λόγο γίνεται το νοµοθέτηµα»; Εγώ
θα αποδείξω ότι ο πραγµατικός στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να εφαρµοστεί το µνηµόνιο, το οποίο έχει προσδιορίσει µε αυθαίρετο τρόπο, όπως είπε και ο κ. Κουκουλόπουλος,
είκοσι χιλιάδες αποµακρύνσεις. Από εκεί και πέρα εντός του αυθαιρέτου στόχου, επιδιώκουµε να βρούµε ένα δίκαιο τρόπο επίτευξης του αυθαίρετου στόχου.
Οι στόχοι του µνηµονίου ήταν σαφείς. Πρώτον, περιορισµός
του δηµοσίου, δεύτερον, πέρασµα στην πράξη µιας αντίληψης
νεοφιλελεύθερης που λέει ότι τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης δεν
θα πρέπει να παραµείνουν στο δηµόσιο τοµέα όπως και το κοινωνικό κράτος, αλλά πρέπει να πάνε στην αγορά. Και αυτό έχεις
ως αποτέλεσµα καθώς διαλύεται το κοινωνικό κράτος, καθώς
ταυτόχρονα φτωχοποιείται ο λαός, να αυξάνουν οι ανάγκες των
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πολιτών για παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, την ώρα που οι δηµόσιες υπηρεσίες καταργούνται και περιορίζεται ο αριθµός των
υπαλλήλων. Αυτή είναι µια µεγάλη αντίφαση που υπάρχει. Και σε
αυτήν την αντίφαση υπάρχουν συγκεκριµένες αποφάσεις της Κυβέρνησης που θέλει να την υπηρετήσει.
Υπάρχει το µνηµόνιο συνεργασίας της Ελλάδας µε τη Γαλλία
για τη µεταρρύθµιση στη Δηµόσια Διοίκηση. Δεν ακούσαµε τίποτα. Το είχα αναφέρει πολλές φορές εδώ. Στις 12 Οκτωβρίου
του 2011 η Ελλάδα συναντήθηκε µε άλλα κράτη-µέλη δανειστές
και ο καθένας πήρε ένα κοµµάτι δουλειάς. Ο κ. Φούχτελ και η
παρέα του ανέλαβαν το κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η
Γαλλία ανέλαβε το κοµµάτι της Δηµόσιας Διοίκησης. Οι Ολλανδοί
ανέλαβαν το κοµµάτι της φορολογικής µεταρρύθµισης.
Εκεί, λοιπόν, σε αυτήν την απόφαση που υπάρχει στο µνηµόνιο
συνεργασίας, δεν άκουσα αν υπάρχει αποτέλεσµα. Εµείς διαφωνούµε, αλλά εφόσον έχετε υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας,
ποια είναι τα αποτελέσµατα;
Θα σας πω, λοιπόν, ότι στους στόχους είναι σύµφωνα µε τις
συστάσεις του ΟΟΣΑ –και θα αναφερθώ- και τις απαιτήσεις του
µνηµονίου –να, λοιπόν, ο µνηµονιακός στόχος- ο οδικός χάρτης
που θα διαµορφωθεί η διοικητική µεταρρύθµιση. Άρα, εδώ το
λέει ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Έχουµε, λοιπόν και την έκθεση του ΟΟΣΑ για τη Δηµόσια Διοίκηση, η οποία πληρώθηκε από τη χώρα µας. Αλλά προσέξτε,
δεν φρόντισε να υπάρχει ούτε µετάφραση. Τη µετάφραση αυτού
του κειµένου την έκαναν οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Αυτή είναι η κατάντια.
Έχετε πληρώσει µελέτη και ούτε καν τη µεταφράσατε στα ελληνικά.
Τι λέει λοιπόν, αυτή η µελέτη; Πολύ συγκεκριµένα πράγµατα.
Ακούστε µερικά, τα οποία δεν µας λέτε εδώ. Παρουσιάσατε µία
εικόνα του υπέρογκου δήθεν δηµόσιου τοµέα, όπου πραγµατικά
δεν υπάρχει ανάγκη αυτήν τη στιγµή για επιπλέον προσωπικό
κ.λπ.. Θα δείτε ότι ακόµη και µέσα σ’ αυτήν εδώ τη µελέτη αναφέρεται ότι ο αριθµός των υπαλλήλων στην κεντρική διοίκηση
είναι ο µικρότερος ποσοστιαία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λέει: «Σε ποσοστό 7,9% του ενεργού ανθρώπινου δυναµικού, η
απασχόληση στο δηµόσιο ήταν χαµηλότερη από κάθε κράτος
µέλος του ΟΟΣΑ». Αυτό λέει στη σελίδα 85.
Εσείς θέλετε να βγάλετε άλλα συµπεράσµατα για να απελευθερώσετε και να διώξετε κόσµο, για να µειωθούν τα κόστη, υποτίθεται, να περάσετε µέσα απ’ αυτό το σύστηµα και τις ιδιωτικοποιήσεις και φυσικά να στείλετε στον Καιάδα σηµαντικό
αριθµό εργαζοµένων: έντεκα χιλιάδες σε πρώτη φάση συν πέντε
χιλιάδες.
Ταυτόχρονα υπηρετείτε και την ιδιωτικοποίηση. Έχουµε δει τη
διαδικασία ιδιωτικοποίησης σε σχέση µε τα διόδια. Πλέον δεν
µπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στους εθνικούς δρόµους, γιατί
είναι υπέρογκα τα διόδια. Αυτά τα ποσά δεν θα πρέπει να τα διαχειρίζεται το ΤΕΟ. Πώς να τα διαχειριστεί αφού τα ιδιωτικοποιείτε. Πλέον αυτοί οι υπάλληλοι φεύγουν και πάνε στον Καιάδα.
Έχουµε απολύσεις χωρίς αποζηµίωση όσων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου είναι µέσα στους φορείς. Οι αορίστου χρόνου απολύονται και αυτοί αλλά έτσι παραβιάζετε –και σας το είπαµε- τις
διατάξεις περί οµαδικών απολύσεων και κυρίως την οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπερνοµοθετικής ισχύος και δεν
µπορείτε να την τροποποιήσετε µε ένα απλό νόµο. Αναφέρθηκα
χθες στην οδηγία αυτή. Έχει διαδικαστικές προϋποθέσεις που
όµως αν δεν τηρηθούν υπάρχει παραβίαση. Η παραβίαση αυτή
είναι το άρθρο 28, παράγραφος 2 εν όψει του γεγονότος ότι οι
ρυθµίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπερνοµοθετική ισχύ και εµείς το αξιοποιούµε υπέρ των ίδιων των εργαζοµένων.
Ας δούµε τώρα ορισµένα απίθανα πράγµατα που ακούστηκαν
σε σχέση µε την αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται µε βάση στόχους που
τίθενται. Αν και εφόσον επιτευχθούν στόχοι τότε η αξιολόγηση
πρέπει να είναι θετική. Εσείς κάνετε συγκριτική αξιολόγηση. Δηλαδή, αντί να συγκρίνετε τον κάθε υπάλληλο µε βάση τους στόχους που βάλατε –που δεν βάζετε και στόχους- και την απόδοση,
λέτε ποσοστιαία θα δω µεταξύ τους ποιοι θα µπουν στην Α κατηγορία, στη Β και στη Γ. Και όποιοι µπουν στην τελευταία κατη-
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γορία, δηλαδή το 15%, πρέπει να βαθµολογηθεί από «1» ως «6».
Δηλαδή, αν είναι καλύτεροι πώς θα γίνει; Ποιος θα το επιλέξει
αυτό; Έχει σηµασία.
Παρακάτω στο άρθρο 14 λέει ποιοι είναι οι αξιολογητές. Οι
αξιολογητές είναι οι προϊστάµενοί τους. Ποιοι προϊστάµενοι;
Ποιοι περιλαµβάνονται στους αξιολογητές; Περιλαµβάνονται και
οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι κοµµατικά διορισµένοι, οι επί θητεία
υπάλληλοι. Αυτοί θα κάνουν αξιολογήσεις στους παρακάτω να
βγάλουν το 15% το οποίο πρέπει να απολυθεί. Είναι ο ειδικός
γραµµατέας ή ο γενικός γραµµατέας. Πολιτικά πρόσωπα δηλαδή. Είναι το µονοµελές συλλογικό όργανο διοίκησης. Δηλαδή,
πολιτικό πρόσωπο.
Όταν λοιπόν, τα πολιτικά πρόσωπα αξιολογούν είναι στην υπηρεσία του κοµµατικού κράτους, του µνηµονιακού κράτους. Άρα,
λοιπόν, εδώ υπάρχει σχέδιο. Είναι συγκροτηµένο. Φαίνεται από
την έκθεση του ΟΟΣΑ. Φαίνεται από την συµφωνία που έχετε
κάνει µε τη Γαλλία στο µνηµόνιο συνεργασίας. Φαίνεται από τους
στόχους του µνηµονίου. Συγκροτείτε πλέον το µνηµονιακό κράτος το οποίο θέλει υπαλλήλους που θα υποτάσσονται στις παράνοµες εντολές της τρόικας για να εφαρµοστεί το µνηµόνιο. Γι’
αυτό και τους εκφοβίζετε. Διότι όταν οι πολιτικοί προϊστάµενοι
θα κάνουν την αξιολόγηση θα είναι οι υπάλληλοι υπό τη δαµόκλειο σπάθη. Σας το απέδειξα. Είναι το άρθρο 25. Γι’ αυτό κάνετε
συγκριτική αξιολόγηση και όχι πραγµατική αξιολόγηση.
Είπε ο κύριος Βορίδης «µα, αυτό ισχύει στον ιδιωτικό τοµέα».
Δηλαδή, το δηµόσιο είναι ιδιωτικός τοµέας; Ο ιδιωτικός τοµέας
έχει άλλους στόχους, τη δηµιουργία κέρδους. Το κράτος ως δηµόσιος τοµέας, ως παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, έχει σκοπό το
κέρδος;
Δεύτερον -επειδή δεν τα διαβάζει καλά- έχω εδώ τη µελέτη, τη
γνώµη, της ΟΚΕ που είναι οι κοινωνικοί φορείς και λέει συγκεκριµένα στη σελίδα 11 η αξιολόγηση του νόµου αυτού από την
ΟΚΕ: «Πρέπει να γίνει ευθύς εξαρχής δεκτό ότι η µέθοδος που
χρησιµοποιήθηκε στον ιδιωτικό τοµέα σε παλαιότερες περιόδους, θεωρείται πλέον από τις σύγχρονες τάσεις της διοίκησης
προσωπικού ως αναποτελεσµατική και ξεπερασµένη. Σήµερα
ακόµη και στον ιδιωτικό τοµέα, το 95% των επιχειρήσεων υψηλών
αποδόσεων δεν χρησιµοποιεί τη µέθοδο αυτή». Άρα, ούτε αυτό
το επιχείρηµα στέκει.
Και τι κάνετε, λοιπόν, πρακτικά; Πρακτικά, λοιπόν, χτυπάτε σε
τοµείς οι οποίοι είναι σηµαντικοί. Έχω έγγραφο του Συλλόγου
Αρχαιολόγων. Κι εκεί διαλύετε µία συγκεκριµένη υπηρεσία που
είναι στην υπηρεσία του τουρισµού, όπου υποτίθεται ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Διώχνετε τις καθαρίστριες,
διώχνετε τους σχολικούς συµβούλους. Τώρα διώχνετε και τα
στελέχη της ΜΟΔ, που είναι καταρτισµένα κι έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν στην υποτιθέµενη απορρόφηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Και αυτοί φεύγουν.
Λοιπόν, αυτά όλα σας οδηγούν σε µία κατάσταση απίθανη που
ταυτόχρονα είναι και παράνοµη.
Πριν από δέκα µέρες –νοµίζω- σε αυτήν την Αίθουσα φέρατε
µία διάταξη µε την οποία περιορίζατε την προεκλογική περίοδο
στις περιφερειακές εκλογές από τέσσερις µήνες, σε δύο µήνες.
Πολλοί τη δέχτηκαν. Εγώ είχα πει τότε ότι έχει σκοπιµότητα, διότι
η προεκλογική περίοδος, σύµφωνα µε τον νόµο, αποκλείει και
απαγορεύει οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή, µετακίνηση και
απόλυση.
Επειδή, όµως, ούτε αυτό σας έβγαινε –γιατί και το δίµηνο αυτό
πιάνει πάρα πολλούς που είναι στη διαθεσιµότητα και θέλατε να
τους απολύσετε στο επτάµηνο- τώρα το περιορίζετε για να απολύσετε τον κόσµο, ώστε προεκλογικά να εφαρµόσετε τις τροϊκανές επιταγές και να διαλύσετε κάθε έννοια, πραγµατικά, αξιοποίησης και αξιολόγησης και αξιοκρατίας στο δηµόσιο. Διότι,
έχει και µία άλλη έννοια η κίνησή σας αυτή. Όταν µε την τροπολογία µειώσετε την περίοδο στον ένα µήνα, δεν αφορά µόνο τις
απολύσεις, αλλά είναι ένα εργαλείο για να πιέσετε τους δηµοσίους υπαλλήλους να σας υποστηρίξουν κοµµατικά στις εκλογές.
Γι’ αυτό υπήρχε η περίοδος απαγόρευσης µετακινήσεων, αποσπάσεων, πάντοτε. Τώρα το πάτε σε µικρή περίοδο για να παίξετε τα κοµµατικά σας παιχνίδια, διότι θα συντριβείτε και στις
ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές.
Εποµένως, εδώ έχουµε συγκεκριµένους στόχους, οι οποίοι
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υπηρετούνται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Αν θέλετε πραγµατικά ή αν θέλατε να συµβάλλετε στη δηµιουργία ενός σοβαρού δηµόσιου τοµέα, θα έπρεπε να έχετε
στρατηγικό όραµα να το αναλύσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε ένα λεπτό, κύριε
συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ούτε αυτό το αναλύσατε. Γιατί; Γιατί αν το αναλύσετε θα αποδειχθεί ότι είναι το µνηµονιακό κράτος, το οποίο είναι πολύ συγκεκριµένο και το οποίο
υπηρετείτε.
Τρίτον, µια και λέτε ότι αξιοποιείτε την επιστήµη, υποτίθεται,
ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει για την κοινωνία και την οικονοµία; Πείτε τους. Δεν το λέτε στο νοµοσχέδιο, αλλά υπάρχει
µέσα στο µνηµόνιο: Είναι η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.
Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός για το ίδιο το προσωπικό;
Όταν έχεις και πρέπει να διαχειριστείς ανθρώπινο δυναµικό, πρέπει να έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασµό, πρέπει να έχεις συγκεκριµένους στόχους και πρέπει πραγµατικά να δίνεις κίνητρα για
να µπορεί να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναµικό. Αυτά είναι για
τα οποία εµείς παλεύαµε και διδάσκαµε στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης, για να µπορεί να υπάρξει αποδοτικότητα.
Τέλος, για την Κωπαΐδα, υπάρχει κι ένα πρόβληµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τέλος κανονικό, τώρα.
Τελειώσατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτό είναι το τελευταίο,
πραγµατικά.
Στην Κωπαΐδα, λοιπόν, αυτό που έχει συµβεί είναι ότι πλέον
έχουν επιδοθεί βεβαιώσεις χρεών των αγροτών προς τον οργανισµό, που κυµαίνονται από 1.500 έως 5.000 ευρώ. Αυτά, τώρα
που ιδιωτικοποιείται όλη η διαδικασία, τι θα γίνουν; Ποιος θα τα
εισπράξει; Ποιοι θα επιβάλλουν την πολιτική τους πάνω στους
αγρότες;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Η περιφέρεια
είναι ιδιωτική;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Στην περιφέρεια, λοιπόν, που θα πάτε, θα πρέπει να δείτε ότι ο ίδιος ο οργανισµός
έχει ευθύνες απέναντι στους αγρότες, διότι δεν έκανε αυτά που
έπρεπε. Εποµένως, το στοιχείο της ευθύνης του οργανισµού διαχέεται και µένει µόνο η εισπρακτική πολιτική απέναντι στους
αγρότες.
Εµείς, λοιπόν, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας και θα
έχουµε την ευκαιρία στη συζήτηση κατ’ άρθρον να δούµε το
θέµα αυτό.
Και πείτε µας, κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε. Τελειώσατε, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …ποιος έχει συντάξει
αυτήν τη µελέτη που µας δώσατε, για να την κρίνουµε στη δευτερολογία µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κασιδιάρης έχει το
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ξεκινήσω τη σηµερινή µου καταγγελία από το αυταπόδεικτο, ότι ένα πολιτικό σύστηµα που ισοπεδώνει, ισοπεδώνει έναν ολόκληρο λαό και στην προκειµένη
περίπτωση µιλάµε για απλούς πολίτες, µεροκαµατιάρηδες, οι
οποίοι τα βγάζουν πέρα µε τεράστιες δυσκολίες, την ίδια ώρα το
ίδιο πολιτικό σύστηµα αφήνει ανέγγιχτα όλα τα δικά του προνόµια. Και θα αναλύσω εν συνεχεία την άποψή µου.
Εποµένως, ποιο είναι το αυταπόδεικτο; Ότι δεν υπάρχει πρόθεση να βελτιώσουµε τους οικονοµικούς δείκτες µε όλα αυτά τα
µνηµονιακά µέτρα. Η πρόθεση είναι σαφής και ρητή η εντολή
που έχει λάβει το µνηµονιακό καθεστώς από τα ξένα κέντρα
εξουσίας. Είναι η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, η διάλυση
της εθνικής οικονοµίας µας και του κοινωνικού ιστού, µε στόχο
πολύ σύντοµα οι ξένοι τοκογλύφοι, οι τοκογλύφοι δανειστές µας
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να αφαιµάξουν τον εθνικό πλούτο της χώρας, να έρθουν να πατήσουν πάνω σε µία διαλυµένη, κατεστραµµένη οικονοµία και να
µας πάρουν τον πλούτο που αποδεδειγµένα διαθέτουµε.
Δεν είναι τυχαίο ότι απεδέχθη το µεταπολιτευτικό καθεστώς
ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και φυσικό αέριο αµέσως µόλις
µπήκαµε στο µνηµόνιο. Προ µνηµονίου, όταν µιλούσε η Χρυσή
Αυγή για τις πλουτοπαραγωγικές µας πηγές, που υπάρχουν
άφθονες στην ελληνική Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, µας λοιδορούσατε. Έπρεπε να µπούµε στο µνηµόνιο και να έρθει εδώ
πέρα µια συζήτηση την ηµέρα που αναλάµβανε επί της ουσίας η
δοτή Κυβέρνηση Παπαδήµου, για να πει ο Γιωργάκης Παπανδρέου ότι θα απαντήσουµε στις αγορές ξεκινώντας εξόρυξη φυσικού αερίου. Ήταν η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος του
πολιτικού συστήµατος απεδέχθη ότι η Ελλάδα διαθέτει ορυκτό
πλούτο µεγάλης αξίας.
Το πολιτικό σύστηµα, λοιπόν, σήµερα χτυπάει σχολικούς φύλακες, ανθρώπους οι οποίοι επί της ουσίας, µε βάση όλα αυτά
τα µέτρα, δεν θα έχουν στον ήλιο µοίρα σε λίγο. Και την ίδια ώρα
δεν οµιλεί κανείς στην Κυβέρνησή σας για τα βουλευτικά προνόµια, τους βουλευτικούς µισθούς, για το αφορολόγητο των Βουλευτών, όλα αυτά που αποκάλυψε η Χρυσή Αυγή µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα και µας λοιδορήσατε και τότε. Και εµένα προσωπικά
µε εξύβρισαν και µε προπηλάκισαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, όταν είπα ποιοι ήταν οι µισθοί των Βουλευτών, όταν είπα
ότι µόνο το 20% της βουλευτικής αποζηµίωσης φορολογείται.
Δεν είναι όµως µόνο αυτό, δεν είναι µόνο ότι εσείς οι ίδιοι
έχετε διαλύσει ολόκληρες κοινωνικές οµάδες. Και να µη µιλάµε
µόνο γι’ αυτούς οι οποίοι απολύονται, γιατί µεγαλύτερο πρόβληµα έχουν αυτοί που είναι χρόνια άνεργοι και µιλάµε για εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Μεγαλύτερο πρόβληµα έχουν οι
οικογένειες αυτών που αυτοκτονούν. Και είναι χιλιάδες αυτές οι
ελληνικές οικογένειες. Μιλάµε για µια γενοκτονία µέσα στον
εθνικό µας κορµό, µιλάµε για έναν ακήρυχτο πόλεµο.
Γίνεται ένα διεθνές θέµα µε την Ουκρανία, όπου υπάρχουν
τουλάχιστον εκατό µε διακόσιοι νεκροί και την ίδια ώρα εδώ στην
Ελλάδα έχουµε ανθρωπιστική κρίση µε επτά χιλιάδες νεκρούς,
µε επτά χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, οι οποίες δεν επιβιώνουν,
επειδή αυτοκτόνησε το στήριγµά τους.
Τι κάνει όµως το πολιτικό σύστηµα έναντι αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης; Χαρίζει φόρους στους προαγωγούς του. Η τελευταία τροπολογία που ήρθε προς ψήφιση από το Υπουργείο
Οικονοµικών σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για το έτος 2013, αφορούσε το εκ νέου χάρισµα των χρεών προς το κράτος του φόρου
από διαφηµίσεις που έπρεπε να πληρώσουν τα ιδιωτικά κανάλια.
Και για έναν ακόµα χρόνο χαρίσατε αυτό το χρέος. Και έρχεστε
σήµερα και λέτε ότι θα γλιτώσουµε χρήµα για τα δηµόσια ταµεία
απολύοντας σχολικούς φύλακες, απολύοντας µεροκαµατιάρηδες, απολύοντας ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα.
Και δεν είναι επίσης τυχαίο – µίλησα για την τελευταία τροπολογία του έτους 2013 – ότι το έτος 2014 ένα από τα πρώτα νοµοσχέδια που έφερε ένας από τους πιο ανεκδιήγητους Υπουργούς αυτής της Κυβέρνησης ήταν να αυξηθούν τα διόδια στις
εθνικές οδούς. Δηλαδή, χαρίζετε λεφτά στους προαγωγούς σας,
που έχουν τα κανάλια και ταυτόχρονα έχουν τα δηµόσια έργα
και τους δίνετε κι άλλα λεφτά. Βάζετε γερά, δηλαδή, βαθιά το
χέρι σας στην τσέπη του ελληνικού λαού, παίρνετε τα λεφτά και
µέσω των διοδίων τα δίνετε στα ίδια πρόσωπα. Γιατί οι εθνικοί
προαγωγοί είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν κανάλια και εργολαβικές εταιρείες. Είναι τα ίδια ακριβώς πρόσωπα.
Και χρησιµοποιώ τον όρο «προαγωγοί» και όχι τον όρο «νταβατζήδες», που θεσµοθέτησε στην πολιτική µας ζωή ο προηγούµενος Πρωθυπουργός Καραµανλής, διότι µου έκανε παρατήρηση το Προεδρείο, να χρησιµοποιώ ελληνικές λέξεις. Ασφαλώς
και χρησιµοποιώ ελληνικές λέξεις. Δεν µιλώ για νταβατζήδες και
πόρνες, µιλώ για προαγωγούς και εταίρες.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι η παρούσα Κυβέρνηση είναι επί
της ουσίας µια απλώς όχι εγκληµατική οργάνωση– τη χαρακτηρίζω µετά λόγου γνώσεως εταιρεία δολοφόνων.
Διότι όταν έχεις εφτά χιλιάδες νεκρούς …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ πολύ! Μα να
λέτε τώρα «εταιρεία δολοφόνων»;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εταιρεία δολοφόνων µε βάση τους νε-
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κρούς από τις αυτοκτονίες, καθώς οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν σε αυτοκτονίες µέσω του µνηµονίου, µέσω αυτών των επαίσχυντων µέτρων. Έτσι τεκµηριώνω την άποψή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τώρα το έκανες πιο
ευάκουστο, αλλά άλλη φορά να προσέχεις.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ο κάθε πολίτης µπορεί να µας κρίνει
όλους, κύριε Πρόεδρε, για τις απόψεις µας και κυρίως για τις
πράξεις µας. Και εγώ έχω µάθει από µικρός και η Χρυσή Αυγή
µε έχει µάθει να τεκµηριώνω µε ντοκουµέντα τα λεγόµενά µου.
Έχουµε, λοιπόν, ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, έχουµε ανθρώπους που δολοφονούνται καθηµερινά από αυτήν την Κυβέρνηση –επιµένω σε αυτό- και δεν λαµβάνονται µέτρα για να
διευθετηθεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Γιατί αν πράγµατι η Κυβέρνηση αυτή είχε εθνικό προσανατολισµό, θα µπορούσε να
χρησιµοποιήσει αυτό το γεγονός, να επιµείνει ότι στην Ελλάδα
βιώνουµε µία ανθρωπιστική κρίση και να απαιτήσουµε να πάψουµε να πληρώνουµε παράνοµα τοκοχρεολύσια στους τοκογλύφους δανειστές µας. Δεν γίνεται, όµως, τίποτα προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Να πάω τώρα στα επιµέρους στοιχεία του νοµοσχεδίου αυτού.
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες των υπό κατάργηση φορέων,
αυτές µεταφέρονται σε εποπτεύοντα Υπουργεία, χωρίς να φαίνεται πουθενά –εγώ δεν κατάφερα να βρω κάποια άκρη- πώς θα
ανταπεξέλθουν τα Υπουργεία αυτά στις αυξηµένες τους αρµοδιότητες από τη στιγµή που έχουµε διαρκώς παράπονα ότι τα
Υπουργεία της παρούσας Κυβέρνησης δεν δουλεύουν λόγω πολλών αρµοδιοτήτων.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει αποσπασµατικές και πάρα πολύ
πρόχειρες ρυθµίσεις µε στόχο δήθεν τη µείωση της γραφειοκρατίας, που στην ουσία δεν λύνουν, όµως, κανένα πρόβληµα. Τουλάχιστον, δεν µου προκύπτει αυτό από την ενδελεχή µελέτη του
παρόντος νοµοσχεδίου.
Μιλάτε για κατάργηση και συγχώνευση φορέων του δηµοσίου,
η οποία κρίνεται από εµάς ως προχειρότατη και στο πόδι. Δεν
υπήρξε καµµία απολύτως ουσιαστική αξιολόγηση και τεκµηρίωση –για να τεκµηριώσω την προηγούµενη άποψή µου- για το
ποιος φορέας προσέφερε και ποιος όχι, ποιος έχει αντικείµενο
ακόµα και σήµερα και ποιος δεν έχει αντικείµενο. Ασφαλώς, δεν
έγινε καµµία απολύτως διαβούλευση µε τις διοικήσεις και δεν
έγινε καµµία απολύτως διαβούλευση ούτε αξιολόγηση των υπαλλήλων. Καµµία συζήτηση µε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι
εργάζονται στους συγκεκριµένους φορείς.
Μοναδική συζήτηση που έγινε, ήταν µε τους ανθρώπους της
τρόικας, ήταν µε τους εντολοδόχους της παρούσας Κυβέρνησης
και εκεί επί της ουσίας δεν έγινε συζήτηση. Είχαµε το «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» προς τους υπαλλήλους της τρόικας, που
αποτελούν µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, και εν συνεχεία τα
µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου αποφασίζουν και διατάσσουν
το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά και κατά το παρελθόν τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν τη θλιβερή κατάσταση.
Ό,τι γίνεται αυτήν τη στιγµή και το παρόν νοµοσχέδιο αποδεικνύει πως είστε πιστοί υπάλληλοι των ξένων τοκογλύφων, της
τρόικας, για να µπορείτε να πείτε εν συνεχεία, να υπερηφανευθείτε στους δανειστές σας ότι µειώθηκαν οι δηµόσιοι φορείς
κατά δέκα µε δεκαπέντε στον αριθµό, ότι µειώσατε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες από τις δαπάνες του ελληνικού δηµοσίου, την
ίδια ώρα που, όπως προείπα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χαρίζονται στους νταβατζήδες του ελληνικού δηµοσίου.
Το σηµαντικό είναι ότι στην παρούσα περίπτωση απολύετε δηµοσίους υπαλλήλους από φορείς. Και βέβαια, δεν τηρούνται
ούτε τα προσχήµατα, διότι, όπως προείπα, δεν έγινε καµµία απολύτως αξιολόγηση και όχι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα µπορούσαν να βοηθήσουν σε κάποιον άλλο τοµέα του δηµοσίου.
Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής είναι ότι πράγµατι το δηµόσιο
δεν λειτουργεί. Πρέπει να γίνει ολική αναθεώρηση του τρόπου
λειτουργίας του δηµοσίου. Όχι, όµως, οι άνθρωποι να χάσουν τη
δουλειά τους, αλλά να οδηγηθούν σε παραγωγικότερες θέσεις.
Διότι αυτό που λείπει από την Ελλάδα δεν είναι η δήθεν και αόριστη και γενικόλογη ανάπτυξη που λέτε, είναι η παραγωγή.
Αυτοί, δηλαδή, που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή σε οποιοδήποτε
τοµέα του δηµοσίου δεν παράγει, να µεταταχθούν σε παραγω-
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γικές θέσεις εργασίας. Θα αναλύσω εν συνεχεία το πρόγραµµα
του κόµµατός µας, για να ξαναγίνει η Ελλάς µία χώρα παραγωγική και όχι χώρα ανθρώπων οι οποίοι κινούνται στα όρια της
αεργίας.
Ο µόνος λόγος, λοιπόν, που εφαρµόζονται αυτά τα µέτρα είναι
η τυφλή σας υπακοή προς την τρόικα, που όπως είπα προηγουµένως και επαναλαµβάνω και έχω τονίσει επανειληµµένως σ’
αυτήν την Αίθουσα, δεν έχει στόχο την εξυγίανση της οικονοµίας
µας. Διότι καµµία εξυγίανση της οικονοµίας δεν είδαµε από την
ηµέρα που εφαρµόστηκε το εθνοκτόνο µνηµόνιο. Είδαµε αντιθέτως κατάρρευση των πάντων, αυτοκτονίες πολιτών, διάλυση του
κοινωνικού µας ιστού.
Στόχος όλων αυτών των επαίσχυντων και ανθελληνικών µνηµονιακών µέτρων είναι η διάλυση της ελληνικής οικονοµίας, είναι
να µετατραπεί η Ελλάς σε καµένη γη, ούτως ώστε να έρθουν
απλόχερα εν συνεχεία οι ξένοι δανειστές, οι ξένοι εκβιαστές, η
γερµανική οικονοµική ολιγαρχία και να µας πάρουν τον εθνικό
µας πλούτο. Μάλιστα, όσον αφορά το φυσικό αέριο νοτίως της
Κρήτης που παρέλειψε ο Πρωθυπουργός σας να αναφέρει, όταν
µίλαγε για 150 δισεκατοµµύρια έσοδα από το φυσικό αέριο και
µίλαγε µόνο για τη δυτική Ελλάδα, το Κατάκολο και τα Ιόνια
νησιά, παρέλειψε να πει τι έχει πει η Deutsche Bank, δηλαδή οι
ίδιοι οι τοκογλύφοι δανειστές µας.
Έχουν πει ότι νοτίως της Κρήτης υπάρχει µία αµύθητη περιουσία φυσικού αερίου αξίας 360 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Καθηγητές ελληνικών πανεπιστηµίων, όπως ο κ. Ζεληλίδης του Πανεπιστηµίου Πατρών, οµιλούν για τη δυνατότητα παροχής ενέργειας για δεκαετίες στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Αυτό οφείλει να
γίνει η Ελλάδα, να γίνει ενεργοπαραγωγός χώρα.
Μας έχουν ανάγκη οι ξένοι. Δεν τους έχουµε εµείς ανάγκη.
Μας είχαν ανάγκη όταν µας έδιναν τα φθηνά δανεικά οι Γερµανοί, για να αγοράζουµε βίντεο γερµανικά και αυτοκίνητα Volkswagen και σήµερα να έχουµε υποδουλώσει ένα ολόκληρο έθνος
λόγω αυτής της άθλιας οικονοµική πολιτικής που εφαρµόσαµε.
Το χρήµα που ήρθε τότε, είναι αυτό που µας υποδούλωσε σήµερα και το πληρώνει µε αίµα ο ελληνικός λαός.
Θα πάω, εν τάχει, στις θέσεις του κόµµατός µου, όσον αφορά
την οικονοµική µας ανασυγκρότηση. Εµείς µιλάµε ξεκάθαρα για
εθνική παραγωγή και παραγωγική εργασία. Αυτή είναι η λύση
στο πρόβληµά µας και όχι η απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων του
δηµοσίου και όχι η κατάργηση φορέων του δηµοσίου.
Η εθνική µας οικονοµία πρέπει να αναδιαταχθεί και να επανεκκινηθεί επιτέλους η πρωτογενής παραγωγή. Αυτό θα σηµάνει και
δυνατότητα παραγωγικής εργασίας για όλους του Έλληνες.
Αυτό είναι και το µεγάλο στοίχηµα της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι
το µεγάλο διακύβευµα της πολιτικής µας προσπάθειας: Τα εκατοµµύρια των Ελλήνων ανέργων, που αυτή τη στιγµή βρίσκονται
µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, να στραφούν προς τον πρωτογενή τοµέα.
Αν οµιλείτε για το πού θα βρούµε θέσεις εργασίας, αυτές είναι
πολύ εύκολο να δηµιουργηθούν, µέσω της εκµετάλλευσης του
εθνικού πλούτου της χώρας, µε γεωτρήσεις υδρογονανθράκων,
µε νέα ορυχεία για πολύτιµους λίθους και σιδηροµεταλλεύµατα
και τα έσοδα από αυτήν την προσπάθεια –που δεν θα αργήσουν
να έρθουν- να επιδοτήσουν τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής,
ώστε η Ελλάς να είναι αυτάρκης. Να θέσουµε ως µείζονα εθνικό
µας στόχο την αυτάρκεια στα βασικά είδη διαβιώσεως του λαού
µας, στα βασικά είδη που έχει ανάγκη ένα κράτος για να επιβιώσει.
Για την εξυγίανση του δηµοσίου τοµέα πρέπει επιτέλους,
πράγµατι, ο δηµόσιος τοµέας να πάψει να ζει εις βάρος του ελληνικού λαού. Όµως, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξεκινήσει
από εδώ µέσα, να πάψει δηλαδή αυτό το Σώµα να νοµοθετεί εις
βάρος των Ελλήνων πολιτών και να καταργήσει, πρώτα απ’ όλα,
τα δικά του προνόµια.
Και µιας και µιλάµε για µειώσεις θέσεων, η επίσηµη πρόταση
της Χρυσής Αυγής είναι µε τη συνταγµατική αναθεώρηση να µειωθεί ο αριθµός Βουλευτών από τριακόσιους σε διακόσιους. Δεν
έχει ανάγκη η Εθνική Αντιπροσωπεία από τόσους εκπροσώπους.
Πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και να είναι πιο εύρυθµη η λειτουργία του Κοινοβουλίου, µε λιγότερους αντιπροσώπους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Οφείλουµε, εν τέλει, να οµιλήσουµε για αναδιανοµή των εισοδηµάτων και τους εθνικού µας πλούτου, που αυτήν τη στιγµή τον
εκµεταλλεύονται, δυστυχώς, ολίγες οικογένειες. Υπάρχει µία οικονοµική ολιγαρχία που εκµεταλλεύεται τον εθνικό πλούτο της
Ελλάδος, την ώρα που ο ελληνικός λαός πεθαίνει.
Θέλω, κλείνοντας, να αλλάξω θέµα και να αναφερθώ σε µία
αθλιότητα που βιώνουµε τις τελευταίες ηµέρες. Είχε πει ο κ. Ρουπακιώτης, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι ξένα κέντρα εξουσίας ήταν αυτά που επέβαλαν την άθλια πολιτική δίωξη σε βάρος
της Χρυσής Αυγής και είχε µιλήσει για την Κοµισιόν και την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών.
Ήρθε πριν από λίγες ηµέρες, σε αυτήν εδώ τη χώρα, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών, δυστυχώς, ένας εξωθεσµικός παράγοντας, ο επικεφαλής του σιωνιστικού λόµπι των Ηνωµένων Πολιτειών, Δαυίδ Χάρις, ο οποίος συνάντησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Βενιζέλο. Υπήρχαν δύο σηµαίες επάνω στο τραπέζι, η ελληνική και η αµερικανική. Αυτό αποδεικνύει, πρώτον, ότι εξωθεσµικοί παράγοντες κατευθύνουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και, δεύτερον, ότι
δυστυχώς αυτοί οι οποίοι διοικούν σήµερα την Ελλάδα δέχονται
εντολές από ξένα κέντρα εξουσίας.
Διότι διαβάζω σε ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου ότι ο εν λόγω Χάρις ήρθε και συνάντησε όχι µόνο τον
Βενιζέλο, αλλά και το Σαµαρά και τον Τσίπρα και συζήτησαν για
τρόπους περιορισµού της Χρυσής Αυγής, για καταδίκη ενός πολιτικού κόµµατος, το οποίο το έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και
το έχει βάλει εδώ µέσα στη Βουλή.
Ζητώ, λοιπόν, να τοποθετηθούν τα κόµµατα αυτά –ΠΑΣΟΚ,
Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ- και ερωτώ: Τι συζήτησαν µε τον εν
λόγω παράγοντα του σιωνιστικού λόµπι οι Αρχηγοί τους; Με ποιο
δικαίωµα µίλησαν για καταδίκη ενός κόµµατος, το οποίο έχει
εκλέξει ο ελληνικός λαός, µε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φύσει
ανθέλληνας, ο οποίος πολεµά τα ελληνικά συµφέροντα;
Όλα αυτά θα τα δούµε να εξελίσσονται τις επόµενες ηµέρες,
µε τη συνέχιση αυτής της άθλιας δίωξης εις βάρος της Χρυσής
Αυγής. Και για να µην πείτε ότι µιλάω χωρίς στοιχεία, έχω εδώ
στα χέρια µου ένα ντοκουµέντο που αποδεικνύει την αθλιότητα.
Ακούστε τι λέει το βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών για τους
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής που είναι προφυλακισµένοι, τον κ.
Ηλιόπουλο και τον κ. Γερµενή και φρίξτε: «Ακόµα και αν γίνει
δεκτό ότι δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκηµα» -γιατί δεν υπάρχει κάποιο αδίκηµα να έχουν διαπράξει αυτοί οι άνθρωποι, δεν
υπάρχει κανένα και άµα διαβάσετε το πόρισµα των διακοσίων σελίδων δεν υπάρχει καµµία εµπλοκή Βουλευτή σε κανένα αδίκηµα«ως Βουλευτής του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή
γνώριζε την επιδιωκόµενη διάπραξη αξιοποίνων πράξεων από
οπαδούς του».
«Γνώριζε την επιδίωξη»! Δηλαδή είχε µπει µέσα στο µυαλό
ενός οπαδού που ήθελε να πάει να κάνει µία έκνοµη πράξη και
τη γνώριζε! Είχε διαβάσει τη σκέψη!
Μιλάµε για επιστηµονική φαντασία. Αυτό που διαβάζουµε
πλέον δεν είναι έκθεση ιδεών, αυτό είναι ταινία επιστηµονικής
φαντασίας! Με το ίδιο σκεπτικό εγώ, βεβαίως, θα πω ότι µία
εθνική κυβέρνηση στο µέλλον θα καταδικάσει συλλήβδην όλους
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, διότι γνώριζαν ότι ο Τσοχατζόπουλος έχει κλέψει, διότι γνώριζαν ότι ο Τσουκάτος έχει βάλει
«µαύρα» λεφτά µέσα στα ταµεία του κόµµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό σας έµεινε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό,
αλλά είναι πράγµατα που µας κάνουν να ανατριχιάζουµε ως Έλληνες πολίτες και όχι ως Βουλευτές.
Στόχος είναι, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, να οδηγηθούν στη φυλακή και οι δεκαοκτώ Βουλευτές της Χρυσής Αυγής,
να µιλάµε για µία Βουλή των διακοσίων ογδόντα δύο, για µία
Βουλή που δεν θα χρειάζεται εκατόν πενήντα ένα Βουλευτές για
να περνά τα άθλια, ανθελληνικά, µνηµονιακά της µέτρα, αλλά
πολύ λιγότερους.
Και εδώ θα περιµέναµε, βεβαίως, να τοποθετηθεί η Αριστερά,
η Αντιπολίτευση. Δυστυχώς, µόνο λίγες φωνές υπάρχουν µέσα
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στην Αριστερά. Ακούσαµε τον κ. Βούτση, τον κ. Γλέζο, κάποιους
ακόµα Βουλευτές, τον κ. Μητρόπουλο να µιλούν ξεκάθαρα για
µεθόδευση, για ξεκάθαρες παράνοµες και αντισυνταγµατικές
πράξεις. Οι υπόλοιποι, όµως, σιώπησαν. Γιατί σιώπησαν; Διότι ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας συνάντησε τον Δαυίδ Χάρις
και έλαβε πολύ συγκεκριµένες εντολές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με όλα αυτά δεν γίνεται απολύτως τίποτα, δεν οδηγείται πουθενά η κατάσταση, διότι ακόµη και αν αλλάζετε τους νόµους, αλλάζετε τις ηµεροµηνίες των ευρωεκλογών, κάνετε χαλκευµένες
δηµοσκοπήσεις δεν σώζεται το καταρρέον πολιτικό σύστηµα και
θα µιλάµε πλέον µε διαφορετικούς όρους από τις ευρωεκλογές
και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Τσούκαλης έχει το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισαγωγικά θέλω να κάνω µία
διευκρίνιση, επειδή το παραµύθι έχει τραβήξει πολύ. Ο Αντώνης
Ρουπακιώτης τοποθετήθηκε µε σαφήνεια απέναντι στις εκκρεµότητες που έχει η Ελληνική Δηµοκρατία, η ελληνική πολιτεία,
απέναντι σε διεθνείς θεσµούς.
Επειδή είναι παρών και ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος χειρίστηκε
το θέµα του αντιρατσιστικού από το Μάιο του 2013, ο Αντώνης
Ρουπακιώτης είπε το εξής απλό, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγµή
βρίσκεται σε απόλυτη εκκρεµότητα µε όλους τους διεθνείς οργανισµούς, γιατί δέκα µήνες µετά το πρώτο αντιρατσιστικό σχέδιο ακόµη η χώρα δεν έχει αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο.
Οι πιέσεις, βεβαίως, και είναι ασφυκτικές από τους διεθνείς
οργανισµούς, και από τον ΟΗΕ και από το Συµβούλιο της Ευρώπης και από την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ευρώπης, γιατί ακόµα δεν έχουµε αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Αυτή
είναι η εκκρεµότητα και αυτήν την εκκρεµότητα πρέπει άµεσα να
την αποκαταστήσει και να τη λύσει η ελληνική Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον
την οµιλία του κ. Μητσοτάκη σε σχέση όχι µόνο µε το νοµοσχέδιο, αλλά µε το γενικότερο όραµα της χώρας για τη µέγιστη των
µεταρρυθµίσεων, για τη µητέρα των µεταρρυθµίσεων, για την τιτάνια µεταρρύθµιση, που είναι η µεταρρύθµιση του δηµόσιου
τοµέα.
Εισαγωγικά έκανε µία αναφορά, η οποία µε ικανοποίησε ιδιαιτέρως. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι σε περίοδο κρίσης, σε περίοδο
εφαρµογής προγραµµάτων λιτότητας είναι πάρα πολύ δύσκολο
να εφαρµόσεις µεταρρυθµιστικές πολιτικές, να πετύχεις µεταρρυθµίσεις που να έχουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Με
λίγα λόγια, είναι κάτι το οποίο ως Δηµοκρατική Αριστερά λέµε
συστηµατικά τα τελευταία χρόνια, ότι σε τόσο δύσκολη περίοδο
κρίσης, κατάρρευσης των πάντων, δεν µπορείς να έχεις τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από οποιαδήποτε µεταρρύθµιση και
κυρίως τόσο µεγάλη µεταρρύθµιση.
Θα αναφερθώ στην πρόσφατη οµιλία του κ. Μπόφινγκερ στις
Βρυξέλλες, που ουσιαστικά κατηγόρησε την τρόικα, γιατί σε περίοδο κρίσης µε βίαιο σκληρό τρόπο προσπαθεί να επιβάλλει µεταρρυθµίσεις, οι οποίες ουσιαστικά εκτρέπονται και παράγουν
τα εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα.
Γιατί έκανα αυτήν την αναφορά στην τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη; Την έκανα για τον εξής απλό λόγο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης, αν και έχει καταγράψει µε
δηµόσιο λόγο τις απόψεις του για τις µεταρρυθµίσεις, ουσιαστικά έκανε ένα τρικ: Ξεδίπλωσε όλη τη γκάµα των επιχειρηµάτων του απέναντι σε δύο επιλογές.
Ποιες είναι οι δύο επιλογές; Η πρώτη επιλογή είναι αυτή η
οποία εκφράζεται από την Αντιπολίτευση και όχι µόνο, που είναι
άρνηση των πάντων. Καµµία κατάργηση οργανισµού, καµµία
απόλυση, καµµία µεταρρύθµιση. Ουσιαστικά, µια στασιµότητα
στο παρελθόν, µία επαναφορά στο παρελθόν. Και εδώ είναι το
περίεργο: πώς ένα κόµµα ή µία παράταξη, η οποία δεν συµµετείχε στη διαµόρφωση αυτού του φαύλου παρελθόντος να επιµένει στη διατήρησή του.
Η άλλη πλευρά ποια είναι; Η άλλη πλευρά είναι αυτή που λέει:
πάση θυσία µεταρρύθµιση, εδώ και τώρα µεταρρύθµιση ανεξαρτήτως συνθηκών και κυρίως κάτω από την ασφυκτική πίεση των
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δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα.
Σας λέµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η επιχειρηµατολογία ουσιαστικά αδικεί τη συζήτηση που πρέπει να επικρατήσει απ’ άκρου εις άκρον σε αυτήν τη χώρα, όσον αφορά
πραγµατικά το περιεχόµενο των µεταρρυθµίσεων. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι πραγµατικά η δυσκολία είναι το να µεταβαίνεις από
το γενικό, αόριστο και ασαφές στο συγκεκριµένο. Και εκεί πραγµατικά είναι το µεγάλο πρόβληµα όλων των κοµµάτων, όλων των
φορέων, όταν φτάνουµε δηλαδή στο διά ταύτα -θεωρώντας ο κ.
Μητσοτάκης ότι µε αυτό το νοµοσχέδιό του έχει φθάσει στο διά
ταύτα- και βάσει αυτού του διά ταύτα κρινόµαστε όλοι. Συµφωνούµε απολύτως. Μόνο που το διά ταύτα, έτσι όπως διατυπώνεται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, εκθέτει ουσιαστικά τη µεγάλη
µεταρρύθµιση που απαιτεί η χώρα.
Θέλω να γίνω πολύ πιο συγκεκριµένος. Οι φορείς που καταργούνται είναι είκοσι τρεις. Να θυµίσω ότι ο προκάτοχος του κ.
Μητσοτάκη, ο κ. Μανιτάκης, του παρέδωσε έναν κατάλογο, αν
δεν κάνω λάθος -είναι παρών και ο αρµόδιος Υφυπουργός- χιλίων
πεντακοσίων φορέων.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Λάθος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν είναι χίλιοι πεντακόσιοι;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Χίλιοι πεντακόσιοι είναι το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είχατε παραδώσει πάντως έναν µεγάλο κατάλογο υπό κατάργηση φορέων.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν είναι ακριβές αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Από αυτούς, λοιπόν, τους φορείς
επελέγησαν είκοσι τρεις µετά από οκτώ µήνες. Από αυτούς τους
είκοσι τρεις, εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά παρουσιάζουµε σοβαρές και τεκµηριωµένες ενστάσεις για πέντε. Και να σας φέρω
ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα; Δεν υπάρχει διαµαρτυρία
από τον υποφαινόµενο για τη λαχαναγορά της Πάτρας. Καταργείται ο φορέας λαχαναγοράς της Πάτρας. Καλώς καταργείται.
Ας δούµε, όµως, ποιες είναι οι αιτιάσεις για τους πέντε φορείς.
Και επειδή µας παρακολουθούν και οι Έλληνες πολίτες να πούµε
ποιοι είναι οι πέντε φορείς. Είναι το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας
και Θεσσαλονίκης. Να σηµειώσω ότι ήταν εδώ αντιπροσωπεία
του οργανισµού και µόλις χθες ολοκληρώθηκε στην ΚΕΝΕ η επεξεργασία του νέου Ρυθµιστικού της Αθήνας, το οποίο καταρτίστηκε από τον Οργανισµό και κάποιος πρέπει να το υλοποιήσει.
Να το παρακολουθήσει, να το ελέγξει και να το αξιολογήσει
αυτό. Μεταφέρεται στο Υπουργείο η λειτουργία του. Είναι λαϊκίστικη η προσέγγισή µας για τους δύο οργανισµούς και τον Οργανισµό Ιωαννίνων;
Δεύτερη ένσταση: το Εθνικό Ίδρυµα Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναµικού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ίδρυµα αυτό έχει
περίπου εξήντα οκτώ υπαλλήλους, αν δεν κάνω λάθος. Πολλοί
από αυτούς τους υπαλλήλους προσλήφθηκαν µε ΑΣΕΠ. Προσέξτε, σε έναν οργανισµό –λέει- ιδιωτικού δικαίου. Ας κάνουµε
εδώ µία αναφορά, προκειµένου να γίνει κατανοητό, γιατί οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις είναι απορρύθµιση και όχι µεταρρύθµιση.
Θέλω να κάνω µία αναφορά στο καθεστώς των εργαζοµένων
σε αυτούς τους οργανισµούς. Υπάρχει, λοιπόν, µία διαφοροποίηση η οποία είναι ανεξήγητη. Όσοι εργαζόµενοι υπάλληλοι είναι
αορίστου χρόνου σε αυτούς τους οργανισµούς που είναι ιδιωτικού δικαίου, αυτοδικαίως αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα της εργατικής νοµοθεσίας. Όσοι
αορίστου χρόνου απασχολούνται σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, τίθενται σε διαθεσιµότητα.
Πώς χαρακτηρίστηκαν ως δηµοσίου ή ως ιδιωτικού δικαίου οι
διάφοροι οργανισµοί του ελληνικού δηµοσίου; Σύµφωνα µε τη
γενική αρχή, ως οργανισµός ιδιωτικού δικαίου χαρακτηρίζεται
ένας οργανισµός που έχει έσοδα και κέρδος. Με αυτό το κριτήριο χαρακτηρίστηκαν οργανισµοί ως ιδιωτικού δικαίου; Όλοι
θυµόµαστε ότι το µοναδικό κριτήριο ήταν η ευελιξία. Έτσι, λοιπόν, υπάλληλοι µε τα ίδια ή και µε περισσότερα προσόντα στη
µεν µία περίπτωση οδηγούνται σε απόλυση και στην άλλη
περίπτωση οδηγούνται σε διαθεσιµότητα.
Πρέπει να δούµε και κάτι άλλο όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να δούµε το θέµα της αξιολόγησης των υπαλλήλων. Επειδή έκανα µία αναφορά στο Ίδρυµα Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού, θα φέρω το παράδειγµα των ποσοστώσεων.
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Εάν γινόταν αξιολόγηση σε αυτόν τον οργανισµό, θα έπρεπε το
25% των υπαλλήλων να βαθµολογηθεί µε βαθµό από «9» έως
«10», το 60% από «7» έως «8» και το 15% από «1» έως «6».
Σας πληροφορώ ότι τα προσόντα του 80-90% αυτών των
υπαλλήλων, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια, θα ήταν
σίγουρα για βαθµό πάνω από «7». Αυτό είναι σίγουρο. Εδώ,
λοιπόν, έρχεται το νοµοσχέδιο και λέει ότι υποχρεωτικά στον
στενό κύκλο αυτού του οργανισµού, εν προκειµένω αυτού του
ιδρύµατος, πρέπει να ακολουθηθεί η συγκεκριµένη ποσόστωση.
Ας µείνουµε για λίγο ακόµα στο θέµα της ποσόστωσης.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για συγκριτική αξιολόγηση. Για να γίνω πιο κατανοητός σε αυτούς που µας παρακολουθούν, συγκριτική αξιολόγηση σηµαίνει ότι γίνεται σύγκριση
µεταξύ του προσωπικού του συγκεκριµένου οργανισµού.
Αξιολογείται, δηλαδή, ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον.
Θέλω να απευθύνω µία ερώτηση γενικώς αλλά και προς το
Υπουργείο. Υπάρχει σε καµµία άλλη χώρα της Ευρώπης
συγκριτική αξιολόγηση; Σε καµµία. Και σε τελευταία ανάλυση, τα
ποσοστά αυτά τα οποία έχουν προσδιορισθεί και έχουν καθιερωθεί ως standards, είναι ποσοστά τα οποία ακολουθούν οι άλλες χώρες ή έχουν προκύψει από την ουσιαστική αξιολό- γηση;
Προφανώς ισχύει το δεύτερο.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ σε µία άλλη µεγάλη
µεταρρύθµιση, επειδή αναφερόµαστε σε µεταρρυθµίσεις. Πρόκειται για την τροπολογία που ουσιαστικά επιταχύνει τη διαδικασία της ενδοδηµοτικής κινητικότητας. Έχετε διαβάσει τη συγκεκριµένη τροπολογία;
Ο κ. Ντόλιος είναι εδώ. Γιατί υπαγορεύτηκε η συγκεκριµένη
τροπολογία σήµερα µε αυτόν τον τρόπο και µε αυτές τις ασφυκτικές προθεσµίες; Γιατί προφανώς υπήρχε αδυναµία ή δεν
υπήρχε θέληση εκ µέρους του Υπουργείου Εσωτερικών να
συµµετάσχει εγκαίρως σε όλη αυτήν τη διαδικασία.
Και τι λέει η συγκεκριµένη τροπολογία; Αναφέρει ουσιαστικά
ότι περίπου εντός δεκαπέντε ηµερών τέσσερις χιλιάδες
υπάλληλοι θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωση, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του αρµοδίου για τον διορισµό οργάνου προέλευσης και
µε στοιχεία που αποδεικνύουν την εµπειρία, τις γνώσεις των
αιτούντων, να µετακινηθούν µεταξύ των οργανισµών των δήµων.
Αυτό πρέπει να γίνει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες.
Μπορείτε µου πείτε εσείς πώς θα εξασφαλιστεί ότι όλη αυτή
η διαδικασία θα είναι αποδοτική, ούτως ώστε να µπορέσουν
αυτοί οι υπάλληλοι να τοποθετηθούν εγκαίρως σε εκείνες τις
θέσεις που χρειάζεται;
Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική
µας αξιολόγηση έγκειται σε συγκεκριµένα στοιχεία, για τα οποία
δεν θα µπορέσει ή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να
αντιλέξει.
Και θέλω να τελειώσω µε το εξής, γιατί ο χρόνος δεν µου δίνει
τη δυνατότητα να µακρηγορήσω. Ακούσαµε χθες τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος καλό θα ήταν να είναι παρών, να καταφέρεται
ουσιαστικά γενικώς κατά της Αντιπολίτευσης, απευθυνόµενος
βεβαίως και στη Δηµοκρατική Αριστερά, ρωτώντας µας κατά
πόσον µας άρεσε το ότι κάποιοι προϊστάµενοι βαθµολογούσαν
τους πάντες µε «άριστα». Αυτό, όπως είπε, ήταν γενικό καθεστώς
στη Δηµόσια Διοίκηση.
Παρέβλεψε κάτι ο κ. Μητσοτάκης: Ο ν.1943/1991 και το προεδρικό διάταγµα το οποίο εξειδίκευε τις διατάξεις εκείνες, περιείχαν λεπτοµερέστατα στοιχεία και κριτήρια ουσιαστικής –όχι
συγκριτικής- αξιολόγησης των υπαλλήλων. Αυτό ήταν ένα πλαίσιο που υπήρχε από το 1991. Γιατί δεν εφαρµόστηκε; Δεν εφαρµόστηκε, γιατί απλούστατα το δηµόσιο ήταν η προσωποποίηση
της φαυλοκρατίας, ήταν η εξυπηρέτηση του πελατειακού συστήµατος, η εξυπηρέτηση των διαφόρων παραγόντων της πολιτικής
ζωής.
Δεύτερον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί από εσάς
ίσως να γνωρίζετε ότι ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας είχε λεπτοµερέστατες περιγραφές και αναφορές σε σχέση µε πειθαρχικά αδικήµατα, πολλά εκ των οποίων οδηγούσαν σε έξοδο
δηµοσίων υπαλλήλων από τη Δηµόσια Διοίκηση και ουδέποτε
εφαρµόστηκαν από τα υπηρεσιακά συµβούλια. Για ποιο λόγο;
Για τους ίδιους λόγους που ανέφερα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης χρησιµοποίησε το γνωστό «ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει», δηλαδή ότι όποιος προβάλλει ενστάσεις στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ουσιαστικά αποδέχεται
τη φαυλοκρατία.
Ε, αυτό το οποίο λέµε είναι ότι η µεταρρύθµιση στη Δηµόσια
Διοίκηση θα ολοκληρωθεί βάσει ολοκληρωµένου σχεδίου, το
οποίο υπήρχε κι εφαρµοζόταν και µε τη βοήθεια των εµπειρογνωµόνων της task force και των Γάλλων. Μόνο που η οµάδα
αυτή της task force πλήρως απογοητευµένη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, από πέρυσι το καλοκαίρι ουσιαστικά εγκατέλειψε
αυτήν την προσπάθεια, απογοητευµένη για την πορεία της διοικητικής µεταρρύθµισης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, συζητάµε για µια ακόµη φορά ένα νοµοσχέδιο
το οποίο, κατά τη σίγουρη γνώµη µας κι άποψή µας επιβεβαιώνει
πόσο πλαστός, αναχρονιστικός κι αποπροσανατολιστικός είναι ο
διαχωρισµός των πολιτικών σε µνηµονιακές και αντιµνηµονιακές
πολιτικές, σε µνηµονιακά και αντιµνηµονιακά κόµµατα. Επιβεβαιώνει πόσο πλαστός κι αποπροσανατολιστικός είναι ο διαχωρισµός ανάµεσα στους κρατιστές και τους αντικρατιστές, ανάµεσα
στο µεγάλο και το µικρό κράτος. Είναι θεωρίες, οι οποίες συγκαλύπτουν κυριολεκτικά τον χαρακτήρα της πολιτικής που ακολουθείται –για να πάρω την τελευταία εικοσαετία-εικοσιπενταετία, να µην κάνω αναφορές πιο πριν- και συγκαλύπτει, αν θέλετε, και τον συγκεκριµένο σκοπό και στόχο που υπηρετεί το
κάθε νοµοσχέδιο.
Βεβαίως, αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται σε µια περίοδο –ας
πούµε- που «τρέχει» το µνηµόνιο. Ορισµένα στοιχεία του νοµοσχεδίου αυτού που έχουν να κάνουν µε τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, µε τη µείωση των κρατικών δαπανών, έτσι κι αλλιώς
εντάσσονται και µέσα στους στόχους του µνηµονίου.
Τσαπατσουλιές, προχειρότητες από προηγούµενους Υπουργούς, δισταγµοί, ελιγµοί, µεσοβέζικα λόγια, τέτοιοι δηλαδή χειρισµοί που υπήρχαν και υπάρχουν και σήµερα –και µπορεί να
υπάρξουν κι αύριο- οπωσδήποτε επηρεάζονται από το γεγονός
ότι από τη µία µεριά η τρόικα πιέζει, από την άλλη έχουµε εκλογές, από την άλλη µεριά διαµαρτύρεται ο λαός κ.λπ.. Μόνο κατά
τούτο πρόκειται για επίδραση του µνηµονίου στη συγκεκριµένη
διαµόρφωση του νοµοσχεδίου. Η φιλοσοφία του, όµως, οι επιλογές του δεν έχουν καµµία σχέση µε το µνηµόνιο.
Αν το λέµε αυτό, είναι για πολλούς λόγους. Κι ο ένας λόγος
αφορά -αν θέλετε- τους ίδιους τους εργαζόµενους στη δηµόσια
διοίκηση και τους πρώην εργαζόµενους στον στενό και ευρύτερο
κρατικό τοµέα, ότι δηλαδή διαµαρτύρονται σήµερα στο «και
πέντε».
Μπορεί να ήταν τα πράγµατα εντελώς διαφορετικά; Όχι. Θα
ήταν, όµως, αρκετά διαφορετικά αν από τα τέλη της δεκαετίας
του ’90 οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα
έπαιρναν υπ’ όψιν ότι ξεκίνησε συγκεκριµένος σχεδιασµός άρσης της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το ’97- ’98, τότε µπήκε για
πρώτη φορά βεβαίως σε εκθέσεις, σε προτάσεις µε επικεφαλής
τον κ. Σπράο, η άρση της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων.
Στη συνέχεια υιοθετήθηκε η άποψη, επί ΠΑΣΟΚ, ότι οι δηµόσιοι
υπάλληλοι πρέπει να κατακτήσουν τη µονιµότητά τους. Στη συνέχεια ήρθαν οι προσλήψεις αορίστου χρόνου. Σε χώρους, όπως,
παραδείγµατος χάριν, η παιδεία, ήρθαν οι ωροµίσθιοι, οι έκτακτοι, οι ηµιέκτακτοι, τα «Stage» και χωρίς να οµολογείται πού θα
πάνε τα πράγµατα και προς τα πού πρέπει να τραβήξουν, άρχισαν να συνυπάρχουν πολλές µορφές εργασιακών σχέσεων.
Επίσης, χωρίς να υπάρχει επίσηµη ιδιωτικοποίηση γύρω από
τα Υπουργεία συγκροτήθηκε µία σειρά από επιτροπές, όπως η
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ΜΟΔ που είπε ο κ. Μαριάς προηγουµένως. Τι ήταν η ΜΟΔ; Ήταν
ένας φορέας, ένας οργανισµός ο οποίος εκτός Υπουργείου
έκανε προσλήψεις -και κάθε έξι µήνες ανανέωσε τη σύµβαση εργασίας- προκειµένου να γίνονται προτάσεις για τη διαχείριση των
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Και αυτά ήταν έξω από τα Υπουργεία.
Την ίδια περίοδο διαβάζαµε σε εφηµερίδες ότι οι υπάλληλοι
του Υπουργείου καθαρίζουν φασολάκια! Δεν το αποκλείω άµα
δεν έχεις αντικείµενο δουλειάς. Και βέβαια αντικείµενο δουλειάς
δεν είχαν µάλιστα και επιστήµονες µε πτυχία. Και τότε άρχισε να
γίνεται η ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών του Υπουργείου. Και
δεν µιλάµε για κάποια δευτερεύουσας µορφής -που ούτε κι αυτό
έπρεπε να υπάρχει- δραστηριότητα. Μιλάµε για το κεντρικό ζήτηµα, τη διαχείριση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
Η κ. Βάσω Παπανδρέου µάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι µόνιµοι έπρεπε να είναι µόνον οι υπάλληλοι που ασκούν εξουσία έτσι ακριβώς έλεγε- λες και οι δηµόσιοι υπάλληλοι που ήταν στα
Υπουργεία ασκούσαν εξουσία. Εκτελεστικά όργανα ήταν, είτε
είχαν διακόσια µεταπτυχιακά είτε είχαν τελειώσει απλώς τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Ήρθε και ο κ. Παυλόπουλος κι έκανε κι αυτός τα δικά του
κόλπα. Δεν υπάρχει πιο πλαστό και αποπροσανατολιστικό από
αυτό που λέγεται κυρίως από τα κυβερνητικά κόµµατα -από τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης και από τον ΣΥΡΙΖΑ λέγεται κάπως
διαφορετικά, πιο µοντέρνα- ότι δηλαδή πρέπει να µειωθεί ο κρατικός τοµέας γιατί έτσι κι αλλιώς τον κρατικό τοµέα τον πληρώνουν οι εργαζόµενοι. Δηλαδή τον ιδιωτικό τοµέα ποιος τον
πληρώνει; Είναι δωρεάν ο ιδιωτικός τοµέας; Πρώτα-πρώτα, κρατικός και ιδιωτικός τοµέας είναι άλλη µορφή καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ας µην πάµε σε αυτά τα
θεωρητικά ζητήµατα που όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης θεωρείτε ότι ήταν του 19ου αιώνα και ότι σήµερα δεν υπάρχουν τέτοιες εκτιµήσεις. Εν πάση περιπτώσει, τον ιδιωτικό-καπιταλιστικό
τοµέα, τους επιχειρηµατίες δεν τους πληρώνουν οι εργαζόµενοι;
Ποιος παράγει τον πλούτο; Και µάλιστα πληρώνουν οι εργαζόµενοι όχι µόνο την εκµετάλλευση που τους κάνει ο συγκεκριµένος εργοδότης τους, αλλά πληρώνουν από δέκα χιλιάδες µεριές
τον ιδιωτικό τοµέα.
Όλα αυτά τα πράγµατα αποτέλεσαν µια προπαγανδιστική
επένδυση αυτού που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια και που µε
µεγαλύτερη ταχύτητα γίνεται σήµερα. Δηλαδή όποιους τοµείς
κρατικής, διοικητικής, ερευνητικής, επιστηµονικής ή κοινωνικής
υπηρεσίας είχε το κράτος επειδή δεν άρεσαν στους ιδιώτες, δεν
είχαν κέρδη οι ιδιώτες, περνάνε τώρα στους ιδιώτες.
Βεβαίως, υπήρχε και γραφειοκρατία και επικαλύψεις, αλλά δεν
ήταν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό. Ούτε η γραφειοκρατία ήταν
το κύριο χαρακτηριστικό ούτε η τσαπατσουλιά. Γιατί, αν θέλετε,
γραφειοκρατικά προβλήµατα και επικαλύψεις µπορεί να δηµιουργηθούν, αν δεν προσέξεις, και σε µία φιλολαϊκή πολιτική. Δεν
είναι αυτά που προσδιορίζουν το φιλολαϊκό, το φιλεργατικό ή τον
αντεργατικό χαρακτήρα µιας πολιτικής.
Και θέλω να θυµίσω και το εξής ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, επειδή
είσαστε και πολύ νεότερός µου.
Θυµάµαι ότι τη δεκαετία του 1980 όταν ως Κοµµουνιστικό
Κόµµα -και ο Χαρίλαος Φλωράκης µέσα στη Βουλή, αλλά µιλώ
για το Κοµµουνιστικό Κόµµα συνολικά- καυτηριάζαµε τα επιδόµατα κάτω από το τραπέζι, τις πλαστές εφηµερίες, τις πλαστές
υπερωρίες και χάναµε ψήφους µαζικά τότε συνδικαλιστικά. Ξέρετε τι µας έλεγαν τότε και οι «γαλάζιοι» και οι «πράσινοι»; Μας
έλεγαν «εσείς θέλετε την «επαναστατική γυµναστική», θέλετε την
εξαθλίωση του κόσµου, για να επαναστατικοποιηθεί». Ποτέ δεν
το πιστεύαµε αυτό. Η εξαθλίωση φέρνει τον συµβιβασµό, την
υποχώρηση και την αναζήτηση στα ψίχουλα. Μιλώ για την απόλυτη εξαθλίωση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εποµένως εµείς έχουµε κάθε λόγο να λέµε ότι δεν έχουµε καµµία σχέση µε ό,τι ανάλογα προβλήµατα µπορεί να υπάρχουν -και
υπάρχουν ακόµη- και στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης. Ξέρετε
ότι είµαστε αντίθετοι στις απεργίες όπου δήλωναν επίδοµα ασθενείας -αυτά τα ξέρετε- ότι είµαστε εναντίον της κοπάνας, εναντίον της οκνηρίας στη δουλειά και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό
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τοµέα, γιατί αυτά δεν είναι καθόλου καλοί σύµβουλοι στον ριζοσπαστισµό.
Άλλο πράγµα είναι να δουλεύεις µε συνέπεια στη δουλειά σου
και άλλο πράγµα να πολεµάς το σύστηµα, που πρέπει να το πολεµήσεις. Αυτά τα δύο µπορούν να συνδυαστούν.
Τα λέω αυτά γιατί ακούµε να λέτε «εσείς δεν θέλετε να αλλάξει
τίποτα». Όχι. Εµείς θέλουµε να τα αλλάξουµε όλα και ριζικά.
Παρ’ όλα αυτά παίρνουµε υπ’ όψιν και τον σηµερινό συσχετισµό δυνάµεων και µε αυτήν την έννοια καταθέτουµε τροπολογίες
για τις διαθεσιµότητες -δεν µπορούµε να κλείσουµε τα µάτιατροπολογίες για τον κίνδυνο που έχουν να χάσουν τα ελάχιστα
εισοδήµατά τους, τις περιουσίες τους αυτοί οι οποίοι χρωστάνε
στα ασφαλιστικά ταµεία, οι αυτοαπασχολούµενοι των τριών κατηγοριών. Έχουµε φέρει τροπολογίες.
Το λέω αυτό γιατί πρέπει να σταµατήσουν και οι εξυπνάδες
που ακούγονται. Με την ευκαιρία θέλω να πω ότι µπορείτε να µας
αντιµετωπίσετε µε επιχειρήµατα κι όχι µε εξυπνάδες του τύπου
που έκανε χθες ο κ. Γεωργιάδης, ακούγοντας τη σωστή τοποθέτηση της κ. Λιάνας Κανέλλη, ότι «αφού εσείς είστε υπέρ τού να
γίνουν οι φαρµακοποιοί υπάλληλοι του κράτους,…» –βεβαίως,
δεν εννοούµε αυτό το κράτος, αλλά δεν έχει σηµασία- «…κρατικοί υπάλληλοι, πώς υπερασπίζεστε τα φαρµακεία;» Γιατί, εσείς
δηλαδή παίρνετε αυτά τα µέτρα, όπως το να πηγαίνουν τα φάρµακα στα σούπερ µάρκετ και οι φαρµακοποιοί να στήνουν φαρµακεία, όπως έχουν στήσει αυτά τα διαγνωστικά κέντρα οι
διάφοροι «Λιακουνάκοι» κ.λπ., και το κάνετε αυτό για να βοηθήσετε το φθηνό φάρµακο και για να µπορούµε να έχουµε σε αυτό
πρόσβαση όλοι; Όχι. Απλώς, βγάζετε ένα µέρος µικροµεσαίων
στρωµάτων για να συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια.
Στην προκειµένη περίπτωση, είναι άλλο πράγµα σε ένα κοινωνικοποιηµένο σύστηµα να είναι υπάλληλος ένας φαρµακοποιός,
να δουλεύει ωράριο, να έχει καλές αµοιβές και να ξέρει ότι συνδυάζει την επαγγελµατική µε την κοινωνική του προσφορά και
άλλο πράγµα να «ξεζουµίζεις» το φαρµακείο και τον φαρµακοποιό για να κερδίζουν οι λιγότεροι. Τα λέω γιατί ακούµε πάρα
πολλές εξυπνάδες.
«Εσείς τι είστε;» Συστηµικό κόµµα –λέει- είµαστε. Ποιο; Το
κόµµα, το οποίο είναι εκ βάθρων αντίθετο µε αυτό το σύστηµα!
Όµως, είµαστε υποχρεωµένοι, µ’ αυτόν τον συσχετισµό δύναµης,
µε αυτές τις εξελίξεις, να πάρουµε υπ’ όψιν το εξής πράγµα, ότι
οι αυτοαπασχολούµενοι δεν µπορεί να εξαθλιωθούν και µάλιστα
αυτοί οι οποίοι µετά βίας στέκονται στα πόδια τους. Η υπόθεση
έχει ως εξής: Όντως συρρικνώνετε, καταστρέφετε τοµείς που
ανήκαν στο κράτος, γιατί εδώ είναι προσοδοφόροι για τους ιδιώτες.
Παραδείγµατος χάριν, και το βιβλίο και τη µετάφραση και την
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, που όλα αυτά σήµερα
έχουν ψωµί, υπάρχουν άνθρωποι που τα θέλουν. Δεν µπορώ να
φανταστώ ότι θα αφήσετε έτσι έρηµους τους αρχαιολογικούς
χώρους. Όχι. Θα τους καταλάβει κάποιος. Δεν µπορώ να φανταστώ, επίσης, ότι η παραγωγή του βιβλίου, ας πούµε, θα καταργηθεί στην Ελλάδα. Όχι. Υπάρχουν συγκεκριµένα συµφέροντα
που θα µπουν σ’ αυτήν την υπόθεση. Αν είναι σήµερα δεκαπέντε
επιχειρήσεις, θα µείνουν στην πορεία δύο.
Δεύτερον, η µεγάλη στρατηγική επιλογή είναι η άρση της µονιµότητας στους δηµοσίους υπαλλήλους και η άρση της δυνατότητας ένας εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα, στον έναν ή
στον άλλο βαθµό -γιατί αυτό δεν µπορεί να γίνει ουσιαστικά- να
έχει µία σχετική ασφάλεια στη δουλειά του, να µπορεί να πει ότι
«ξέρεις, θα µαζέψω αυτά τα λεφτά στην άκρη, να κάνω εκείνο
µετά από δέκα χρόνια».
Και σας πείραζε η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, η
οποία δεν δόθηκε τυχαία. Επί Βενιζέλου άρχισε. Ήταν το χτίσιµο
του κρατικού µηχανισµού.
Βεβαίως, τώρα προτείνεται η άρση της µονιµότητας, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους,
ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένας πρόκειται να δώσει δουλειά, ούτε µετά από πενήντα χρόνια ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Είναι αδύνατο βέβαια να κρατήσει πενήντα χρόνια η επόµενη
φάση κερδοφορίας στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουµε τι συµβαίνει
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στην Ιαπωνία, σε πόσο
χαµηλό επίπεδο και πόσο σχετικά ολιγόχρονη είναι η ανάκαµψη.
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Εποµένως πρέπει να δηµιουργήσετε προϋποθέσεις. Όχι, δεν
θα αφήσετε ενάµισι και δύο εκατοµµύρια µόνιµα άνεργους. Πρέπει να περάσετε στην εναλλαγή. Και έχετε πάρα πολλά στηρίγµατα και εσείς και η αυριανή κυβέρνηση.
Ήρθε το Ινστιτούτο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και έφερε χθες αυτήν την
περίφηµη µελέτη. Τι λέει η Κυβέρνηση; Εκατό χιλιάδες θέσεις
εργασίας; Πενήντα οκτώ χιλιάδες θέσεις εργασίας; Θα δηµιουργηθούν πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας µε µισθό
586 ευρώ το µήνα για έντεκα µήνες και µε κρατικές, µε δηµόσιες
δαπάνες. Τώρα, πού θα τις βρείτε αυτές τις δηµόσιες δαπάνες,
δεν το λέει η µελέτη -δεν τους ενδιαφέρει αυτό- λες και αυτές οι
δηµόσιες δαπάνες δεν θα έχουν βγει από τις τσέπες των εργαζοµένων, σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο.
Μάλιστα, διάβασα χθες -και δεν νοµίζω να είναι ψευδές- ότι ο
κ. Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν συµφωνούν µε το ποσό των
586 ευρώ και θα το κάνουν 700 ευρώ. Τουλάχιστον, όµως -όπως
λέει- µε τα 586 ευρώ µπαίνει φραγµός στην ακόµα µεγαλύτερη
µείωση του µισθού. Ήρθαµε πάλι στο «µικρότερο κακό», στο
«εµείς είµαστε καλύτεροι».
Σήµερα το πρωί η κ. Δούρου έλεγε στο «MEGA» -και το
άκουσα µε τα αυτιά µου- ότι το ΕΣΠΑ δεν µπορείς να το διαθέσεις όπου θέλεις, γιατί υπάρχουν κωδικοί κ.λπ., στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Για πείτε µου, λοιπόν, πού θα βρεθούν αυτές οι δηµόσιες δαπάνες που λέει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για να δηµιουργηθούν εντεκάµηνες θέσεις; Βέβαια, εάν έχουµε δύο και δυόµισι εκατοµµύρια
ανέργους, εάν και στην ηλικία των εβδοµήντα και εβδοµήντα
πέντε χρόνων πρέπει κανείς να βγάλει ένα µεροκάµατο, που σηµαίνει ότι θα αυξηθεί το αίτηµα για δουλειά, τότε δεν µπορεί να
υπάρξει παρά περιστασιακή δουλειά και εναλλαγή. Έτσι, κάθε
φορά η ανεργία θα φαίνεται και µειωµένη ή θα έχει µικρή αύξηση, πολύ µικρότερη από ό,τι φαινόταν τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτός είναι ο στόχος των µέτρων.
Τέλος, υπάρχει και αυτό το περίφηµο θέµα της αξιολόγησης,
το οποίο ήταν ένα εργαλείο. Θα συµφωνήσω µε τον κ. Τσούκαλη
-µια πτυχή είναι αυτό- ότι η σύγκρουση γίνεται µεταξύ του ενός
και του άλλου. Δηλαδή, όπως υπάρχει ανταγωνιστικότητα ανάµεσα στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηµατικούς οµίλους, θα
υπάρχει ατοµική ανταγωνιστικότητα. Και, δυστυχώς, η ατοµική
ανταγωνιστικότητα, ακόµα και στα παιδιά του δηµοτικού µε τη
βαθµοθηρία, οδηγεί σε αλλοίωση συνειδήσεων. Καταλαβαίνετε
ότι είναι πολύ χειρότερο σε αυτούς που έχουν ανάγκη να θρέψουν την οικογένειά τους µε τον µειωµένο µισθό του δηµοσίου
υπαλλήλου. Αυτή είναι η µια πλευρά.
Η άλλη πλευρά -θα σας το πω καθαρά- είναι ο εκσυγχρονισµός
του πιστοποιητικού των κοινωνικών φρονηµάτων και ο εκσυγχρονισµός του κράτους της πελατειακής και κοµµατικής ρουσφετολογίας. Δεν χρειάζονται τώρα αυτά. Μέσα από την αξιολόγηση
ρυθµίζονται. Δεν σας νοιάζει τώρα να έχετε τους δικούς σας. Δεν
είναι σωστό. Θέλετε να έχετε πειθαρχικούς. Μάλιστα, εάν είναι
και κοµµουνιστές, εάν είναι και επαναστάτες, αν είναι και «ακροέτσι» και «ακροαλλιώς» και από την ώρα που θα µπει στο Υπουργείο «ράψει το στόµα του» και καταδώσει τον διπλανό του, ακόµα
καλύτερα, διότι έχει και την έξωθεν καλή µαρτυρία ότι δεν ανήκει
σε ένα συγκεκριµένο κόµµα. Γιατί να θέλετε την κοµµατική ρουσφετολογία; Άλλο ότι δεν θα το πετύχετε. Γιατί η κοµµατική ρουσφετολογία θέλει τους δικούς σας. Αλλά µέσω της αξιολόγησης
θα έχετε τους πιο «κατάλληλους». Η κοµµατική ρουσφετολογία
φέρνει και τους ακατάλληλους.
Γι’ αυτό εµείς είµαστε ριζικά αντίθετοι µε την αξιολόγηση.
Αυτό δεν σηµαίνει -το ξαναλέω- ότι είµαστε υπέρ της οκνηρίας
στη δουλειά, υπέρ της έλλειψης ενδιαφέροντος, ότι δεν καταλαβαίνουµε την ουσία της αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση, όµως, είναι βοηθός ανάλογα µε τον στόχο που
έχεις. Παραδείγµατος χάριν, γιατί πρέπει να κάνουµε ατοµική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όταν ξέρουµε ότι τα παιδιά µας
βγαίνουν αγράµµατα από τα σχολεία, όταν ξέρουµε ότι σήµερα
υπάρχει µία σύγχρονη ηµιµάθεια, για να το πω καλύτερα; Και
εδώ δεν είναι ατοµική ευθύνη του εκπαιδευτικού, γιατί ατοµικά
µπορεί να κάνει το καθήκον του. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο σύστηµα, αναλυτικά βιβλία, η «τράπεζα θεµάτων» που έχετε βάλει
και τόσα άλλα πράγµατα.
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Εποµένως τι αξιολογείται; Αξιολογείται ο διπλανός ανταγωνιστικά, αξιολογείται η πειθαρχία, αξιολογείται η οικονοµία, δηλαδή οι περικοπές κ.λπ..
Είµαστε ριζικά αντίθετοι σε αυτό το νοµοσχέδιο. Θεωρούµε
ότι ειδικά σε αυτό το ζήτηµα, επειδή υπήρχε προεργασία µαζί µε
τις ιδιωτικοποιήσεις, έπρεπε το εργατικό, το λαϊκό κίνηµα να έχει
παρέµβει πιο πολύ.
Τέλος, εµείς ως κόµµα, γνωρίζοντας ότι ανάλογα µε το πού
δουλεύεις -στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα- η σταθερότητα,
η αστάθεια στη δουλειά, πολλά πράγµατα επιδρούν στη συνείδησή σου, πάντοτε παλέψαµε µε συνέπεια για την ενότητα δράσης των εργατοϋπαλλήλων, ανεξαρτήτως των εργασιακών
σχέσεων. Δυστυχώς, όταν οι δηµόσιοι υπάλληλοι µπαίνουν στη
διαθεσιµότητα, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι δεν µπορούν να καταλάβουν αυτά τα προβλήµατα. Και όταν µαζικά κτυπιόνταν οι
εργατοϋπάλληλοι στα εργοστάσια, οι δηµόσιοι υπάλληλοι στην
πλειοψηφία τους -δεν λέω όλοι- κάθονταν στις δάφνες της µονιµότητας. Αυτά, όµως, είναι προβλήµατα που αφορούν το κίνηµα,
δεν είναι ζητήµατα που εµείς θα µπλέξουµε στο νοµοσχέδιο.
Απλώς επικαλούµαι το εξής: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει µία συνεπή και ολοκληρωµένη άποψη, συνεπή όχι µε
την έννοια της µαχητικότητας για τους µισθούς, τα µεροκάµατα,
τις συντάξεις, αλλά µε την έννοια της ενότητας της πολιτικής µε
την οικονοµία, της προπαγάνδας –αν θέλετε- µε τις θέσεις που
πιστεύει κανείς. Δεν έχουµε άλλη προπαγάνδα, αντιδεξιά, αντιµνηµονιακή, άλλη προπαγάνδα αριστερή, άλλη έτσι, άλλη αλλιώς
και αλλιώτικα. Ξέρουµε, βεβαίως, πάρα πολύ καλά ότι η προπαγάνδα είναι µεγάλο όπλο. Όµως, εµείς αυτό το όπλο -µε αυτήν
την έννοια- δεν µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε.
Προσαρµογές κάνουµε, το ξαναλέµε. Θα λάβουµε υπ’ όψιν τα
προβλήµατα των φτωχών αυτοαπασχολουµένων, είτε είναι η
αγροτιά είτε είναι τα ελεύθερα επαγγέλµατα είτε είναι έµποροι
επαγγελµατίες. Και έχουµε υποχρέωση να δείξουµε ότι η ενότητα λόγων και έργων είναι ενότητα πολιτικής και οικονοµίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Παπαρήγα, µε όλο τον σεβασµό, θέλω να σας πω ως
φαρµακοποιός και όχι ως Πρόεδρος, ότι στο θέµα του φαρµάκου
οι απόψεις του κ. Γεωργιάδη είναι παράλληλες –για να µην πω
ίδιες- µε του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, γιατί έχει
καταλάβει το αυτονόητο, ότι είναι άλλο να υπάρχει shop in the
shop και άλλο το φαρµακείο να γίνει σούπερ µάρκετ. Κατάλαβε
αυτό που του είπα. Και θα µου πει, ποιος Υπουργός θα έχει την
ευθύνη, αν πάρει κάποιος ένα φάρµακο, για παράδειγµα Nurofen, από το σούπερ µάρκετ και πάρει µεγαλύτερη δόση ή αυτό
δεν είναι συµβατό και έτσι πάθει διάτρηση στοµάχου; Ποιος
Υπουργός θα πάει φυλακή; Το κατάλαβε πολύ καλά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Για εµάς το
κύριο ζήτηµα είναι το δωρεάν φάρµακο -αυτό θα πει δωρεάν
υγεία- αυτό που µας χρειάζεται, όχι µε βάση τις διαφηµίσεις της
άλφα ή της βήτα εταιρείας και οι φαρµακοποιοί πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης στο Ενιαίο Σύστηµα Υγείας από την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Μέχρι εκεί! Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα κάνουµε σκόντο και θα πάρουµε θέσεις που αρέσουν στον Φαρµακευτικό Σύλλογο, που αρέσουν στην Κυβέρνηση, που αρέσουν στην Αντιπολίτευση. Ε, δεν γίνονται όλα αυτά
τα πράγµατα! Έχεις µία κύρια επιλογή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα ήθελα να καταθέσω και άλλη µία προσωπική άποψη, ότι αυτό που είπατε δεν
µε βρίσκει σύµφωνο. Όµως, δεν µπορεί κανείς να µη συµφωνήσει
µαζί σας για τη συνέπεια του λόγου σας και των έργων σας. Αυτή
είναι η ειδοποιός διαφορά σας από άλλους. Θα το πω µακεδονίτικα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μην πιάσουµε το φάρµακο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, µίλησα γενικά…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): …γιατί
µπορώ να σας φέρω πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα και από
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προσωπική µου εµπειρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Παπαρήγα, γενικά µίλησα.
Είπα ότι αυτή είναι η διαφορά σας από τους γιαλαντζί αριστερούς. Αυτό είναι αλήθεια.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να σας εξηγήσω
ποιοι είναι, για να το ακούσετε, γιατί για εµένα δηµοκρατία ή προοδευτικός δεν είναι αυτός που φοράει µία ταµπέλα.
Είναι αυτός που το αποδεικνύει κάθε µέρα στην πράξη.
Όποιος δεν είναι έτσι, είναι γιαλαντζί αριστερός. Να το πω και
πιο απλά; Αυτός που είναι αριστερός µε δεξιά τσέπη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω
ότι άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία προείπε η Αρχηγός
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπαρήγα, αλλά και
αυτά τα οποία είπε ο αξιότιµος συνάδελφος εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου σηµειώνοντας ως
υπεύθυνος πολιτικός, αλλά πάνω απ’ όλα ως υπεύθυνος πολίτης,
ότι πρέπει να εξετάζουµε πάντα αυτά που λένε οι αντίπαλες παρατάξεις και να προσπαθούµε να δούµε µήπως µέσα σε αυτά
που λένε υπάρχουν και κάποιες λύσεις ρεαλιστικές, κάποιες λύσεις εφαρµόσιµες, οι οποίες µπορούν να αντιµετωπίσουν τα σηµερινά προβλήµατα που ταλανίζουν τη χώρα µας.
Επειδή, όµως, άκουσα πραγµατικά πολύ προσεκτικά τον σεβαστό και εµπειρότατο, σε σχέση µε τον υποφαινόµενο, κ. Παφίλη, θα ήθελα να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι το σύστηµα
του κοµµουνισµού, το οποίο ακολουθήθηκε επί πολλές δεκαετίες
από τα πρώην ανατολικά κράτη, κατέρρευσε από τους πολίτες
αυτών των κρατών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έγινε καµµία επανάσταση εκεί;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Είδατε κανέναν στους δρόµους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Επιτρέψετε µου µόνο να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
Θα ήθελα να πω ότι ήταν οι πολίτες εκείνων των κρατών οι
οποίοι προκάλεσαν την αλλαγή στη ζωή τους, γιατί πίστευαν,
όπως φαίνεται, ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο
ζούσαν.
Θα σας πω ότι έχουµε ακούσει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων
και πολιτών των ανατολικών αυτών χωρών, οι οποίοι αυτοµόλησαν προς τις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, προς τη Δύση. Ποτέ,
όµως, δεν άκουσα µία περίπτωση -ίσως εσείς µπορείτε να παραθέσετε- κάποιου δυτικού, κάποιου Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος
αυτοµόλησε προς τη Ρωσία για να περάσει καλύτερα.
Θα σας πω ότι το «τείχος του αίσχους», που χώριζε το ανατολικό από το δυτικό Βερολίνο, έπεσε από την αριστερή πλευρά.
Δεν έπεσε από τη δεξιά πλευρά, από τη δυτική πλευρά.
Να σας πω, επανερχόµενος σε αυτό το οποίο συζητάµε σήµερα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μόνο που έπεσε πάνω στους λαούς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Εκσυγχρονιστείτε λίγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω.
Θα σας πω αρκετά πράγµατα πάνω σε αυτά που είπατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Έχεις µείνει πολύ πίσω στον αντικοµµουνισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, όχι, δεν είναι αντικοµµουνιστής. Κανένας δεν πρέπει να είναι «αντι». Να έχεις τις
θέσεις σου, αλλά «αντι» δεν µπορεί να είναι κανείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα σας πω ότι αυτό που πληρώνει σήµερα η χώρα µας και ο Έλληνας πολίτης, κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ίσως αυτή η προσπάθεια µεταφοράς αυτού του σοβιετικού µοντέλου διακυβέρνησης και διαχείρισης του δηµόσιου τοµέα στην ελληνική πραγµατικότητα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και αυτό που ακούω πολλές φορές
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από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχονται από εσάς -αυτή είναι η αλήθεια- αλλά και από εσάς που
το πιστεύετε -και σέβοµαι αυτά που πιστεύετε- ότι δηλαδή η κοινωνικοποίηση του πλούτου…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Εµείς το
λέµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: … και η διανοµή του µερίσµατος
αυτού του κοινωνικού πλούτου στους πολίτες, απέτυχε στη χώρα
µας. Διότι –ξέρετε- εφαρµόστηκε στη χώρα µας τη δεκαετία του
’80.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Και θα σας πω πώς εφαρµόστηκε. Κοινωνικοποιήθηκαν, κρατικοποιήθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ιδιωτικές εταιρείες, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν υπήρξε µέρισµα για τον υπόλοιπο λαό. Ποτέ δεν υπήρξε µέρισµα από δηµόσιες επιχειρήσεις
για να διανεµηθεί στους υπόλοιπους Έλληνες. Το µέρισµα των
κοινωνικών επιχειρήσεων αυτών µοιραζόταν µόνο στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Σήµερα, εάν πληρώνουµε κάτι, πληρώνουµε ακριβώς αυτό.
Δυστυχώς πληρώνουµε µία αριστερή φιλοσοφία και νοοτροπία,
η οποία πέρασε στην Ελλάδα ή προσπάθησε να περάσει. Κι εν
µέρει κάποια πράγµατα από αυτά που λέει είναι σωστά, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσµατα, τα οποία βιώνουµε σήµερα, είναι αυτά
τα οποία έχουν προκαλέσει αυτήν την κρίση και είναι αυτά για τα
οποία ο ελληνικός λαός σήµερα και δεκαετίες µετά θα πληρώνει
µε αίµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτός ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να αλλάξει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτός ο δηµόσιος τοµέας που επί τριάντα χρόνια παραµένει ουσιαστικά ίδιος, αυτός ο δηµόσιος τοµέας στον
οποίο η αξιολόγηση των ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτόν
ουσιαστικά δεν έχει πραγµατοποιηθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, αυτός ο δηµόσιος τοµέας ο οποίος µε τη γραφειοκρατία, µε
την αναποτελεσµατικότητα, µε τις χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες
που προσφέρει ταλανίζει και ταλαιπωρεί τους Έλληνες πολίτες,
έχει έρθει η ώρα να αλλάξει.
Και θα σας πω ότι έπρεπε να ήµασταν πιο τολµηροί και εµείς
ως Νέα Δηµοκρατία και να τον αλλάξουµε τις προηγούµενες
φορές, έστω σε αυτά τα λίγα διαλείµµατα που κυβερνήσαµε
αυτή τη χώρα. Όµως, ίσως δεν ήµασταν αρκετά τολµηροί.
Σήµερα πια έχει φτάσει στο αµήν η κατάσταση και πρέπει να
αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει κατά πρώτο λόγο για τους ίδιους
τους δηµοσίους υπαλλήλους. Γιατί, ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγµα από το να είσαι ένας δηµόσιος υπάλληλος που δουλεύει, ίσως και πέρα από το ωράριο εργασίας και να βλέπεις
δίπλα σου κάποιον άλλο δηµόσιο υπάλληλο να αµείβεται το ίδιο
ακριβώς, αλλά να δουλεύει πολύ λιγότερες ώρες και να µην αποδίδει και τίποτα σε σχέση µε σένα. Αυτό πρέπει να το αλλάξουµε.
Έρχεται σήµερα ο Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης και καταθέτει ένα νοµοσχέδιο που τολµά να αλλάξει
κάποια πράγµατα και προκαλεί, επιχειρεί να αρθούν κάποια διοικητικά βάρη και να υπάρξουν διοικητικές απλουστεύσεις, έτσι
ώστε η γραφειοκρατία σιγά-σιγά να αρχίσει να υποχωρεί.
Ίσως, κύριε Υπουργέ, εδώ να πρέπει να αφιερώσουµε περισσότερη προσπάθεια και περισσότερη σκέψη για το πώς θα µπορέσουµε να µειώσουµε τη γραφειοκρατία σ’ αυτό το δηµόσιο, το
οποίο ουσιαστικά εµποδίζει την ανάπτυξη και την ανάκαµψη της
χώρας µας σήµερα.
Επίσης, νοµοθετείται η κατάργηση είκοσι τριών φορέων. Θα
σας πω ότι υπάρχουν πολλοί φορείς που δεν απέδιδαν κάτι και
κόστιζαν στον ελληνικό λαό, χωρίς να αποδίδουν αυτό για το
οποίο είχαν σχεδιαστεί. Πραγµατικά πρέπει να αλλάξουµε κάποια
πράγµατα και να προχωρήσουµε πιο πολύ και πολύ πιο γρήγορα
σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Το σηµαντικότερο είναι η αξιολόγηση των δηµόσιων υπαλλήλων. Επανέρχοµαι σ’ αυτό που είπα στην αρχή. Δεν είναι δυνατόν
να υπάρχουν αυτή τη στιγµή άνθρωποι που δουλεύουν, που είναι
υπεύθυνοι, εργατικοί, ευσυνείδητοι και να αµείβονται ακριβώς το
ίδιο ή ίσως και λιγότερο σε σχέση µε δηµοσίους υπαλλήλους που
δεν επιτελούν το έργο για το οποίο πληρώνονται. Αυτός που κοστίζει περισσότερο από τον καθένα είναι αυτός που πληρώνεται
χωρίς να παράγει τίποτα.
Η αξιολόγηση που νοµοθετείται σήµερα είναι ένα βήµα που
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έπρεπε να είχε γίνει πολύ πριν και που αν είχε γίνει δεκαετίες
πριν, δεν θα είχαµε φτάσει ως χώρα στην κατάσταση που βρισκόµαστε σήµερα.
Από την άλλη πλευρά, όµως, έχουµε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση που για άλλη µια φορά εφαρµόζει την προσφιλή µέθοδο
να αρνείται ακόµη και τα αυτονόητα. Για παράδειγµα, επικαλείται
ότι προσπαθεί να µειώσει την ανεργία, αλλά οποιοδήποτε νοµοσχέδιο έχουµε φέρει εδώ που δηµιουργεί θέσεις εργασίας, όπως
για παράδειγµα στο νοµοσχέδιο για την κατασκευή αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν µέσω της Ελλάδας στην Ιταλία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, ψήφισε
«όχι».
Επικαλείται ότι θέλει να µειώσει τους φόρους που µε δυσκολία
πληρώνουν αυτή τη στιγµή οι Έλληνες πολίτες, αλλά όταν φέραµε νοµοσχέδιο που µειώνει τη φαρµακευτική δαπάνη κατά 500
εκατοµµύρια ευρώ –κατά µισό δισεκατοµµύριο!- και εκεί ήταν αρνητική και ψήφισε «όχι», γιατί –λέει- θα καταστρέφονταν οι φαρµακοβιοµήχανοι.
Προσπαθούµε να βελτιώσουµε το δηµόσιο και να αλλάξουµε
αυτό που όλοι βλέπουµε ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά και σ’ αυτό
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρνητικός και λέει «όχι». Ο κόσµος πια, όµως, έχει
καταλάβει. Αυτήn τη στιγµή δεν πιστεύει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας πιστεύει κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχε έρθει η ώρα ως υπεύθυνοι πολιτικοί να πάρουµε τις υπεύθυνες και σωστές αποφάσεις και πολλές φορές χωρίς να υπολογίζουµε το πολιτικό κόστος, ο υπολογισµός και ο φόβος του
οποίου έφτασε τη χώρα σ’ αυτό το σηµείο. Γι’ αυτόν τον λόγο µε
όλες µου τις δυνάµεις, κύριε Υπουργέ, στηρίζω και υπερψηφίζω
το νοµοσχέδιο που φέρατε σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς για µια ακόµη φορά επαληθευτήκατε. Και λέω ότι επαληθευτήκατε γιατί στην τοποθέτησή σας µε
τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο προκαλέσατε την Αντιπολίτευση να
απαντήσει επί συγκεκριµένων ζητηµάτων, να πάρει θέση επί
αυτών µε συγκεκριµένο και ορισµένο τρόπο και να δώσει και τη
δική της εναλλακτική πρόταση.
Από όλες τις τοποθετήσεις των οµιλητών της Αντιπολίτευσης,
µετά τη δική σας τοποθέτηση, κρατάµε µια µόνο έκφραση: «συµµετοχική αξιολόγηση». Αυτό είναι το µόνο που εισέφερε σήµερα
η Αντιπολίτευση στο µέγα ζήτηµα, το µέγα πρόβληµα της αντιµετώπισης της αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων.
Σήµερα είδαµε κάτι περισσότερο απ’ ό,τι βλέπαµε παλαιότερα.
Παλαιότερα στα µεγάλα ζητήµατα που έρχονταν στο Κοινοβούλιο καταλήγαµε τουλάχιστον µε την Αντιπολίτευση στα δεδοµένα, στην ύπαρξη προβληµάτων και στρεβλώσεων και περιµέναµε να δούµε τον τρόπο αντιµετώπισης αυτών των ζητηµάτων.
Άλλοτε υπήρχε µία πρόταση και άλλοτε δεν υπήρχε. Σήµερα είδαµε και κάτι ακόµη. Είδαµε ότι δεν µπορούµε να καταλήξουµε
ούτε στα δεδοµένα.
Για πολλούς από τους οµιλητές το δηµόσιο βρίσκεται σε µία
πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ειπώθηκε ότι δεν χρειάζεται ουσιαστικά αξιολόγηση το δηµόσιο. Έχει περιοριστεί το δηµόσιο, κατά
τον κ. Μητρόπουλο, λες και το µόνο ζητούµενο είναι να περιοριστεί αριθµητικά. Ουσιαστικά υπήρξε µία αντιµετώπιση του ζητήµατος ως κάτι περιττό, ότι το δηµόσιο δεν χρήζει αξιολογήσεως
και ότι αρκεί η αξιολόγηση που τόσα χρόνια γινόταν, η οποία
οδηγούσε τη συντριπτική πλειοψηφία των δηµοσίων υπαλλήλων
να αριστεύει.
Όλοι κρινόµαστε. Κρινόµαστε και από αυτούς που µας ακούν
σήµερα και από αυτούς που θα αξιολογήσουν την παρουσία και
την προσφορά της κάθε πολιτικής δύναµης στο γίγνεσθαι της
χώρας αύριο. Και πρέπει οι θέσεις µας και οι τοποθετήσεις µας
να είναι και ισορροπηµένες και µετρηµένες και ρεαλιστικές.
Έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο να αντιµετωπίσει τρεις στρεβλώσεις στον δηµόσιο τοµέα. Η µία είναι η επικάλυψη αρµοδιοτήτων. Αυτό το λέµε όλοι στις κουβέντες µας. Το ξέρει όλος ο
κόσµος. Για την ίδια αρµοδιότητα υπάρχουν πολλοί φορείς που
εµπλέκονται. Υπάρχει, λοιπόν, επικάλυψη αρµοδιοτήτων και πρέ-
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πει να αντιµετωπιστεί.
Υπάρχει γραφειοκρατία και πρέπει να αντιµετωπιστεί. Αυτά
είναι δεδοµένα και αυτονόητα. Και πρέπει να γίνει και µία αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου, καθώς δεν
µπορεί το δηµόσιο να έχει µόνο αριστεύσαντες ως προσωπικό
αλλά συγχρόνως να έχει αποτύχει.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η κατάργηση των οργανισµών –το
είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Υπουργός- δεν οδηγεί σε κατάργηση
δράσεων. Δεν καταργούµε δράσεις. Καταργούµε οργανισµούς
οι οποίοι κινούνταν παράλληλα µε άλλους οργανισµούς µε ίδια
ή παραπλήσια αρµοδιότητα, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα
ένας µόνο φορέας να διαχειρίζεται κάθε ζήτηµα µε µεγαλύτερη
οικονοµία για το κράτος, αλλά και µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη δράση.
Αν καταργούσαµε δράσεις, τότε ναι η κουβέντα θα έπρεπε να
είναι διαφορετική. Όµως δεν καταργούµε δράσεις. Η Αντιπολίτευση επιµένει να µη θέλει να καταλάβει την κατηγοριοποίηση,
τις τρεις κατηγορίες, των δηµοσίων υπαλλήλων µε βάση την απόδοσή τους, όπως τις χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο.
Είναι µία συγκριτική αξιολόγηση. Νοµίζω εύκολα καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει αυτό. Όταν ξεκινούν εκατό αθλητές να τρέξουν
έναν δρόµο, ο καθένας έχει έναν διαφορετικό χρόνο, ο οποίος
είναι λίγο καλύτερος ή λίγο χειρότερος από τον συναθλητή του,
αυτόν που τρέχει δίπλα του.
Με βάση, λοιπόν, αυτήν την αξιολόγηση, είκοσι πέντε από αυτούς είχαν τον µικρότερο χρόνο και δεκαπέντε από αυτούς είχαν
τον χειρότερο χρόνο. Δεν σηµαίνει ότι υποχρεωτικά έχουµε ένα
πλαφόν βαθµολόγησης το οποίο πρέπει το 15% σώνει και καλά
να το πάρει. Απλά λέµε ότι αυτοί οι δεκαπέντε στους εκατό είχαν
αποδόσεις λιγότερο καλές από τους υπόλοιπους.
Αυτό σηµαίνει συγκριτική αξιολόγηση και νοµίζω ότι κανείς δεν
µπορεί να θέτει θέµατα συνταγµατικότητας, όταν αυτήν τη
στιγµή έχουµε εξακόσιες χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους –ή
όσους έχουµε- από τους οποίους οι πεντακόσιοι ενενήντα εννέα
χιλιάδες έχουν αξιολογηθεί µε δέκα.
Αν δεν είναι αντισυνταγµατική αυτή η ισοπέδωση της ουσίας
της αξιολόγησης, τότε τι είναι; Η δυνατότητα της αξιολόγησης
η οποία υπήρχε και µε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς δεν οδηγεί σε καµµία απόλυση. Πουθενά αυτό δεν προβλέπεται ούτε χαρακτηρίζεται.
Αντιθέτως, στην αιτιολογική έκθεση υπάρχει η πρόβλεψη ότι
ο υπάλληλος ο οποίος δεν µπορεί να αποδώσει και φαίνεται ότι
η απόδοσή του είναι χαµηλότερη άλλων, θα µπορέσει ίσως να
τοποθετηθεί κάπου αλλού, θα µπορέσει ίσως να καθοδηγηθεί
σωστά, έτσι ώστε η απόδοσή του να βελτιωθεί.
Η αξιολόγηση, λοιπόν, έχει ως σκοπό και στόχο τελικά την καλυτέρευση όλου του ανθρώπινου δυναµικού. Άλλωστε τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση είναι αυτά τα
οποία ήδη υπάρχουν αλλά καταστρατηγούνται γιατί κανείς δεν
τα αξιοποιεί. Δεν αλλάζουµε τα κριτήρια της αξιολόγησης.
Απλά υποχρεώνουµε τον αξιολογητή να έχει µια διαφοροποίηση, µια κατηγοριοποίηση ανάλογα µε την απόδοση του καθενός.
Θα ήθελα να πω περισσότερα, αλλά νοµίζω ότι η αξιολόγηση
είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για όλο το ελληνικό δηµόσιο
και ενδιαφέρει και αυτούς που ακούν αυτήν τη συζήτηση.
Δυο κουβέντες θα ήθελα να πω για το άρθρο 43.
Αν, κύριε Υπουργέ, δεν θεσπίζατε το άρθρο 43 -το οποίο για
µένα είναι καλό που θεσπίζεται γι’ αυτούς οι οποίοι αδίκως µπορεί να εµπλακούν σε µια περιπέτεια σε σχέση µε τις µετατροπές
των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου- και εµφανιζόταν
µια σύµβαση η οποία ήταν πλαστή ή µια σύµβαση η οποία ήταν
εικονική, δεν υπάρχει η δυνατότητα, µε βάση τις γενικές αρχές
ή κατ’ αναλογία µε εφαρµογή των αρχών των δηµοσίων υπαλλήλων, να ανακληθεί η απόφαση µε την οποία µετετράπη η σύµβασή του από ορισµένου σε αορίστου; Υπάρχει αυτή η
δυνατότητα, όταν διαπιστωθεί ότι εξαπάτησε µε µια πλαστή βεβαίωση, µε ένα πλαστό συµφωνητικό το δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεται τώρα το άρθρο 43 για να κάνει τι; Ουσιαστικά να θε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµοθετήσει τη διαδικασία η οποία θα παρέχει εκείνα τα εχέγγυα
τα οποία είναι αναγκαία, ώστε ο υπάλληλος που θα κληθεί να αντιµετωπίσει µια τέτοια κατηγορία και να µπορεί να απολογηθεί,
αλλά και να µπορεί να αξιολογηθεί και να κριθεί από ελεγκτές µε
ανώτερο επίπεδο µόρφωσης και στελέχωσης από το ΑΣΕΠ, έτσι
όπως ξέρουµε ότι το ΑΣΕΠ πράγµατι έχει καταφέρει να έχει ένα
τέτοιο τεκµήριο στην κοινωνία µας.
Νοµίζω ότι µια κουβέντα την οφείλω στο θέµα των υπαλλήλων
της παραµεθορίου, κύριε Υπουργέ. Έρχεται για πρώτη φορά το
αρµόδιο Υπουργείο να προσπαθήσει να θεσµοθετήσει µια στρέβλωση που υπήρχε από παλαιότερα, που όταν θεσπίστηκε, είχε
µια λογική στην αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος,
πλην όµως µε την αλλαγή η οποία έχει γίνει στη Δηµόσια Διοίκηση πρέπει µε κάποιον τρόπο να αντιµετωπιστεί µια υφιστάµενη
κατάσταση. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται να µην µπορεί ένας υπάλληλος µιας παραµεθορίου να µετακινηθεί µέσα στην ίδια παραµεθόριο, είτε όταν καταργείται ο οργανισµός στον οποίον
υπηρετεί είτε όταν υπάρχει άλλος λόγος. Η σκοπιµότητα του νοµοθέτη ήταν οι υπάλληλοι αυτοί να υπηρετούν στην παραµεθόριο περιοχή. Αυτήν τη σκοπιµότητα ουσιαστικά εξυπηρετεί αυτή
σας η διάταξη. Νοµίζω ότι πρέπει να τύχει της αποδοχής του Σώµατος.
Στηρίζω, κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο αυτό, γιατί θεωρώ ότι
είναι ένα ακόµα ουσιαστικό και ρεαλιστικό βήµα στον εξορθολογισµό της Δηµόσιας Διοίκησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικός στόχος του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα είναι η
δηµιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού κράτους, που
θα εξυπηρετεί τον πολίτη, δρώντας µε διαφάνεια, ασφάλεια και
ευελιξία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση ρυθµίσεων που αποσκοπούν στις διοικητικές απλουστεύσεις, στον
εξορθολογισµό των δοµών του κράτους και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω του αντικειµενικού τρόπου αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων.
Με διατάξεις, για παράδειγµα, όπως η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων αντιγράφων στις
συναλλαγές µε το δηµόσιο, η κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των
ετήσιων ισολογισµών των ανώνυµων εταιρειών και των ΕΠΕ,
καθώς και η κατάργηση της υποχρέωσης της βεβαίωσης του
γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται
στην πρώτη φάση προσφορών στους διαγωνισµούς του δηµοσίου, εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η ευελιξία στις συναλλαγές
µε το δηµόσιο.
Επίσης, µε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αυτού γίνεται προσπάθεια ουσιαστικής αναδιάρθρωσης των κρατικών δοµών µε
την κατάργηση είκοσι τριών φορέων του δηµοσίου, καθώς και µε
τη ρύθµιση των σχετικών ζητηµάτων που προκύπτουν από την
κατάργησή τους. Η αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία
των δηµόσιων φορέων χωρίς επικαλύψεις αρµοδιοτήτων και
άλλα γραφειοκρατικά κωλύµατα θεωρώ ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων µας. Εκεί πρέπει να στοχεύουµε και γι’ αυτό
πρέπει να αγωνιζόµαστε.
Εκτός αυτών, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ ειδικότερα στις ρυθµίσεις του άρθρου 12 του νοµοσχεδίου, που αφορούν στον Οργανισµό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών.
Αυτός ο Οργανισµός συστάθηκε ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου µε το ν. 2174/1993. Ήδη, όµως, από τον Μάρτιο του 2010
λόγω περικοπών στη δηµόσια χρηµατοδότηση του οργανισµού
και γενικότερα λόγω έλλειψης επαρκών πόρων του δηµοσίου
προς αυτόν τον οργανισµό, ο οργανισµός αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του.
Είναι ιδιαίτερα θετικό, κύριε Υπουργέ, που µε τη νοµοτεχνική
βελτίωση που καταθέσατε της παραγράφου 5 του άρθρου 12
ρυθµίζεται η απόδοση των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους
του οργανισµού και δεν χρειάζεται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να τα διεκδικήσουν. Είναι σαφές ότι το δηµόσιο αναλαµβάνει ρητά τις ευθύνες του και πρόκειται µέσα στο επόµενο
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διάστηµα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Θεωρώ ότι το δηµόσιο, οµοίως, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και έναντι των κατά καιρούς διοικούντων τον οργανισµό
και τούτο γιατί η αδυναµία ανταπόκρισης του οργανισµού σε
πάσης φύσεως υποχρεώσεις του δεν οφείλεται σε ευθύνη των
διοικούντων αυτόν, αλλά ουσιαστικά του δηµοσίου. Αναγνωρίζεται ρητά και στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 12. Σκόπιµο
είναι, λοιπόν, να προστεθεί η διάταξη που να ρυθµίζει τα θέµατα
της τυχόν ποινικής ή άλλης ευθύνης των διοικούντων τον οργανισµό, οι οποίοι βρέθηκαν υπόλογοι, χωρίς όµως στην ουσία να
έχουν ευθύνη.
Με σχετική τροπολογία που έχω καταθέσει, προτείνεται να
εφαρµοστεί και στην προκειµένη περίπτωση η διάταξη της παραγράφου 4, περίπτωση γ’, του άρθρου 31 του ν. 4141/2013, που
ισχύει παγίως σε όλες τις περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων,
στην οποία ορίζεται ότι αίρεται το αξιόποινο των πράξεων των
φυσικών προσώπων της διοίκησης, ενώ η ευθύνη εξόφλησης παραµένει στα νοµικά πρόσωπα και βαρύνει τα περιουσιακά τους
στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι ρυθµίζεται η σχετική
εκκρεµότητα που έχει προκύψει για τη διοίκηση του οργανισµού,
σύµφωνα µε τα όσα ήδη ισχύουν και εφαρµόζονται για τις περιπτώσεις των αποκρατικοποιήσεων.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η δηµιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσµατικού κράτους πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα όλων µας. Στο τέλος-τέλος οι φορολογούµενοι
πολίτες πληρώνουν γι’ αυτήν τη λειτουργία του κράτους και οφείλουµε όλοι να σεβόµαστε τα χρήµατά τους, προκειµένου αυτά
να πιάνουν τόπο, να αποδίδουν και να έχει η ελληνική οικονοµία
και το ελληνικό κράτος αποτελεσµατικά µέτρα διοίκησης, διαχείρισης και οργάνωσης γενικότερα.
Το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα κινείται προς αυτήν
την κατεύθυνση και γι’ αυτόν τον λόγο το στηρίζω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ιωάννα Γαϊτάνη.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, στο παρόν νοµοσχέδιο
συγχωνεύονται είκοσι τρεις φορείς, απολύονται µερικές χιλιάδες
εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα και εισάγεται βαθµολόγηση –
εγώ έτσι θα την πω και όχι αξιολόγηση- από το διορισµένο διευθυντή της Υπηρεσίας στους δηµοσίους υπαλλήλους. Απ’ αυτούς,
το 15% θα είναι οι επόµενοι απολυµένοι, διότι αυτοί είναι που θα
βαθµολογηθούν από το «1» έως το «6».
Θεσµοθετείται, δηλαδή, η συρρίκνωση του κράτους, οι οµαδικές απολύσεις των υπαλλήλων και στη συνέχεια –θα δοθεί αυτό
το δικαίωµα και στους ιδιώτες, διότι έρχεται και αυτό το νοµοσχέδιο για οµαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα- η τροµοκρατία σ’ αυτούς που θα µείνουν µέσω της βαθµολόγησής τους.
Αυτό δεν µπορούµε να το δεχθούµε. Ο κ. Καραγκούνης στην
άρνησή µας µίλησε χθες για επιµονή του ΣΥΡΙΖΑ στον παρασιτικό κρατισµό. Τον παρασιτικό κρατισµό η Κυβέρνηση τον θυµάται, όταν είναι να κλείσει νοσοκοµεία και την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας ή όταν είναι να κλείσει σχολεία και να καταστραφεί η δηµόσια περιουσία απολύοντας σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες, καθηγητές, δηλαδή όταν πρόκειται για το κοινωνικό
κράτος, δηλαδή για τις ανάγκες των φτωχών.
Όταν, όµως, πρόκειται για τα δικαιώµατα των πλουσίων, δεν
υπάρχει κρατικός παρασιτισµός, δεν υπάρχει συρρίκνωση, δεν
υπάρχει αξιολόγηση.
Θα αξιολογήσουµε, για παράδειγµα, σε βάθος χρόνου αν τα
δάνεια που δώσαµε από τα κρατικά ταµεία οδήγησαν σε θέσεις
εργασίας, αν φορολογήθηκαν αυτοί, αν πήρε το κράτος λεφτά
πίσω ή έγιναν µαύρα λεφτά τοποθετηµένα στους φορολογικούς
παραδείσους;
Θα αξιολογήσουµε τους διαγωνισµούς, τι λεφτά επί χρόνια
δώσαµε στους φαρµακέµπορους και φαρµακοβιοµήχανους Έλληνες και ξένους, τι κέρδη είχαν οι τράπεζες, τι λεφτά πήραν οι
εργολάβοι σε βάθος εικοσαετίας; Ας ξεκινήσουµε από αυτά και
θα δούµε παρακάτω.
Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ηµέρες ένα κρατούµενος του
Νοσοκοµείου του Κορυδαλλού, ενός σύγχρονου κάτεργου του
κράτους, κατήγγειλε τις συνθήκες κράτησης και θεραπείας στη
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δοµή αυτή. Για τον λόγο αυτόν παραπέµφθηκε ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου του Κορυδαλλού, εγκαλούµενος για τη
χρήση κινητού τηλεφώνου. Τιµωρείται, δηλαδή, γιατί έπραξε το
αυτονόητο, δηµοσιοποίησε την απόλυτη κατάντια του κράτους,
δηµοσιοποίησε την απόλυτη παραβίαση στοιχειώδους δηµοκρατικού δικαιώµατος. Αξιολόγησε, δηλαδή, µια υπηρεσία του κράτους και τιµωρήθηκε γι’ αυτό και τιµωρούνται όσοι το κάνουν.
Έχουµε παραδείγµατα και στη Θεσσαλονίκη µε µηχανικούς
του δηµοσίου που θέλησαν να λειτουργεί σωστά το κράτος και
αυτή τη στιγµή πάνε να µπούνε σε αργία.
Ο κ. Αθανασίου, λοιπόν, τιµωρεί τους κρατούµενους, ο κ. Δένδιας τους µετανάστες και τους πολιτικούς πρόσφυγες, ο κ.
Στουρνάρας τους φτωχούς, φορολογώντας τους, ο κ. Γεωργιάδης τους ασθενείς και ο κ. Μητσοτάκης τους δηµόσιους υπαλλήλους.
Διότι τι θα γίνει µε τους υπαλλήλους που θα καταγγέλλουν,
κύριε Μητσοτάκη, ότι πρέπει να κατέβουν στα υπόγεια υπηρεσιών για να ψάξουν φακέλους µέσα στα ποντίκια; Τι θα γίνει µε
τους καθηγητές, που κάνουν µάθηµα σε υπόγεια µε υγρασία και
κρύο λόγω έλλειψης πετρελαίου, όταν θα καταγγέλλουν σπατάλες του δηµοσίου που γίνονται ενδεχοµένως από κακοδιαχείριση; Ή τι θα γίνει όταν θα καταγγέλλουν ότι γίνονται σπατάλες
λόγω µίζας, λόγω διαπλοκής; Με τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα
θα µηνύονται για συκοφαντική δυσφήµιση και θα µπαίνουν σε
αργία, κι αν δεν καταδικάζονται και δεν γίνεται αυτό, θα βαθµολογούνται από τον διευθυντή τους, ο οποίος δεν θα δέχεται αµφισβήτηση, από το ένα «1» το «6», για να αποτελέσουν τους
επόµενους απολυµένους.
Όµως, κι αν ακόµα δεν καταγγέλλουν κάτι συγκεκριµένο, αλλά
διαµαρτύρονται για εξοντωτικές συνθήκες εργασίας και για τη
µείωση του µισθού τους και για το ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα εξοντωτικά µνηµονιακά προγράµµατα δουλείας, θα
τιµωρούνται µε χαµηλή βαθµολογία.
Άρα η αδιαφάνεια, η σπατάλη, η αναποτελεσµατικότητα για
τους πολίτες και η αδικία θα επικρατούν µε υπαλλήλους φοβισµένους, υποταγµένους, χωρίς δικαίωµα συνδικαλισµού. Επί της
ουσίας, αυτό θέλετε, εκτός βεβαίως του κυβερνητικού συνδικαλισµού και µε την ανθρωποφαγία να επικρατεί.
Ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας που έχει ενεργοποιηθεί και η
αξιολόγηση είναι το τέλειο σχέδιο για την εξόντωση των δηµοσίων υπαλλήλων. Όµως, δεν φτάνει µόνο αυτό, γιατί δεν θέλετε
µόνο φοβισµένους και υποταγµένους ανθρώπους, θέλετε και
υπαλλήλους µε µικρότερους µισθούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Κλείνετε φορείς, παραχωρείτε το έργο τους -όσοι από αυτούς
έχουν εµπορεύσιµο έργο- σε ιδιώτες, οι οποίοι θα προσλαµβάνουν άλλους ή και τους ίδιους τους εργαζόµενους µε µισθούς
κάτω των 500 ευρώ. Απολυµένοι, εξευτελισµένοι, κατεστραµµένοι, άνθρωποι µε οικογένειες, µε τριάντα χρόνια, πιθανόν, υπηρεσίας χωρίς να έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα,
δεν θα τους προσλαµβάνει κανείς. Και αυτοί θα µείνουν στον
δρόµο.
Αλλά και για τους ΙΔΑΧ θα ψάξετε δεκαπέντε χρόνια πίσω να
δείτε αν δούλευαν διαρκώς. Ενώ πολλές φορές δούλευαν στους
δήµους αµισθί, µας καθάριζαν τα πάρκα και τους δρόµους χωρίς
να παίρνουν λεφτά, σήµερα τους λέτε ότι πρέπει να φύγουν για
να τους απολύσετε. Μπράβο σας!
Κύριε Υπουργέ, ένα έχω να σας πω: Κατά τη γνώµη µου, µισείτε την εργατική τάξη, είτε δουλεύει στο δηµόσιο τοµέα είτε
είναι στο ιδιωτικό τοµέα. Ποια τρόικα και πράσινα άλογα; Μισείτε
τους ανθρώπους που διεκδίκησαν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωής µετά τη Μεταπολίτευση και θέλετε να τα πάρετε
όλα πίσω.
Έχετε απίστευτο µίσος γι’ αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Μητσοτάκη. Έχετε τόσο πολύ µίσος που δεν κοιµάστε τα βράδια,
γιατί δεν ξέρετε πώς µε το λιγότερο πολιτικό κόστος θα απολύσετε πόσους υπαλλήλους, από πού και ποιες υπηρεσίες θα µπορέσετε να δώσετε σε ιδιώτες για να εξασφαλίσετε τα κέρδη
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό το νοµοσχέδιο θεσµοθετεί
τη συνέχιση της κατάργησης των φορέων, τη συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους και τις απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων.
Δεν εγγυάται καµµία προστασία γι’ αυτούς, διότι όταν κλείνει ο
φορέας και παύει να υπάρχει εργοδότης, δεν µπορούν να αποζηµιωθούν και δεν έχουν ούτε επίδοµα ανεργίας. Είναι χειρότερα, δηλαδή, από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Βεβαίως το ίδιο
θα κάνετε και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, θα καταργήσετε και
τα επιδόµατα ανεργίας και τις αποζηµιώσεις.
Στις 22 του Μάρτη οι χιλιάδες απολυµένοι, αλλά και οι υπάλληλοι των είκοσι τριών φορέων, κύριε Υπουργέ, δεν θα ξεχάσουν
το κακό που τους κάνατε, αλλά ούτε και εµείς αυτούς. Μαζί θα
χτίσουµε την κοινωνία της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Εµείς το έχουµε ξεκινήσει, κύριε Μητσοτάκη, µε τους σχολικούς φύλακες, τους καθηγητές, τις καθαρίστριες, τους
υπαλλήλους των Υπουργείων και των ΟΤΑ. Όλοι µαζί είµαστε
στους δρόµους. Θα είµαστε µαζί και στην κυβέρνηση, θα είµαστε
µαζί στην αλλαγή της κοινωνίας, γιατί για εµάς οι άνθρωποι είναι
επάνω και από τα χρέη αλλά και από τα κέρδη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να πω εκ προοιµίου
πως είναι αλήθεια ότι ο κύριος Υπουργός πυροβολείται από
όλους µας. Διότι εσείς, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, εσείς είστε ο αρµόδιος που υποτίθεται ότι συντονίζοντας και συνεργαζόµενος µε τους άλλους Υπουργούς, καταλήξατε στο ποιοι οργανισµοί, ποια νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, θα πρέπει να καταργηθούν. Και ξέρετε, όλοι
όσοι έχουν αντίθετη άποψη, όπως είναι οι εργαζόµενοι σε αυτούς
τους φορείς, απευθύνονται σε όλους τους Βουλευτές και µας
λένε ότι ο Μητσοτάκης φταίει. Εµείς τους ρωτάµε αν έχουν συζητήσει µε τον αρµόδιο Υπουργό που έχει και άλλους φορείς,
που ίσως να έχουν µικρότερη προσφορά στο έργο του αντίστοιχου Υπουργείου, και εκείνοι µας απαντούν «εµείς τα είπαµε».
Πώς τα είπαν; Προφορικώς; Εγγράφως;
Εδώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παίζεται ένα θέατρο. Το θέατρο
αρχίζει από την περίφηµη τρόικα και το µνηµόνιο. Είναι αναγκαίο
κακό µέχρι να απαλλαγούµε; Εάν είµεθα έντιµοι απέναντι στον
λαό –και ο καθένας από εµάς- πρέπει να πούµε ξεκάθαρα ότι οι
επιθέσεις που βλέπαµε -τουλάχιστον εµείς του ΠΑΣΟΚ- να γίνονται σποραδικά ακόµη και τις παραµονές των εκλογών –όπως για
παράδειγµα, από τον Μάιο µέχρι τον Ιούνιο του 2012- δεν ήταν
µόνο από µέλη της Χρυσής Αυγής. Για να εξηγούµεθα, δηλαδή,
οι οργανωµένες επιθέσεις δεν ήταν µόνο από οργανωµένα µέλη
της Χρυσής Αυγής. Στο Μαρούσι µάς επετέθησαν κάποιοι της
Χρυσής Αυγής. Αλλού, όµως, µας επιτίθενται άλλοι. Εµένα, για
παράδειγµα, την Πρωτοµαγιά του 2010 µε κακοποίησαν επί της
Πανεπιστηµίου –µε αποτέλεσµα να πάω στο Γενικό Κρατικό,
όπου µόνο ο Μανώλης ο Γλέζος ήρθε για να µε δει- νεολαίοι ενός
κόµµατος που φιλοδοξεί να κυβερνήσει και µάλιστα γρήγορα.
Εγώ µε την πολιτική πείρα που έχω, δεν αποδίδω ευθύνες.
Πρώτα-πρώτα, είµαι εναντίον της συλλογικής ευθύνης, δεδοµένου ότι ανεγκέφαλοι, θρασείς και ιδιοτελείς µπορεί να εµφανιστούν σε όλους τους πολιτικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν σαράντα
ολόκληρα χρόνια κανένα κόµµα δεν λειτούργησε και δεν λειτουργεί και όταν ένα κόµµα που έδωσε αυτήν την εντύπωση στον λαό,
δυστυχώς γίνεται και αυτό αρχηγικό.
Κόµµατα που δεν λειτουργούν δηµοκρατικά –να ξέρουν δηλαδή ποιος µπαίνει και ποιος βγαίνει, ποιο είναι το ήθος, η κοινωνική προσφορά, οι πραγµατικές φιλοδοξίες και όχι οι
καινοδοξίες, µαταιοδοξίες και ιδιοτέλειες του καθενός- είναι επόµενο να γίνονται «κάλυψη» της οποιασδήποτε, αν θέλετε, παρανοµίας, ασυδοσίας και αντιδηµοκρατικής γενικά λειτουργίας.
Εµείς εδώ πρέπει να είµεθα –πιστεύω- πιο ειλικρινείς και πιο
προσεκτικοί. Ακούω αυτές τις ηµέρες να λένε γιατί δεν αξιολογούνται ή γιατί αξιολογούνται µε «άριστα» όλοι οι υπάλληλοι
µέχρι το 2008, γιατί έκτοτε δεν έγινε καµµία αξιολόγηση. Φταίνε
οι πολιτικοί. Ποιοι πολιτικοί;
Πήρα µια µέρα έναν ικανότατο δηµοσιογράφο και οικονοµο-
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λόγο. Είναι καλός, τα ξέρει και λέει την άποψή του. Τον ακούω,
λοιπόν, σε ένα πρωινό να λέει: Οι πολιτικοί. Ποιοι πολιτικοί; Πρέπει να εξατοµικεύεις τον άλφα, τον βήτα, τον γάµµα, τον δέλτα.
Διάβασα σήµερα ένα άρθρο στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» για τον ρατσισµό. Λέει –εξ ου και κάποιο ριάλιτι «Ποτάµι», «Παραπόταµος»,
δεν ξέρω τι- «Α, κανένας πολιτικός δεν θα είναι!». Έχουµε «µπολιάσει» τον απλό άνθρωπο που πεινάει, που δυστυχεί και, βέβαια,
και όλο το σύστηµα και υποθέτω πως από δειλία -διότι γνωρίζουµε όσοι είµαστε εδώ µέσα- από το Βήµα εκείνο επαναλαµβάνουµε και αναµασούµε τα άχυρα µε τα οποία ταΐζουν τον
κοσµάκη που υποφέρει, ότι δηλαδή έτσι και πάρουν όποιον έχει
ασχοληθεί µε την πολιτική και τον στήσουν στον τοίχο, σώθηκε
η Ελλάδα.
Είπα χθες το βράδυ και θα επαναλάβω το εξής: Εγώ είµαι παλιός πολιτικός. Εάν πραγµατικά πρόκειται να αλλάξουµε παλιούς
πολιτικούς, γιατί θα κρίνουµε κάποιους εξ αυτών ή και όλους ως
παλιανθρώπους, να µην πάθουµε αυτό που είπε ένας Ρώσος διανοούµενος µετά το εικοστό συνέδριο και τον αποσταλινισµό στη
Σοβιετική Ένωση.
Είπε: «Εντάξει, να φύγουν κάποιοι παλιοί παλιάνθρωποι. Όµως,
µήπως και κάποιοι από τους νέους συµβεί να είναι παλιάνθρωποι;
Αυτοί θα κάνουν µεγαλύτερο κακό, διότι θα ζήσουν και περισσότερα χρόνια.»
Λοιπόν, εδώ αγαπητέ κύριε Υπουργέ, που φιλοδοξείς –δεν
υπάρχει τίποτα ωραιότερο και πιο ελπιδοφόρο για έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα στην πολιτική, από το να φιλοδοξεί- δυστυχώς,
τελικά είναι πολύ µικρή η διαφορά, η απόσταση από τη φιλοδοξία
στη µαταιοδοξία, στην κενοδοξία και στην ιδιοτέλεια και πρέπει
κανείς να στέκεται µε πολλή προσοχή για τα ενδεχόµενα λαθών
στα οποία µπορεί να πέσει.
Κατ’ αρχάς, η προσπάθειά σας πρέπει να είναι να ενηµερώσετε τον ελληνικό λαό πως αυτό το «παραµύθι» ότι τάχα η Ελλάδα έχει περισσότερους εργαζόµενους και περισσότερους
δηµοσίους υπαλλήλους από τις άλλες χώρες αναλογικώς, συγκριτικώς χρησιµοποιείται ευρύτατα, για να δηµιουργούνται οι αντιθέσεις ακόµα και µέσα στην ίδια την οικογένεια. Ξέρω υπαλλήλους που δεν τολµούν να πουν ότι είναι στο δηµόσιο. Αυτή
είναι η κοινωνία του 2014; Να προσέξουµε.
Ρωτήστε κάποιον υπάλληλο της Βουλής. Έχουν περικοπεί οι
αποδοχές τους κατά 54%-57%. Ρωτήστε τους αν εκτός από το
σπίτι τους λένε πουθενά ότι είναι υπάλληλοι της Βουλής. Διότι
στον άνθρωπο που πεινάει και που δυστυχεί, σε αυτόν που είναι
σε κατάθλιψη και δεν µπορεί να σκεφθεί έχει καλλιεργηθεί, εµφυτεύεται µέσα του µίσος εναντίον των πάντων. Είναι εγκληµατίες όσοι ενσυνειδήτως καλλιεργούν αυτόν τον βαθύτατο
διχασµό µέσα στην ελληνική κοινωνία! Όσοι ενώ έχουµε ζήσει,
όπως εγώ, κατοχή, εµφύλιο, µετεµφυλιακό κράτος, δικτατορία,
Μεταπολίτευση και γνωρίζουµε τι σηµαίνει ανάµεσα στους Έλληνες, στους απλούς ανθρώπους, ακόµη και στα αδέρφια να ενσπείρουµε αυτό το µίσος, ε, όσοι το γνωρίζουµε και συνεχίζουµε
–προφανώς ιδιοτελώς- είµαστε εγκληµατίες!
Κύριε Υπουργέ, ο άλλοτε Υπουργός στο δικό σας Υπουργείο,
Σωτήρης Κούβελας, είχε σκεφτεί αυτό το θέµα της αξιολόγησης,
των ποσοστών κ.λπ. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Δυστυχώς,
πολλοί νοµίζουν ότι ο κάθε πολιτικός θα πει: «Βάλε σε εκείνον
άριστα». Δεν είναι έτσι. Το γεγονός ότι κάποιοι ενδιαφερόµενοι
θα πηγαίνουν σε πολιτικούς και κάποιοι θα αποπειρώνται κάτι τέτοιο, αυτό είναι περιθωριακό. Πρέπει, όµως, να ξέρετε ότι αν δεν
υπάρξει δεύτερος αξιολογητής θα δηµιουργηθούν προβλήµατα.
Άκουσα, ας πούµε, την περίπτωση -και είναι σωστό- του Ινστιτούτου Εργασίας στο οποίο είναι όλοι προσοντούχοι.
Η αξιολόγηση πρέπει να χρησιµεύει και σε αυτό που είναι η
ανάγκη στη Δηµόσια Διοίκηση. Κόψαµε το 25% των αποδοχών
των ανθρώπων που θα µπαίνουν σε διαθεσιµότητα, ενώ µε τη νοµοθεσία για τις µετατάξεις -αυτό που κακώς λόγω τρόικας το
ονοµάζουµε διαθεσιµότητα- είτε οικειοθελείς είτε αναγκαστικές,
θα µπορούσαµε αυτήν την ανισοκατανοµή που υπάρχει µέσα στο
κράτος, να την εξαλείψουµε και να στελεχώσουµε το κράτος µε
αυτούς που πράγµατι χρειάζονται σε κάθε φορέα και κάθε δραστηριότητα.
Έτσι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για παράδειγµα αυτό το Ταµείο
των Εθνικών Οδών -σας λέω κάτι που είναι έξω πλέον από τα
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όρια της λογικής- θα µπορούσε να µην το αποδέχεται κανείς. Με
ποια έννοια όποιος υπηρετούσε στο Άκτιο ή στα Μάλγαρα θα
πάει στην Εγνατία; Με ποια έννοια φεύγει, απολύεται κάποιος
που δεν υπηρετούσε εκεί αλλά εδώ και είναι αορίστου χρόνου,
έστω κι αν µπήκε µε διαγωνισµό το ‘95 όταν ήταν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ενώ τώρα είναι ιδιωτικού δικαίου; Η αρµοδιότητα του οργανισµού πάει στη Γραµµατεία των Δηµοσίων
Έργων. Ποιοι θα ασκήσουν την αρµοδιότητα αυτή; Οι εργολάβοι
το 15% των εσόδων στα δύο-τρία σηµεία εισπράξεως διοδίων,
θα τα εισπράττουν αυτοί κι ο συναρµόδιός σας δεν γνωρίζει για
το υπόλοιπο 35%. Αύριο, µπορεί να µας φέρει ένα νοµοσχέδιο
και εν τάχει να περάσει, όπως έγινε µε το Εθνικό Επιµελητήριο,
που αυτό ουσιαστικά κοστολογεί τα δηµόσια έργα, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού λέει ότι αυτό είναι καρτέλ. Σήµερα που συζητάµε πώς θα κατέβει το κόστος της οικονοµίας µας, έχουµε
αναθέσει ουσιαστικά στον φορέα των εργολάβων να κοστολογεί
τα έργα. Πείτε, λοιπόν, αύριο ότι την παρακολούθηση των εργολάβων στις εθνικές οδούς που φτιάχνουν θα την έχει κάποιος
ιδιωτικός φορέας, στον οποίο θα ανατεθεί αυτή η δηµόσια λειτουργία. Είναι λάθος, λοιπόν, και πρέπει να το διορθώσετε.
Θα επιµείνω µε ένα λεπτό µόνο, κύριε Υπουργέ. Για µένα είναι
ζήτηµα ηθικής και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Η Βουλή
οµοφώνως από το ‘74 έχει ψηφίσει ως προτάσεις νόµου έξι νοµοσχέδια όλα κι όλα. Υποτίθεται ότι η Βουλή νοµοθετεί. Έξι νοµοσχέδια µέσα σε σαράντα χρόνια. Η γενοκτονία των Αρµενίων,
των Ποντίων -είχα την τιµή επί της προεδρίας µου να γίνει αυτόο νόµος για το «πόθεν έσχες», που είχα εισηγηθεί κι εγώ µε άλ-
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λους συναδέλφους, η 3η Δεκεµβρίου Ηµέρα των Ατόµων Τρίτης
Ηλικίας, το Ίδρυµα της Τήνου και η Διεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας του Μεσολογγίου. Δεν καταλαβαίνουµε οι Έλληνες, παρά
την προγονοπληξία µας. Αυτό είναι το αρνητικό. Αυτό που είναι
θετικό από την ιστορία µας, τους αγώνες µας, τις ιδέες µας, τις
αξίες µας, το στραγγαλίζουµε. Εµείς οι σύγχρονοι Έλληνες του
καταναλωτισµού και του «ωχ, αδερφέ».
Εγώ κλείνω διαβάζοντάς σας µόνο ένα κείµενο που διακίνησε
αυτή η οµάδα, η πλειάδα Ελλήνων και ξένων προσωπικοτήτων.
Αυτό το κείµενο είναι η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των
Ηνωµένων Πολιτειών Έντουαρντ Στετίνιους στις 26-12-1944.
Όταν εµείς εδώ «βγάζαµε τα µάτια µας», ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε σ’ όλες τις πρεσβείες της Βαλκανικής
αυτό το κείµενο: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι οποιαδήποτε
συζήτηση περί µακεδονικού έθνους, µακεδονικής «µητέρας πατρίδας» ή µακεδονικής εθνικής συνειδήσεως αποτελεί αθεµελίωτη δηµαγωγία που δεν αντιστοιχεί σε εθνική ή πολιτική
πραγµατικότητα. Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιµετωπίζει τη σηµερινή αναβίωσή της ως «µανδύα» για την εκπλήρωση
επιθετικών διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδος». Λέει: «Η εγκεκριµένη πολιτική αυτής της κυβερνήσεως». Εννοεί τη δική του
κυβέρνηση. Αναφέροµαι στην πολιτική την οποία ξέχασε ο κ.
Μπους την εποµένη που εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο έχει
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΕ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τότε οι άνθρωποι της Διεθνούς
Ακαδηµίας Ελευθερίας έστειλαν αυτό το κείµενο σε όλα τα κοινοβούλια, σ’ όλους τους πνευµατικούς οργανισµούς σ’ όλο τον
κόσµο. Αυτή ήταν η προσφορά τους. Έχω υπ’ όψιν µου πλείστες
όσες εκδηλώσεις τους, µη χρηµατοδοτούµενες από το κράτος.
Δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ, ούτε 1 δραχµή από το κράτος.
Προσέξτε το. Δεν προσλαµβάνουν, ούτε απασχολούν κόσµο. Πιστεύω ότι πρέπει να είχαν γίνει ΜΚΟ, να παίρνουν λεφτά για να
µην τους διαλύσουµε. Μα, τι άλλο πιο σηµαντικό υπάρχει; Μας
το λένε όλοι οι φορείς του Δήµου Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά νοµίζω ότι ο κάθε Έλληνας το λέει. Το Μεσολόγγι είναι ένα παγκόσµιο σύµβολο. Μιλάµε για την ελευθερία,
αυτό που λέγει ο Σολωµός στον ύµνο για την ελευθερία.
Είναι δυνατόν να έλθουµε εµείς αυτές τις µέρες της «καταχνιάς» για το έθνος και την Ελλάδα και να τα σβήνουµε όλα, ό,τι
µπορεί να αποτελεί συνεκτικό δεσµό για το µέλλον αυτού του
τόπου; Όταν γίνονταν οι πορείες, οι συγκεντρώσεις, αυτό ήταν
το πιο σηµαντικό ως προσφορά, ότι εσείς, οι Ηνωµένες Πολιτείες
που τότε πήρατε αυτήν την επίσηµη θέση, τώρα είπατε «αναγνωρίζουµε Μακεδονία». Ας µην µπω σε θέµα που δεν είναι της στιγµής.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, µην επιµείνετε. Θα είναι µεγάλο λάθος, θα είναι και µία ασέβεια προς διακόσιους είκοσι
Βουλευτές -οι περισσότεροι δεν είναι εδώ τώρα, κάποιοι δεν ζουν
-που το πρότειναν και οµοφώνως η Βουλή το έκανε. Κόστος δεν
υπάρχει, διότι δυστυχώς και τους φορείς αν βοηθάει το κράτος,
τότε υπάρχουν αυτά που πρέπει να επικρίνουµε για το τι κάνουν
διάφοροι πολιτικοί. Όταν πηγαίνουν και ζητάνε λεφτά, δίνουµε.
Όταν δεν ζητάνε λεφτά από το κράτος και κάνουν από µόνοι
τους αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια, τους κλείνουµε. Είναι λάθος,
δεν σας ταιριάζει ούτε προσωπικά αυτό. Να πείτε στον αρµόδιο
Υπουργό, που ολόκληρο το σύστηµα φορέων που έχει εκεί συµφωνεί γι’ αυτό, ότι τουλάχιστον εγώ λυπάµαι για το πού καταντήσαµε.
Η τρόικα πρέπει πια να φύγει «πυξ-λαξ». Θα τα πούµε µεθαύριο στο νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη για τις δήθεν προτάσεις
του ΟΟΣΑ και θα δούµε από πού ξεκινούν πια αυτοί οι κύριοι που
ήλθαν –ας πούµε- για καλό. Κάναµε ό,τι µπορούσαµε, αλλά αποδεικνύεται ότι αυτοί έχουν τώρα και ύστερες σκέψεις. Εγώ πιστεύω ότι η Κυβέρνηση στέκεται όρθια και θα σταθούµε και πάλι
όρθιοι, ελπίζω και η Αντιπολίτευση, για να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν είναι «ξέφραγο αµπέλι».
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την τροπολογία της κ. Παπακώστα και πολλών συναδέλφων που υποστηρίζουµε όλοι, νοµίζω
ότι δίνει µία διέξοδο. Το οκτάµηνο, όπως ξέρετε, δεν επαρκεί.
Για τους σχολικούς φύλακες και για τα θέµατα των ατόµων µε
αναπηρία πιστεύω ότι η κ. Παπακώστα, εξ ονόµατος όλων µας
και όσων προσυπογράφουν, δίνει τη δυνατότητα κάποιων ανθρώπινων και δυνατών λύσεων, γιατί δεν µπορείτε και τα αδύνατα,
αλλά αυτά τα µπορείτε. Κι εγώ εκθύµως στηρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νταβλούρος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
απ’ αυτό το Βήµα απευθυνόµαστε και κρινόµαστε από τους Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω την αίσθηση ότι
πρέπει όλοι µας να είµαστε προσεκτικοί, γιατί σε κάθε περίπτωση
αποκαλυπτόµαστε σε σχέση µε ποιον βαθµό εννοούµε αυτά τα
οποία –διαλεκτικά τουλάχιστον- εκφράζουµε και υπηρετούµε.
Στην Αίθουσα αυτήν ακούστηκαν σήµερα από την Αντιπολίτευση και ειδικότερα από τη Μείζονα Αντιπολίτευση πολλά. Ούτε
λίγο ούτε πολύ µας είπαν ότι και το προκείµενο νοµοσχέδιο δεν
είναι τίποτα περισσότερο παρά µόνο η ανταπόκριση σε µνηµονιακές στοχεύσεις. Είναι ένα τέχνασµα για την εξεύρεση –είπαντου αναγκαίου αριθµού υπαλλήλων, οι οποίοι πρέπει να τεθούν
εκτός δηµόσιου τοµέα για να εκπληρωθεί έτσι η µνηµονιακή επιταγή. Αυτό είναι πράγµατι;
Διαπιστώνει η Αντιπολίτευση και ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι στο
ελληνικό κράτος, στην ελληνική διοίκηση όλα βαίνουν καλώς; Η
διοίκηση δεν χρήζει ενός εξορθολογισµού, µιας αναδιοργάνωσης; Δεν υπάρχει λόγος για την απλούστευση διαδικασιών; Δεν
υπάρχει λόγος για την απαλλαγή από το βραχνά, από τον «µινώταυρο» της γραφειοκρατίας; Δεν υπάρχει πράγµατι λόγος για
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την αξιοποίηση, αλλά και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τη Δηµόσια Διοίκηση; Δεν είναι διατεθειµένοι άραγε να συνεργήσουν στον έλεγχο που επιχειρείται και
διά του παρόντος νοµοσχεδίου κάθε µορφής ανοµίας;
Εάν όλα αυτά τα εννοούν, το ελάχιστο το οποίο οφείλουν να
προσφέρουν σε αυτήν τη συζήτηση είναι τις προτάσεις τους, που
να απέχουν από κραυγές και να συνεργούν στην προαγωγή µιας
νέας µορφής διοίκησης, η οποία δεν κατατείνει σε τίποτα περισσότερο παρά µόνο στην εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών.
Αυτό που µέχρι σήµερα εξέφρασαν, δεν είναι τίποτα περισσότερο από την έκφραση της λογικής του χθες, της συντήρησης
του τέλµατος που µας οδήγησε σε αυτά τα αδιέξοδα και θα
έλεγα πολύ παραστατικά ότι τουλάχιστον αντιπροσωπεύουν µε
έναν άκρατο συντηρητισµό, τον οποίο σήµερα η ελληνική πολιτεία, οι Έλληνες πολίτες δεν εννοούν µε κανέναν τρόπο να παρακολουθήσουν.
Δεν ξέρω, βέβαια, αν έχουν αναλογιστεί οι ίδιοι ότι µε όλα αυτά
στα οποία αναφέρονται, αποδεικνύουν ότι τελικά αυτό που µέµφονται, το εκφράζουν και το υπηρετούν µε τον πλέον αντικειµενικό τρόπο. Κατήγγειλαν ότι σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό
υπηρετούνται τα συµφέροντα των εθνικών εργολάβων. Για να
δούµε.
Για παράδειγµα, ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζεται το παρόν
νοµοσχέδιο τη συνέχιση, τη διακοπή λειτουργίας και τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας –είτε
στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων
είτε στις Περιφέρειες- είναι στην κατεύθυνση των ισχυρισµών
της Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, ή µήπως ακριβώς το αντίθετο
προάγουν και υπηρετούν; Οφείλουν να µας απαντήσουν.
Γιατί τους ενοχλεί η µεταφορά σε ένα αυτοτελές νοµικό πρόσωπο η δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου του τρόπου λειτουργίας των σταθµών διοδίων και των δικαιωµάτων επ’ αυτών των
παραχωρησιούχων; Γιατί κόπτονται; Για να επιβαρύνεται ο Έλληνας πολίτης µε έξοδα για τη διατήρηση υποδοµών διοικητικών
συµβουλίων και νοµικών εταιρειών; Αν και υπάρχουν µέσα στην
εταιρεία αυτή δικηγόροι µε αντιµισθία, παραδόξως το µείζον του
νοµικού τους έργου αποδίδεται σε εξωτερικούς δικηγόρους.
Γιατί άραγε δεν µας απαντούν αν είναι ικανοποιηµένοι από τον
τρόπο µε τον οποίον άσκησαν κατ’ αρχάς την καταγραφή, αλλά
επιπλέον και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας αυτής; Με ποιον τρόπο προάσπισαν τα ιδιοκτησιακά συµφέροντα γαιών που είχαν απαλλοτριωθεί και σήµερα έχουν
καταστεί αντικείµενο καταπατητών;
Δεν µας είπαν όµως κυρίως πώς αισθάνονται ικανοποιηµένοι
έτσι όπως γίνεται σήµερα η ηλεκτρονική παρακολούθηση των
εσόδων των σταθµών διοδίων και πόσο διασφαλίζονται τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Γιατί άραγε να είναι ικανοποιηµένοι, όταν ο έλεγχος αυτός
εξαντλείται από µια εξωτερική εταιρεία και διαµαρτύρονται όταν
τον έλεγχο αυτόν τον έχει ένας κεντρικός φορέας του ελληνικού
κράτους;
Με ποιον τρόπο εµείς βεβαιωνόµαστε ότι ο παραχωρησιούχος
σήµερα αποδίδει αυτά τα οποία οφείλει στο ελληνικό κράτος ή
δεν τα ενθυλακώνει κατά τον τρόπο µε τον οποίον εκείνος εκτιµά
ότι εξυπηρετούνται τα συµφέροντά του;
Και, τέλος, για ποιον λόγο άραγε σε αυτήν επίσης τη δοµή, της
οποίας η αρµοδιότητα µεταφέρεται, να επιβαρύνεται ο Έλληνας
πολίτης; Δεν έχει σηµασία αν επιβαρύνεται µε 0,4% υπέρ του
ΤΕΟ. Σηµασία έχει ότι από τον τρόπο µε τον οποίον λειτούργησε
µέχρι σήµερα αυτή η εταιρεία, µεταξύ άλλων, προέκυψε και
βλάβη των Ελλήνων φορολογουµένων.
Κύριε Πρόεδρε, µε το παρόν νοµοσχέδιο τρεις κατευθύνσεις
υπηρετούµε.
Πρώτον, τον εξορθολογισµό του κράτους, την κατάργηση
εκείνων οι οποίοι ή δεν είχαν πλέον λόγο ύπαρξης ή ολοκλήρωσαν την αποστολή για την οποία είχαν εγκαθιδρυθεί και τέλος
εκείνων των οποίων η άσκηση της λειτουργίας τους επικαλύπτεται ως προς τις αρµοδιότητες.
Υπάρχει συνάδελφος που δεν συµφωνεί µε αυτή την επιλογή;
Έχει αντίρρηση ο οποιοσδήποτε για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης των υπαλλήλων ή πρέπει στη λογική της ευθυγράµµισης να αντιστρατεύεται ακόµα και κανόνες νοµοτελειακούς σε
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ένα σύνολο ανθρώπων; Δεν µπορεί όλοι να αντιπροσωπεύουν µε
τον ίδιο τρόπο τις επιδόσεις τους. Άρα το Υπουργείο και µε
αυτήν τη ρύθµιση το αυτονόητο έπραξε. Ανταποκρίθηκε σε έναν
κανόνα νοµοτελειακό.
Χρειάζεται ως εκ τούτου ιεράρχηση των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του κράτους και αναδιάταξη των δυνάµεών του σε
µια αρχή: µια πολιτική, δραστηριότητα από έναν φορέα. Όχι πολυκατακερµατισµός, όχι πολυδιάσπαση του παραγόµενου διοικητικού έργου. Σήµερα ο τρόπος µε τον οποίον ασκήθηκε η
τύποις αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων κατ’ ουσίαν την
ακύρωνε και δεν έδινε κίνητρα στους υπαλλήλους που διεκδικούν µέσω µιας αντικειµενικής αξιολόγησης τη διάκρισή τους µε
βάση την επίδοσή τους.
Τέλος, επειδή δεν έχω χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, όχι και δεν έχετε
χρόνο. Σας δώσαµε, δόξα τω Θεώ.
Ολοκληρώστε όµως, παρακαλώ. Περιµένει και η κυρία συνάδελφος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Θέλω να σταθώ, κυρία Υπουργέ,
στο ζήτηµα των επιγενόµενων εξαιρέσεων από τη διαθεσιµότητα
και να σας πω ότι πολύ σωστά έχετε εντάξει τις τρεις αυτές περιπτώσεις.
Πρώτον, θέλω να ενισχύσω κι εγώ µε τον λόγο µου την κατατεθείσα από την κυρία συνάδελφο και µε τη δική µου επιπλέον
συνυπογραφή, τροπολογία που έχει να κάνει µε το ζήτηµα των
εγκύων και σε καθεστώς λοχείας τελουσών υπαλλήλων προ της
θέσεώς τους σε διαθεσιµότητα.
Δεύτερον, θέλω µία µόνο κουβέντα να πω: Η τροπολογία που
κατετέθη από τον υποφαινόµενο κι έχει να κάνει µε τη µείωση
του χρόνου από δεκαετή σε πενταετή υποχρεωτική παραµονή
κάποιου στον τόπο που κατ’ αρχάς τοποθετείτο σε προβληµατικές ή παραµεθόριες περιοχές, µία µόνο σκοπιµότητα υπηρετεί:
να δοθεί κίνητρο, πραγµατικά, να επιλέξουν ως προορισµό για
την υπηρεσία τους υπαλλήλους, που µε τον τρόπο αυτό θα ενδυναµώσουν και την εύρυθµη λειτουργία των δοµών του κράτους, κυρίως όµως θα προσφέρουν ενίσχυση του δηµογραφικού
των περιοχών αυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ένα επιπλέον ζήτηµα: Όχι απλά
συµφωνούµε, αλλά υπερθεµατίζουµε στην αναγκαιότητα του
ελέγχου της µετατροπής των συµβάσεων αορίστου χρόνου και
όσοι περί του αντιθέτου τυρβάζουν, καλό θα κάνουν να απευθυνθούν σε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, Ελληνίδες κι
Έλληνες νεολαίους, οι οποίοι αν και κατέχουν περίσσευµα ικανοτήτων και τίτλων σπουδών, υπολείπονται στην επιλογή εκείνων
που µε κριτήρια πραιτοριανών –αν µη τι άλλο- επελέγησαν κάτω
από διαδικασίες αδιαφάνειας και ανοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Και τέλος, ως προς το ζήτηµα
που έχει να κάνει, κυρία Υπουργέ, µε την έγκριση του τίτλου
σπουδών των ξενόγλωσσων, η κατάργηση του ινστιτούτου φοβάµαι ότι µάλλον θα προάγει διαδικασίες, οι οποίες δεν θα υπηρετούν τον σκοπό που µε το παρόν νοµοσχέδιο υπηρετούµε και
υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν αφορά τον κ.
Νταβλούρο αυτό που θα πω, αλλά νοµίζω ότι όλοι µας –µια που
πια κοντεύει να συµπληρώσει δύο χρόνια αυτή η νέα περίοδος
της Βουλής- έχουµε και τον τρόπο και την εµπειρία, θα έλεγα,
να διαχειριζόµαστε τον χρόνο µας. Αν υπερβαίνουµε τον χρόνο
κατά πολύ, καταλαβαίνετε ότι στερούµε τη δυνατότητα από τους
επόµενους συναδέλφους να πάρουν τον λόγο. Νοµίζω πως όλοι
έχουµε πια την εµπειρία, έστω βλέποντας πώς λειτουργούν τα
ευρωπαϊκά κοινοβούλια, όπου µέσα σε δύο λεπτά εκεί οι συνάδελφοί µας λένε τα πάντα.
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 λειτουρ-
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γίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Ελένη Μακρή έχει τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τη συνήθεια να καταγράφουµε και να σχολιάζουµε την πραγµατικότητα. Αυτό, βέβαια, δεν προσφέρει τίποτα. Το θέµα είναι πώς αυτήν την πραγµατικότητα που την βλέπουµε αρνητική, µπορούµε να τη διορθώσουµε. Μιλάµε για τον δηµόσιο τοµέα που όλοι µας πολλές
φορές βλέπουµε και το έχουµε καταγράψει ότι είναι αναποτελεσµατικός.
Με αυτό το νοµοσχέδιο εγώ δεν θα ισχυριστώ ότι διά µαγείας
λύνονται τα πάντα και ότι µε την ψήφισή του θα δούµε τη λειτουργία ενός τελείως διαφορετικού δηµοσίου. Όµως, είναι µία
καλή αρχή και είναι µία καλή προσπάθεια να πάµε µπροστά και
να γυρίσουµε µία σελίδα.
Το θέµα είναι τι θέλουµε από το δηµόσιο. Θέλουµε να εξυπηρετεί τον πολίτη, θέλουµε διαφάνεια, θέλουµε ασφάλεια, θέλουµε δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού σε αυτόν που
δρα, που επιχειρεί και που συναλλάσσεται.
Μία τέτοια καλή πρακτική φαίνεται στο παρόν σχέδιο νόµου,
στο άρθρο 2, όπου είχαν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στις δηµοσιοποιήσεις έως και τέσσερις µήνες από την καταχώριση στο
ΓΕΜΗ ενός ισολογισµού ή πράξης ή στοιχείου ή ανακοίνωση
περί καταχώρισης πράξης στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
Τώρα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, η δηµοσιοποίηση είναι η ίδια η
καταχώριση. Αυτό δεν είναι θετικό; Δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση; Και δεν θα σχολιάσω βέβαια και τις άλλες παρεµβάσεις
που γίνονται από το νοµοσχέδιο σχετικά µε τις επικυρώσεις των
αντιγράφων.
Ίσα-ίσα θα υποστηρίξω πως πρέπει να γίνουµε ακόµα πιο τολµηροί και να πάµε ένα βήµα παραπέρα. Παραδείγµατος χάριν,
στο άρθρο 3 για την απλούστευση των διαδικασιών σε δηµόσιους διαγωνισµούς, θα µπορούσε να γίνει επέκταση για όλες τις
υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτεί µια διακήρυξη, δηλαδή τις
υπεύθυνες δηλώσεις στελέχωσης οµάδων έργου που πρέπει να
φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και τις υπεύθυνες
δηλώσεις των νοµίµων εκπροσώπων των υπεργολάβων, µε τις
οποίες δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία και δεσµεύονται να συνεργαστούν µε τον υποψήφιο, εφόσον αυτός αναγγελθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του έργου.
Κύριε Υπουργέ, θα µπορούσατε να έχετε προβεί σε γενική
ρύθµιση των διατάξεων του π.δ. 118/2007, ώστε η συγκεκριµένη
ρύθµιση να γινόταν ιδιαιτέρως χρηστική ακολουθώντας όλες τις
προκηρύξεις, διακηρύξεις και όλο το φάσµα της νοµοθεσίας διαγωνισµών του δηµοσίου τοµέα: υπηρεσίες, προµήθειες και έργα.
Αυτές είναι ουσιαστικές παρεµβάσεις για τον περιορισµό της
γραφειοκρατίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου γίνεται λόγος για την
κατάργηση φορέων. Γιατί πρέπει να συνεχίσει η λειτουργία φορέων οι οποίοι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν εκπληρώσει την
αποστολή τους; Γιατί θα πρέπει να συνεχιστεί η επικάλυψη αρµοδιοτήτων; Είναι πράγµατα που τα γνωρίζουµε και πρέπει να τα
αφήσουµε να συνεχίζουν; Μέχρι πότε. Αντίθετα –και αυτό πρέπει
να γίνεται κατανοητό- δεν καταργούνται οι δράσεις τους, απλά
µεταφέρονται τα αντικείµενά τους σε άλλους φορείς ή συγχωνεύονται.
Ένα πολύ σηµαντικό θέµα του παρόντος νοµοσχεδίου αφορά
την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Νοµίζω ότι κανένας
δεν υπάρχει εδώ µέσα και έξω απ’ αυτήν την Αίθουσα που δεν
θα συµφωνήσει ότι δεν χρειάζεται αξιολόγηση. Είναι ένα θέµα
που πρέπει όλοι να το δεχτούµε και πρέπει επιτέλους να το αποφασίσουµε. Δεν µπορεί να λειτουργήσει τίποτα χωρίς να αξιολογηθεί. Αυτό µόνο θετικό µπορεί να φέρει. Εκείνο όµως που
πρέπει να συζητήσουµε –και εδώ είναι σεβαστό- είναι το πώς θα
γίνει.
Αξιολόγηση έχει γίνει. Υπάρχουν δοµές αξιολόγηση και στα
Σώµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας και στην εκπαίδευση σε επίπεδο ανωτάτων στελεχών, µε πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα.
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Είµαι µία από τους ανθρώπους που έχω υποστεί αξιολόγηση,
επέζησα απ’ αυτή, δεν βλέπω να έχω πάθει τίποτα. Μπορεί να
υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις και µπορούµε να δούµε πού µπορούµε να παρέµβουµε, για να γίνουν καλύτερες. Και κακώς οι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης µπαίνουν σε µια διαδικασία να
πουν όχι σε όλα, προφανώς από µια συνήθεια που έχουν να αρνούνται κάθε τι που είναι θετικό, ώστε να γίνει καλύτερη, να πάει
µπροστά αυτή η χώρα.
Όµως, αυτό που πρέπει όλοι να παραδεχτούµε και είναι πολύ
σηµαντικό είναι ότι δηµόσιος τοµέας πάνω απ’ όλα κρίνεται στο
θέµα του ανθρώπινου δυναµικού. Και είναι ένα ουσιαστικό θέµα
αυτό το ανθρώπινο δυναµικό να αισθάνεται και ασφάλεια και σιγουριά και να αισθάνεται ότι το σεβόµαστε και ότι συνδιαλεγόµαστε µαζί του στο πώς µπορεί να βελτιώσουµε τις συνθήκες
εργασίας του. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και πάρα πολλές µέθοδοι, έτσι ώστε και να τιµήσουµε αυτούς που προσφέρουν και αυτούς που εργάζονται καλά. Όµως όχι να τιµωρήσουµε αλλά να βελτιώσουµε αυτούς που δεν εργάζονται καλά.
Όσοι βέβαια δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά
τους –θα είµαι από τους πρώτους που θα το πω- ας δουν την
έξοδο από το δηµόσιο.
Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει σε καµµία περίπτωση να ξεκινάει
από την αρχή και γι’ αυτό έχω µια ένσταση στο θέµα των ποσοστώσεων. Θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Έχουµε µια υπηρεσία,
µια διεύθυνση που έχει σαράντα ανθρώπους. Βάσει των ποσοστώσεων σηµαίνει ότι βάσει του 25% οι δέκα είναι άριστοι, το
60% ή είκοσι τέσσερα άτοµα είναι οι µέτριοι και οι δεκαπέντε
είναι ανεπαρκείς. Όταν όµως αυτή η υπηρεσία έχει αξιολογηθεί
και είναι πάρα πολύ καλή, γιατί θα πρέπει οι έξι άνθρωποι αυτοί
να αποπεµφθούν ή να τιµωρηθούν γιατί δεν συµπληρώνουν την
ποσόστωση; Αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι ένα οριζόντιο
µέτρο.
Τέλος, θα αναφερθώ στο θέµα του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο εξελίσσεται και καθίσταται λειτουργικότερο. Υπάρχει, όµως, εδώ µια αντιφατικότητα. Αυτούς τους ανθρώπους που τους εκπαιδεύουµε, που η πολιτεία
ξοδεύει για τη βελτίωσή τους, πώς είναι δυνατόν να µην τους
εξαιρούµε από κάθε διαδικασία διαθεσιµότητας; Νοµίζω ότι αυτό
πρέπει να διορθωθεί. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη βέλτιστη
επιµόρφωση, για να προσφέρουν στον δηµόσιο τοµέα, δεν µπορούµε να τους πούµε «δεν κάνετε γι’ αυτό που σας έχουµε ετοιµάσει». Βέβαια, να γίνει και αξιολόγηση, αλλά αυτό είναι µια άλλη
κουβέντα.
Προφανώς το σχέδιο νόµου κινείται στη σωστή κατεύθυνση
και είναι µια αλλαγή σελίδας και συµφωνώ σε αυτό. Όµως, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε κάθε πολίτη –γιατί δεν έχει γίνει- ότι
κάθε αλλαγή δεν έχει τιµωρητικό χαρακτήρα αλλά απλά µόνο
βελτιωτικό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Λάρισας, και ο γιατρός κ. Χρήστος Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι βεβαίως ευχάριστο να µιλάς σε έδρανα όπου η Αντιπολίτευση λείπει παντελώς, πλην του κ. Τσούκαλη, ο οποίος µόλις ήρθε.
Το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα αποσκοπεί στο
νοικοκύρεµα του κράτους. Όλοι µας παραδεχόµαστε ότι η Δηµόσια Διοίκηση είναι ο «µεγάλος ασθενής» από γενέσεως της ελληνικής πολιτείας. Η Δηµόσια Διοίκηση σε όλες τις εκφάνσεις
της, ιδιαίτερα δε στην καθηµερινή επαφή µε τον πολίτη, δείχνει
όλες τις αδυναµίες της, πρόσωπο σκληρό, δυσκαµψία, διαφθορά, σπατάλη, ασάφεια και επικάλυψη αρµοδιοτήτων, ανευθυνότητα και άλλα πολλά που δεν χρειάζεται να αναφέρω. Τι θα
κάνουµε µε όλα αυτά; Θα αφήσουµε πάλι το κράτος έτσι;
Αν παρακολουθήσουµε τα όσα λέει η Αντιπολίτευση, τότε δεν
χρειάζεται να κάνουµε τίποτα για τα περισσότερα, είτε για να µη
δυσαρεστήσουµε εν δυνάµει ψηφοφόρους µας είτε από αντίσταση σε κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια που κάνει αυτή η
Κυβέρνηση. Πώς αλλιώς µπορεί να ερµηνευτεί η στάση της στο
άρθρο 43; Δηλαδή, να αφήσουµε εν γνώσει µας να υπηρετούν
στο δηµόσιο αυτοί οι οποίοι µε δόλο µετέτρεψαν τις συµβάσεις
τους από ορισµένου χρόνου σε αορίστου παραβιάζοντας τους
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σχετικούς νόµους; Και τι θα βγούµε να πούµε στους χιλιάδες
ανέργους, εκ των οποίων µάλιστα οι περισσότεροι έχουν περισσότερα προσόντα;
Ορθότατα, λοιπόν, ο Υπουργός προχωρεί στη δηµιουργία αντικειµενικού και αδιάβλητου µηχανισµού επανελέγχου, όπου τον
τελευταίο λόγο θα έχει το ΑΣΕΠ ώστε να κλείσει αυτό το θέµα,
πλην των περιπτώσεων οι οποίες έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια. Δεν είναι δυνατόν τα νοµικά ζητήµατα περί παραγραφής,
που προκύπτουν στο θέµα αυτό, να αποτρέψουν την πολιτική
µας απόφαση για έλεγχο νοµιµότητας και όχι σκοπιµότητας και
για παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Το Υπουργείο είναι αποφασισµένο να περιορίσει όσο µπορεί τα φαινόµενα διαφθοράς,
όπως φαίνεται και από τη σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί
για τους ειδικούς γραµµατείς, τους επιθεωρητές-ελεγκτές και
τους βοηθούς τους, οι οποίοι πλέον θα απολαµβάνουν πλήρους
νοµικής κάλυψης από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, εάν
τυχόν διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Στο παρόν νοµοσχέδιο στο πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται
διατάξεις µε τις οποίες απλουστεύονται ορισµένες διοικητικές
διαδικασίες. Ο πολίτης πλέον δεν θεωρείται εξ ορισµού αναξιόπιστος, αλλά έχει την ευθύνη των πράξεών του βάσει του
ν.1599/1986. Το Υπουργείο βασίζεται στην τεχνογνωσία και τη
διεθνή εµπειρία του ΟΟΣΑ για το συγκεκριµένο θέµα. Πιστεύω
ότι οι διατάξεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εξάλλου, ο
δειγµατοληπτικός έλεγχος του 5% για τον έλεγχο της παραβατικότητας θα αποδείξει ή όχι την ορθότητά τους.
Το κέρδος από την κατάργηση των επικυρωµένων φωτοαντιγράφων είναι η απελευθέρωση χιλίων περίπου υπαλλήλων το
χρόνο, για να απασχοληθούν σε άλλες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Το ουσιαστικό είναι ότι ναι µεν υπάρχει απώλεια εσόδων για
το δηµόσιο από τη µη υποχρεωτική δηµοσίευση στο ΦΕΚ και στο
ΓΕΜΗ στοιχείων και ισολογισµών εταιρειών της χώρας που εκτιµάται στο ποσό των 42 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, αλλά αυτά
τα χρήµατα θα πέσουν στην πραγµατική οικονοµία προς όφελος
της ανάπτυξης.
Στο δεύτερο Κεφάλαιο, συνεχίζεται η µεταρρυθµιστική προσπάθεια για τον εξορθολογισµό του κράτους-«τέρατος» της Μεταπολίτευσης, µε την κατάργηση-συγχώνευση είκοσι τριών
συνολικά νοµικών προσώπων και φορέων του δηµοσίου τοµέα
και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκκαθάριση αυτών, τη µεταφορά αρµοδιοτήτων τους, το προσωπικό τους κ.λπ..
Ήδη βρισκόµαστε στο σηµείο, που το δηµόσιο δεν αποτελεί
πια ασήκωτο βαρίδι για τα δηµοσιονοµικά µας. Για τα νοµικά
αυτά πρόσωπα και φορείς είτε εξέλιπε πλέον η αποστολή τους
είτε µπορεί να ασκηθεί από κάποια υφιστάµενη δοµή αποτελεσµατικότερα είτε δεν δραστηριοποιήθηκαν ποτέ είτε οργανώνονται σε νέα βάση. Παρ’ όλο που το σχετικό όφελος είναι µικρό,
περίπου στα 5 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, συµβάλλει και αυτό
µε τον τρόπο του στη δηµιουργία του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Η Αντιπολίτευση στο κοµµάτι αυτό έχει τις αντιρρήσεις της,
θεωρώντας ότι πολλές από τις καταργούµενες δοµές είναι χρήσιµες ή ότι δεν υπάρχουν µελέτες αξιολόγησής τους. Θα ήταν
εντυπωσιακό το αντίθετο, αφού είχε τις αντιρρήσεις της για την
κατάργηση πολύ µεγαλύτερων δοµών. Στις µικρότερες δοµές θα
αλλάξει πολιτική; Πολιτική βούληση χρειάζεται, κύριοι συνάδελφοι, και η Κυβέρνηση αυτήν τη διαθέτει.
Όσον αφορά το θέµα της κατάργησης του ΤΕΟ, κυρία
Υπουργέ, δηµιουργείται διακριτική µεταχείριση του προσωπικού
ΙΔΑΧ που υπηρετεί στο Άκτιο και στα Μάλγαρα και µεταφέρεται
στην «Εγνατία Α.Ε.». Και το υπόλοιπο προσωπικό –µε τους ίδιους
όρους, πάλι ΙΔΑΧ- απολύεται; Δεν ξέρω πώς µπορεί να δικαιολογηθεί αυτό.
Η διάταξη που εξασφαλίζει την πληρωµή του εφάπαξ βοηθήµατος σε όλους του υπαλλήλους είναι θετική.
Θέλω, επίσης, να αναδείξω κι εγώ µε τη σειρά µου το σύστηµα
ελέγχου διελεύσεων των διοδίων, το Scada, το οποίο έχει πληρωθεί από το ελληνικό δηµόσιο µερικά εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό
το σύστηµα πρέπει να παίζει σηµαντικό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις µε τους παραχωρησιούχους.
Στο τρίτο Κεφάλαιο, επανακαθορίζεται το καθεστώς αξιολό-
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γησης των δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι µεγάλο ζήτηµα, διότι έχει
περάσει πλέον στη νοοτροπία µας, σαν λαός, να µη δεχόµαστε
κανέναν έλεγχο ή αξιολόγηση -στο δηµόσιο τοµέα βέβαια, γιατί
στον ιδιωτικό δεν νοείται κάτι τέτοιο.
Παραδοσιακά η Αριστερά αλλά και το ΠΑΣΟΚ συνετέλεσαν σε
αυτό και τα αποτελέσµατα αυτής της ισοπέδωσης προς τα κάτω
πληρώνουµε σήµερα. Δεν µπορεί, κύριοι της Αντιπολίτευσης, να
κριτικάρετε τα ποσοστά στο σχέδιο συγκριτικής αξιολόγησης
που φέρνει ο Υπουργός, διότι πρέπει επιτέλους από κάπου να
ξεκινήσουµε. Επιπλέον, τέλειο σύστηµα αξιολόγησης µπορεί και
να µην υπάρχει, αφού πάντα υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγων.
Θα ξεκινήσουµε, λοιπόν, και θα βελτιώνουµε το σύστηµα, συν
τω χρόνω, ώστε να θεσµοθετηθεί ένα µόνιµο σύστηµα αξιολόγησης δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς και ένα σύστηµα επιλογής της
ιεραρχίας, δηλαδή γενικών διευθυντών, διευθυντών, τµηµαταρχών και προϊσταµένων.
Λόγοι ανησυχίας δεν υπάρχουν, διότι η βαθµολογία δεν θα συνεπάγεται µείωση µισθού ή άλλη επίπληξη αλλά θα είναι το µέσο
βελτίωσης της αποδοτικότητας του υπαλλήλου που αξιολογείται.
Παντού υπάρχει κατηγοριοποίηση των διοικήσεων, σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν πρέπει στη χώρα µας
να είναι έτσι;
Ασφαλώς και η σωστή αξιολόγηση πρέπει να ενσωµατώνει και
τη στοχοθεσία, αλλά εµείς έχουµε περιπέσει στο φαύλο κύκλο
που δεν αξιολογούµε γιατί δεν στοχοθετούµε και δεν στοχοθετούµε γιατί δεν αξιολογούµε. Επιτέλους, ας προχωρήσουµε.
Τέλος, στο τέταρτο Κεφάλαιο, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί πληρέστερα στο
σκοπό του, καθώς και θέµατα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Οι απόφοιτοι του ΕΚΔΔΑ είναι η ελίτ των δηµοσίων υπαλλήλων, µε πολλά προσόντα και γνώσεις και θα βοηθήσουν στη µετεξέλιξη της Δηµόσιας Διοίκησης. Επειδή το κράτος έχει
επενδύσει σε αυτούς, θα ήθελα να εξεταστεί η εξαίρεσή τους
από τα προγράµµατα διαθεσιµότητας.
Όσον αφορά το άρθρο 43, τα είπα στην αρχή.
Το άρθρο 37, πρέπει να βελτιωθεί από τον Υπουργό, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ανθρωπιστικές και δηµογραφικές παραµέτρους
και η πενταετία νοµίζω ότι είναι η σωστή προσέγγιση. Θα πρέπει
να διατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον των υπαλλήλων που θα
επιθυµούσαν να υπηρετήσουν σε παραµεθόριες περιοχές, ώστε
να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο, έχοντας στόχο
ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό κράτος, προσπαθεί να ρυθµίσει κρίσιµα ζητήµατα και θέµατα, τα οποία θα έπρεπε να είχαν
ρυθµιστεί από τις κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες, δηλαδή πάταξη της γραφειοκρατίας, εξορθολογισµό δοµών, κατάργηση
φορέων που έκλεισαν τον κύκλο τους και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της αξιολόγησής του.
Με το πρώτο συµφωνούµε όλοι, µε τα άλλα η Αντιπολίτευση
δυστυχώς διαφωνεί. Εδώ, όµως, είναι η ευθύνη όλων µας και η
αρνητική στάση της Αντιπολίτευσης θα κριθεί αντικειµενικά από
το λαό προσεχώς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για την αποκατάσταση της αλήθειας, θα ήθελα να πω ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζουν διότι έχει συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική τους
Οµάδα.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Βοιωτίας κ. Ιωάννης
Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που είπατε προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι αποκατάσταση της αλήθειας. Θα ήθελα να πάρω τα Πρακτικά για να δω
από όσους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ µίλησαν, πόσοι από αυτούς
είπαν ότι πρόκειται να συζητηθεί ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο
που αφορά τη Δηµόσια Διοίκηση και µιας και θέλουν να κυβερνήσουν ίσως θα έπρεπε να βάλουν τον τόνο, µια πινελιά, σε αυτό
το νοµοσχέδιο. Αντίθετα, διάλεξαν όλοι τους να βρίσκονται στο
σκληρό κοµµατικό τους πυρήνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προσωπικά πιστεύω ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται ως µεταρρύθµιση. Περιέχει αυτονόητες νοµοθετικές αλλαγές. Δεν είναι
αυτονόητες οι αλλαγές για την απλοποίηση των διαδικασιών στη
Δηµόσια Διοίκηση; Δεν είναι αυτονόητη η µείωση της γραφειοκρατίας; Δεν είναι αυτονόητη η αξιολόγηση το 2014;
Τώρα, απ’ ό,τι βλέπω, δεν θα υπάρχει κανένας από την Αντιπολίτευση, ούτε από την Ελάσσονα, οπότε ίσως πρέπει να περιορίσω και το λόγο µου.
Ίσως υπάρχουν διαφορετικά µοντέλα αξιολόγησης, όπως ο κ.
Τσουκαλάς είπε κάποιο, αλλά από εκεί και πέρα όµως όλοι συµφωνούµε ότι οι παρεχόµενες από το δηµόσιο και τους δηµόσιους
υπαλλήλους υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη, δεν είναι τόσο
καλές. Όµως την ίδια στιγµή εµείς οι ίδιοι λέµε ότι όλοι πρέπει
να αξιολογούνται και να βαθµολογούνται µε άριστα. Εάν αυτό
είναι το πρόβληµα µας, µπορούµε να αλλάξουµε ονοµασία στην
αξιολόγηση και να υπάρχουν σε τρεις κατηγορίες πάλι, οι καλοί,
οι πολύ καλοί και οι άριστοι. Άλλωστε, ρητά είναι γραµµένο στο
νοµοσχέδιο ότι δεν απολύεται κανένας, ακόµα και στην τρίτη κατηγορία να είναι, των καλών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια πάρα πολύ καλή µαρτυρία
θα ήταν, αν ήταν εδώ η κ. Σακοράφα. Θα µπορούσε να µας εξηγήσει καλύτερα από όλους τι σηµαίνει αξιολόγηση. Πολλοί αθλητές αγωνίστηκαν µε γνώµονα το ευ αγωνίζεσθαι. Πολλές συναθλήτριές της έκαναν ρίψη ακοντίου αλλά εκείνη πήρε το µετάλλιο.
Και το πήρε, γιατί επιβραβεύθηκε ως πρώτη, ως καλύτερη. Δεν
τιµωρήθηκαν οι άλλοι. Αυτονόητη δεν είναι και η κατάργηση οργανισµών που δεν έχουν αντικείµενο ή η συγχώνευση οργανισµών µε το ίδιο αντικείµενο;
Θα µιλήσω τώρα για τον Οργανισµό Κωπαΐδας που όλοι λένε
ότι καταργείται. Αυτοί που µιλάνε δεν έχουν πατήσει λάσπες. Το
πρώτο που νιώθω ότι πρέπει να πω σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί είτε διότι είναι αδαείς είτε γιατί προσπαθούν να θολώσουν
τα νερά, είναι ότι το αντικείµενο του Οργανισµού Κωπαΐδος δεν
είναι η αποξήρανση της λίµνης, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Η άρδευση του κάµπου της Κωπαΐδας, τριακοσίων χιλιάδων στρεµµάτων και δεκατεσσάρων χιλιάδων ιδιοκτητών αγροτών.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν κλείνει ο Οργανισµός Κωπαΐδας αλλά διασφαλίζεται ο δηµόσιος χαρακτήρας του. Διαµαρτύρονται οι κύριοι της Αντιπολίτευσης, που απουσιάζουν, ότι κλείνει
ο οργανισµός αλλά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Καταφέρνουµε
να µετατρέπουµε ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου στο δηµόσιο. Κάποιοι θα µπορούσαν να κατηγορήσουν την Κυβέρνηση
ως κρατιστές.
Μεταφέρονται όλες οι αρµοδιότητες του οργανισµού, όπως
και τα χρέη του, όπως και οι οφειλές των κακών γεωργών στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και λέω «των κακών γεωργών»,
γι’ αυτούς οι οποίοι παρακινήθηκαν από πολιτικούς της περιφέρειάς µου και έφθασαν τις οφειλές τους στα 15 εκατοµµύρια
ευρώ.
Αυτά που χρωστά ο οργανισµός είναι 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Άρα, καταλαβαίνουµε ότι χρειάζεται σωστή διαχείριση. Με µαθηµατικά του δηµοτικού και µε εργασία, µπορούµε να µετατρέψουµε αυτόν τον οργανισµό σε πλεονασµατικό.
Επίσης, µπαίνει τάξη και στο ποια αρχή είναι υπεύθυνη. Είναι
υπεύθυνη η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας για τη διοίκησή
της ή η αποκεντρωµένη διοίκηση; Υπάρχουν Βουλευτές που κάνουν τέτοια ερώτηση. Ο κ. Σταθάς από τον ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει
ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ρωτήσει ποια αρχή είναι η εποπτεύουσα αρχή. Ακούστε, όµως, και
ποιος άλλος. Ο Ευάγγελος Μπασιάκος, ο συνάδελφός µου,
έκανε την ίδια ερώτηση, που ήταν Υπουργός Γεωργίας ο ίδιος
και δεν ξέρει ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή!
Κυρία Υφυπουργέ, µε τις προσθήκες-νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που κατατέθηκαν, ικανοποιούνται σχεδόν όλα τα αιτήµατα των
φορέων και τα δικά µας. Νούµερο ένα αίτηµα, ήταν να έχει ισχύ
η διοίκησή του από την περιφέρεια από την 1η Σεπτεµβρίου,
ώστε να µην υπάρχουν δυσλειτουργίες µεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου.
Ένα άλλο αίτηµα που είχαµε, ήταν και η κινητή περιουσία του
οργανισµού να περάσει στην Περιφέρεια Στερεάς, όπως και η
ακίνητή του περιουσία. Βλέπουµε ότι περνά στο δηµόσιο αλλά η
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αποκλειστική χρήση, αξιοποίηση, εκµετάλλευση και διαχείρισή
τους ανήκει πλέον στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που στο
εξής θα έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του
υπάρχοντος αρχείου.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα Βουλευτές
να κατηγορούν τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ ότι ήταν θιασώτες της αναξιοκρατίας και της κοµµατοκρατίας. Κοιτάξτε το κόµµα τους τώρα πού βρίσκεται! Θα συµφωνήσω και εγώ µε αυτούς που µιλούσαν έτσι, δεν ανέχοµαι
όµως αυτές οι φωνές και οι επισηµάνσεις να προέρχονται από
Βουλευτές που έχουν υπηρετήσει τις συγκεκριµένες κυβερνήσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Δράµας κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, υπηρέτησα το δηµόσιο τοµέα
τριάντα πέντε και πλέον χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των
τριάντα πέντε και πλέον χρόνων, εκείνο που άκουγα µονίµως από
όλα τα πολιτικά κόµµατα, από τους Αρχηγούς, κατά περίπτωση
βεβαίως, ήταν ότι ο «µεγαλύτερος ασθενής» του κράτους µας
είναι ο δηµόσιος τοµέας.
Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια που διήλθα στο δηµόσιο τοµέα
σε ένα ιδιαίτερο σώµα εργαζοµένων, την Ελληνική Αστυνοµία,
βλέπαµε µια διαρκή είσοδο προσλήψεων, διορισµών, µέσα από
µια πελατειακή σχέση. Οµοίως, είχαµε δηµιουργία φορέων, υπηρεσιών κατά περιφέρεια και νοµό, πάλι µε τον ίδιο τρόπο. Βλέπαµε σε νοσοκοµεία, περιπτώσεις προσλήψεων δέκα κηπουρών
για την καλαισθησία του κήπου, ενώ δεν υπήρχε κήπος!
Αυτά τα είδαµε, τα διαπιστώσαµε, όπως και ο συνάδελφος κ.
Καράµπελας που µόλις κατήλθε του Βήµατος, µε µια ιδιαίτερη
αυτοκριτική, διότι πράγµατι θα πει κανείς: «Κύριε Βουλευτά, το
κόµµα σας και το συγκυβερνών κόµµα, ήταν αυτά που δηµιούργησαν όλες αυτές τις καταστάσεις στο δηµόσιο τοµέα. Άρα,
έχετε την κύρια ευθύνη».
Σαφώς και την έχουµε. Όµως, πόσο είµαστε διατεθειµένοι να
συνεχίσουµε αυτήν την παλαιοκοµµατική τακτική και πρακτική;
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ως νέος Βουλευτής δεν έχω
αυτή τη διάθεση, ούτε την πρόθεση. Και έρχεται ένα νοµοσχέδιο
που πράγµατι βάζει κάποιες αρχές.
Επιτέλους, ο προσανατολισµός της ελληνικής κοινωνίας δεν
πρέπει να είναι να µπει το όποιο µέλος της οικογένειας σε ένα
φύλλο της Κυβέρνησης για να γίνει δηµόσιος υπάλληλος. Διότι,
δυστυχώς ούτε Βρυξέλες είµαστε ούτε Λουξεµβούργο, για να
καλύψουµε αυτήν τη γραφειοκρατία. Δηλαδή, δεν είµαστε ένα
κράτος, µία κοινωνία που θα µπορούσε µέσα από αυτές τις
γραφειοκρατικές υπηρεσίες να καλύψει αυτού του είδους τις
ανάγκες των νέων.
Είδαµε, όµως, τη νοοτροπία που συνεχίζει να διακατέχει την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και γενικότερα την αντιπολίτευση, είναι αυτή που διακατείχε τα κόµµατα που κυβέρνησαν.
Βεβαίως, αυτοί οι οποίοι δυστυχώς απολύονται -και οφείλω να
το πω- υποτίθεται ότι διορίστηκαν από αυτά τα κόµµατα. Και,
βεβαίως, αναφέρθηκε και από τον εισηγητή των ΑΝΕΛ ότι αυτοί
θα σας καταψηφίσουν, γιατί θα ψηφίσουν εµάς που ερχόµαστε
και τους λέµε ότι εµείς θα σας επαναφέρουµε στις θέσεις που
ήσασταν –και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το λέει αυτό- έτσι ώστε
να µη θιγεί κανένας.
Θα ήθελα να πω σε όσους µας παρακολουθούν ότι αυτό δεν
πρόκειται να συµβεί. Δεν πρόκειται να επανέλθει κανείς. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα πολιτικό ψεύδος, το οποίο λέγεται για
συγκεκριµένο λόγο.
Θα έλεγε κανείς ότι -είµαστε προ αυτοδιοικητικών εκλογώνθα έπρεπε να λειτουργούµε µε έναν παλαιοκοµµατικό τρόπο. Γι’
αυτό τονίστηκε και από τον κ. Μαριά ότι, «Θα έχετε αυτήν την
κατακραυγή, αυτήν την καταψήφιση».
Αν µείνουµε σε αυτήν τη λογική, τότε δυστυχώς θα είµαστε
αυτό που κατηγορείτε σήµερα εσείς. Από τη µία πλευρά το
κατηγορείτε και από την άλλη πλευρά το υιοθετείτε, συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και αυτό, βεβαίως, είναι πλέον
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αντιληπτό από την κοινωνία. Γι’ αυτό βρίσκεστε στο σηµείο που
βρίσκεστε.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, µπορεί κανείς να αντιδράσει,
να έχει µία διαφορετική άποψη ως προς τον τρόπο αξιολόγησης.
Πράγµατι, θα δούµε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η
αξιολόγηση. Είναι, όµως, απαραίτητο να υπάρξει. Δεν είναι
δυνατόν να µην υπάρχει αξιολόγηση στο δηµόσιο τοµέα.
Προέρχοµαι, όπως σας είπα, από έναν συγκεκριµένο χώρο.
Ποτέ δεν είχαµε αξιολόγηση. Ως Πρόεδρος των αστυνοµικών της
χώρας, προσπαθούσα επί δέκα χρόνια να φέρω ένα αξιοκρατικό
σύστηµα κρίσεων και προαγωγών. Δεν µπόρεσα να το κάνω, διότι
πάντα ενέσκηπτε κάτι συγκεκριµένο από εµάς τους ίδιους. Δεν
θελήσαµε ποτέ αυτήν την αξιολόγηση. Όταν, όµως, ερχόταν η
στιγµή των κρίσεων και των προαγωγών και ήταν να κριθούν
πενήντα άτοµα για να γίνουν στρατηγοί, και οι πενήντα είχαµε
«δέκα».
Άρα, δώσαµε το δικαίωµα στην όποια πολιτική ηγεσία να κάνει
τη δική της επιλογή. Θα µου πείτε, όµως, το εξής: Θα είναι αξιοκρατική ή όχι; Δυστυχώς, όµως, αυτό γινόταν και αυτό γίνεται.
Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε αυτήν την τακτική, αυτήν την
παλαιοκοµµατική πρακτική. Ως εδώ!
Όσοι έρχονται στη χώρα µας από το εξωτερικό, πολλές φορές
αναρωτιούνται πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Πράγµατι,
δυστυχώς, συνεχίζει και λειτουργεί κάτω από την ίδια νοοτροπία,
από την ίδια αντίληψη.
Προσφάτως, κύριε Πρόεδρε, απολύθηκε η Διευθύντρια Δασών
Δράµας. Έρχεται και «επιλέγεται» από τον γενικό γραµµατέα της
αποκεντρωµένης διοίκησης µία υπάλληλος µε ελάχιστα χρόνια
υπηρεσίας, η οποία από πλευράς προσόντων δεν είχε ούτε τα
µισά από όλους τους άλλους συναδέλφους της. Και όµως
«επελέγη» ως Διευθύντρια Δασών. Συνεχίζουµε να διακατεχόµαστε από την ίδια αντίληψη, από την ίδια νοοτροπία.
Οι θέσεις για τους σχολικούς φύλακες, προκειµένου να
τοποθετηθούν ως βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό, για να
καλύψουν τις ανάγκες -ως µετάταξη- είναι πεντακόσιες είκοσι
έξι. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πεντακόσιοι είκοσι τέσσερις
εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Φανταστείτε! Δυστυχώς, παραµένουµε
µε την ίδια νοοτροπία, µε την ίδια αντίληψη, αν συνεχίσουµε κατά
αυτόν τον τρόπο.
Ήταν ανάγκη να υπάρξει επιτέλους ένα βήµα -πιστεύω ότι
γίνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- για να βγούµε από αυτό
το βραχνά που µας κατέτρεχε όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αφροδίτη Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ -ο κύριος Υπουργός λείπει- κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο υποτίθεται ότι εκσυγχρονίζεται η Δηµόσια Διοίκηση. Γι’ αυτό κι ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόµµατος είχε την έπαρση να το
αποκαλέσει «µεταρρύθµιση του κράτους».
Έχει ήδη αναλυθεί προς ποια κατεύθυνση γίνεται αυτή η µεταρρύθµιση. Γίνεται προς την κατεύθυνση αποδόµησης οργανισµών που στηρίζουν την εργασία, την επαγγελµατική δραστηριότητα εκείνων των στρωµάτων που η επιβίωση τους απειλείται
από την πολιτική σας, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναµικού. Γίνεται προς την κατεύθυνση αποδόµησης οργανισµών που προστατεύουν στοιχειωδώς το δοµηµένο
περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά -όπως ο Οργανισµός
Ρυθµιστικού Σχεδίου και η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών
Χώρων- και οργανισµών που στηρίζουν τη µόρφωση και τον πολιτισµό, όπως το ΕΚΕΒΙ και ο Οργανισµός Παιδικών και Εφηβικών
Βιβλιοθηκών, για το προσωπικό των οποίων η ΚΕΔΕ, µε οµόφωνη
απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2014, ζητά µαζί µε τη µεταφορά
των κατά τόπους βιβλιοθηκών στους οικείους δήµους, την ταυτόχρονη µεταφορά σε αυτούς του εξειδικευµένου προσωπικού
των βιβλιοθηκών, αφού βέβαια πληρωθούν τα δεδουλευµένα των
τελευταίων δύο, τριών ετών που χρωστούνται.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την απόφαση της ΚΕΔΕ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αφροδίτη Σταµπουλή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρί-
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σκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχει, επίσης, αναλυθεί µε ποιο µέσο θα επιτευχθεί αυτή η αποδόµηση. Με µια αξιολόγηση από ανθρώπους που δεν έχουν αξιολογηθεί οι ίδιοι, µια αξιολόγηση «κρεβάτι του Προκρούστη» όπου
το επίδικο είναι το 15% αυτών που υποχρεωτικά θα παίρνουν χαµηλή βαθµολογία για να αποτελέσουν τη δεξαµενή από την
οποία -µιας που δεν σας βγήκαν οι επίορκοι- θα αντληθούν οι δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις για τις οποίες έχουν δεσµευθεί οι
µνηµονιακές κυβερνήσεις, επειδή -όπως δηλώνετε κυνικά- πρέπει
να σπάσει το ταµπού των απολύσεων στο δηµόσιο. Διότι δεν επιτρέπεται να αποµείνουν κεκτηµένα δικαιώµατα εργαζοµένων στο
δηµόσιο τοµέα, έστω και σαν δείγµατα δυνατότητας άλλων εργασιακών σχέσεων που µπορούν να γίνουν αντικείµενο διεκδίκησης από τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα.
Για το τι τύπου δηµόσιο τοµέα σχεδιάζει αυτή η Κυβέρνηση,
αποκαλυπτικό είναι, όχι το άρθρο 47 περί νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που αφορούν επαγγελµατικές κι επιστηµονικές
ενώσεις αλλά η τροπολογία του άρθρου 47, της παραγράφου 5,
της υπουργικής τροπολογίας µε αριθµό 1253.
Η υπουργική τροπολογία µε αριθµό 1253, λοιπόν, τροποποιεί
το άρθρο 47 του νοµοσχεδίου, που τροποποιεί το άρθρο 54 του
ν. 4178/2013, το οποίο άρθρο 54 -σας θυµίζω- ήταν η υπ’ αριθµόν
693 τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
στο νόµο περί αυθαίρετης δόµησης. Σωστά το ακούσατε, «περί
αυθαίρετης δόµησης».
Η τροπολογία 693, λοιπόν, και µετέπειτα άρθρο 54 του ν. 4178,
αφορά την έγκριση ή τροποποίηση οργανισµών, οι οποίοι από
την ψήφιση της τροπολογίας και µετά καταρτίζονται, αντικαθίστανται, τροποποιούνται µε προεδρικά διατάγµατα.
Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα, µπορεί να αντικαθίσταται,
καταργείται ή τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη, σχετικά µε τη λειτουργία των αναφερόµενων
φορέων που µπορεί να αφορά κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή κλάδων, µεταφορά ή κατάργηση αρµοδιοτήτων οργανικών µονάδων, µεταφορά ή κατάργηση οργανικών θέσεων.
Επιπλέον -κι από εδώ αρχίζουν τα ενδιαφέροντα- προβλέπεται
σύσταση «οργανικών µονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση»,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997.
Προβλέπεται «σύσταση οργανικών µονάδων δίχως εσωτερική
διάρθρωση» που ασκούν τις αρµοδιότητες τους µε οµάδες διοίκησης έργου -ΟΔΕ- οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του
οικείου Υπουργού, ο οποίος τοποθετεί και τον υπεύθυνο διοίκησης έργου -ΥΔΕ- ο οποίος έχει και την ευθύνη σχεδιασµού και
διεξαγωγής συγκεκριµένου έργου κι εισπράττει επίδοµα θέσης
διευθυντή τµήµατος.
Όσο για τους υπαλλήλους, µπορεί να είναι µόνιµοι ή µε σχέση
ιδιωτικού δικαίου, από τον ίδιο ή (αποσπασµένοι) από άλλο
φορέα, µε πλήρη και αποκλειστική ή µερική και παράλληλη απασχόληση, που όταν ολοκληρωθεί το έργο, επιστρέφουν στους
φορείς τους, στις οργανικές µονάδες τους, αν εξακολουθούν να
υφίστανται, ή βρίσκονται σε άλλη οµάδα διοίκησης έργου, µε
άλλον υπεύθυνο διοίκησης έργου και άλλο έργο, όταν δεν απολύονται.
Οριζόταν, λοιπόν, ο υπεύθυνος διοίκησης έργου σύµφωνα µε
την τροπολογία 693 από τον οικείο Υπουργό, όµως, σύµφωνα µε
το εδάφιο δ’ της παραγράφου 2, η γενική περιγραφή προσόντων
και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι από
τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάµενοι των οργανικών
µονάδων, οριζόνταν µε τους οργανισµούς των φορέων της παραγράφου 1, δηλαδή, µε προεδρικά διατάγµατα τα οποία εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Αυτήν τη διάταξη τροποποιεί η παράγραφος 5 της τροπολογίας 1253, εκχωρώντας σε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού,
τη δυνατότητα να προσδιορίζουν κατά περίπτωση τα σχετικά
προσόντα, αρχίζοντας από «αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώµατα», περνώντας από «µεταπτυχιακά και διδακτορικά» και φτάνοντας µέχρι τη «συναφή εµπειρία» και τη «γνώση ξένων γλωσ-
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σών». Κάπου ανάµεσα παρεισφρέει και η «αποφοίτηση από την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».
Αν συνδυάσουµε την τροπολογία 1253 µε την άρση της απαγόρευσης αλλαγής υπηρεσιακής κατάστασης πριν και µετά τις
εκλογές, µπορούµε να σκεφτούµε ποια λαµπρά πεδία δράσης
ανοίγονται για τους εµπλεκόµενους Υπουργούς.
Κύριε και κυρία Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο αντίστοιχο Θερινό
Τµήµα είχε καταγγείλει ιδιαίτερα έντονα την εισαγωγή µιας τροπολογίας που αφορούσε την οργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης
σε ένα νοµοσχέδιο περί αυθαίρετης δόµησης. Μάλλον σας αδικήσαµε. Η επιλογή σας, ήταν απλώς αποκαλυπτική των προθέσεών σας να µετατρέψετε τη Δηµόσια Διοίκηση σε ένα σύνολο
αυθαίρετα δοµηµένων οργανικών µονάδων χωρίς εσωτερική
διάρθρωση, αντί για υπηρεσίες και οργανισµούς µε σαφή αντικείµενα και στόχους που ακόµη υπάρχουν σε αυτήν τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Τελειώνω.
Μία δηµόσια διοίκηση-φαβέλα, όπου «οργανικές µονάδες
χωρίς εσωτερική διάρθρωση» διεξάγουν «έργα που αποφασίζει
ο οικείος Υπουργός», διαχωριζόµενες και επανασυγκολλούµενες
σαν τις αµοιβάδες, σε ΟΔΕ µε επικεφαλής ΥΔΕ, των οποίων τα
προσόντα θα προσδιορίζονται πάλι από τον οικείο Υπουργό κατά
το δοκούν αλλά το 15% των υπαλλήλων θα είναι σταθερά όσο
και αυθαίρετα προγραµµένο.
Αυτήν τη µεταρρύθµιση µεθοδεύετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιστέκεται
και καταψηφίζει αυτήν τη µεθόδευση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανούσος Βολουδάκης.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για τη µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης και πρέπει να επικεντρωθούµε
σ’ αυτό που είναι η µεγάλη εικόνα. Το τονίζω ξεκινώντας, γιατί
βλέπω τη συζήτηση στην Αίθουσα αυτή να επικεντρώνεται, σε
πολλές περιπτώσεις, σε ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες,
που ενδεχοµένως αποκτούν στο µικρόκοσµο της πολιτικής, µεγαλύτερη βαρύτητα απ’ όσο έχουν στην κοινωνία συνολικά.
Όµως, είµαστε υποχρεωµένοι σε αυτήν την εποχή και σε αυτήν
τη συγκυρία, να δούµε τη συνολική, τη µεγάλη εικόνα.
Αν, λοιπόν, µιλήσει κανείς µε το µέσο πολίτη, αν µιλήσει µε
πολλούς πολίτες -να το πω διαφορετικά- το πιθανότερο είναι ότι
θα δει ότι η εικόνα του πολίτη για το κράτος, για τη διοίκηση,
είναι ότι πάσχει από µία βαριά δυσλειτουργία, ότι είναι γραφειοκρατική, ότι δεν παράγει τα αποτελέσµατα που πρέπει να παράγει και ότι επιβαρύνει και το φορολογούµενο πολίτη περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε, δεδοµένου του αποτελέσµατος.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι η ίδια εικόνα θα υπάρχει και στο εσωτερικό της Δηµόσια Διοίκησης, αν το ψάξει κανείς, από τους
πάρα πολλούς άξιους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν
και την όρεξη και τη διάθεση να δουλέψουν και, όµως, αγκυλώσεις και δοµές του παρελθόντος δεν τους το επιτρέπουν. Αυτά
είναι που πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι και στα τρία κεφάλαια του νοµοσχεδίου κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αντιµετωπίζοντας
τα µεγάλα αυτά προβλήµατα. Θα προσπαθήσω πολύ σύντοµα να
αναφερθώ και στα τρία.
Στο ένα σκέλος, στην απλούστευση των διαδικασιών, η κατάργηση της επικύρωσης των αντιγράφων είναι πάρα πολύ σηµαντική, όσο και απλή µεταρρύθµιση. Και το κάνετε πάρα πολύ
σωστά. Πιστεύω ότι είναι αδιανόητο σήµερα να θεωρεί κανείς ότι
διασφαλίζεται το δηµόσιο αλλά και ο συναλλασσόµενος πολίτης,
µε την προσθήκη σφραγίδων και υπογραφών.
Ενδεχοµένως, πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρυθµίσεις που να
διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση πλαστότητας, οι ποινές θα είναι
βαρύτερες απ’ ότι συνήθως και θα γίνεται κάποιος δειγµατοληπτικός έλεγχος για να είµαστε καλυµµένοι απ’ όλες τις απόψεις.
Όµως, είναι σίγουρα µία πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση αυτή
που φέρνετε.
Σηµειώνω ιδιαίτερα τον υπολογισµό που έχετε κάνει των αν-
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θρωποωρών που κοστίζει στο δηµόσιο, στον Έλληνα φορολογούµενο δηλαδή, που καταλήγει σε περίπου χίλιους υπαλλήλους
να εργάζονται αποκλειστικά στο δηµόσιο γι’ αυτήν τη δουλειά.
Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµάνω ότι αν θέλουµε να
λύσουµε ριζικότερα το πρόβληµα αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να
προχωρήσουµε, κύριε Υπουργέ, στην ψηφιακή υπογραφή στο
δηµόσιο. Ξέρετε ότι έχει γίνει κάποια προεργασία. Μέσα στο
2013, στο πρώτο εξάµηνο, εκπαιδεύθηκαν περίπου επτά χιλιάδες
στελέχη της Δηµόσιας Διοίκησης στην ψηφιακή υπογραφή, απέκτησε το δηµόσιο τα ψηφιακά πιστοποιητικά, τις άδειες χρήσης,
δηλαδή, του λογισµικού για την ψηφιακή ταυτοποίηση των υπογραφών. Πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ακόµα πολλή δουλειά να γίνει.
Και αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση.
Έρχοµαι τώρα στο κεφάλαιο της αξιολόγησης. Είναι το πλέον
αυτονόητο. Δεν υπάρχει οργανισµός στον πλανήτη, δηµόσιος ή
ιδιωτικός, που να µην έχει κάποιο σύστηµα αξιολόγησης. Βέβαια,
αυτή η αξιολόγηση δεν µπορεί να είναι της µορφής που υπάρχει
ως σήµερα στην ελληνική Δηµόσια Διοίκηση µε τα «δεκάρια»
παντού.
Ακούω την Αντιπολίτευση -και εδικά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να διαµαρτύρεται, γιατί είναι ένα αυθαίρετο ποσοστό
αυτό το οποίο συνδέεται µε συγκεκριµένους βαθµούς. Θα το
ακούσω. Έχετε εναλλακτική λύση να προτείνετε; Προτείνετε
εναλλακτική λύση. Δεν µπορεί να είναι η εναλλακτική ότι όλοι
παίρνουν «δέκα». Διότι αυτήν τη στιγµή, η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης βρίσκει έναν τρόπο να λυθεί το θέµα αυτό.
Μπορεί να επιδέχεται βελτίωση. Πιστεύω ότι επιδέχεται. Όµως,
δεν µπορεί η λύση να είναι απλώς η ακινησία, όπως προτείνετε
σε κάθε περίπτωση.
Επειδή η αξιολόγηση έχει γίνει της µόδας γενικά ως όρος και
δύσκολα κανείς µπορεί να πει ότι είναι κατά της αξιολόγησης,
έχει εφευρεθεί από ορισµένους και µία παραλλαγή ότι «ναι, θέλουµε αξιολόγηση αλλά να µην είναι τιµωρητική». Ε, δεν µπορεί
η αξιολόγηση να µοιράζει µόνο βραβεία. Δεν θα ήταν αξιολόγηση
αυτό. Είναι δεδοµένο πως στην αξιολόγηση θα έχεις και ένα κόστος.
Κύριε Υπουργέ, και εδώ είστε σε απόλυτα σωστή κατεύθυνση.
Το µόνο που θα ήθελα να επισηµάνω, είναι ότι επειδή κι εσείς
αναγκαστικά στη δοµή που έχετε δηµιουργήσει βασίζεστε στη
στατιστική αποτύπωση της πραγµατικότητας -και δεν µπορεί να
γίνει διαφορετικά- για να δουλεύει η στατιστική χρειάζεται µεγαλύτερα µεγέθη. Πιστεύω ότι πρέπει να ανάγονται τα ποσοστά
που έχετε σε µονάδες µεγαλύτερες των γενικών διευθύνσεων
για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες του τύπου «µία γενική διεύθυνση έχει πολύ λίγα άτοµα και δεν µπορεί να ενταχθεί στην κλιµάκωση αυτή των βαθµών».
Έρχοµαι στο ζήτηµα της καταργήσεως και συγχωνεύσεως
άλλων φορέων. Είναι ένα ζήτηµα που συζητείται πολλά χρόνια
στην πατρίδα µας και συζητείται µε µία διάσταση υπερβολής
πρέπει να πω. Το λέω αυτό, έχοντας χειριστεί και το θέµα, όχι,
βέβαια, έχοντας τυπικά την αρµοδιότητα, αλλά έχοντας συντονίσει µια προσπάθεια που έγινε στο διάστηµα της τρικοµµατικής
κυβέρνησης του 2012-2013.
Η ανάγκη των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων φορέων
υπάρχει. Είναι ένα αναγκαίο «νοικοκύρεµα» στη Δηµόσια Διοίκηση. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως η µείζονα τοµή. Και αυτό,
γιατί είναι λάθος η αντίληψη που πολλοί έχουν καλλιεργήσει, ότι
υπάρχουν εκατοντάδες φορείς που µπορεί κανείς να τους «βγάλει από την πρίζα» -να το πω έτσι- να τους καταργήσει και να
λύσει το πρόβληµα, γιατί δεν παρήγαγαν τίποτα ή γιατί δεν υπάρχουν. Χρειάζονται, κυρίως, συγχωνεύσεις στον τοµέα αυτόν.
Πρέπει, όµως, να γίνει σαφές ότι δεν είναι εδώ η καρδιά του προβλήµατος του δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω να µου δώσετε ένα λεπτό πέραν
του κανονικού.
Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγµα. Η υπηρεσία, απ’ όσο
γνωρίζω στις µέρες που διατέλεσα Υφυπουργός εκεί, είχε µία εισήγηση που πρότεινε συγχώνευση περίπου επτακοσίων φορέων.
Αυτοί οι επτακόσιοι τόσοι φορείς συνολικά, απασχολούσαν περί
τους δεκατρείς χιλιάδες ανθρώπους σ’ ένα δηµόσιο των εξακο-
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σίων χιλιάδων υπαλλήλων.
Άρα, δεν είναι εκεί η καρδιά του προβλήµατος.
Είναι αναγκαίο το νοικοκύρεµα και πολύ σωστά πράττει ο
Υπουργός. Να κάνω εδώ µια παρένθεση. Δεν καταλαβαίνω τα
κουβαρνταλίκια ορισµένων συναδέλφων, που λένε «ξέρετε, είναι
µικρή η εξοικονόµηση των πόρων που επιτυγχάνεται». Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, µε συγχωρείτε, να το πείτε στις περιφέρειές
σας, ότι δηλαδή για κάτι που δεν βρίσκεται ότι είναι χρήσιµο
αλλά απλώς θεωρείτε ότι είναι λίγα τα δύο, τρία, τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, να πείτε «ας το αφήσουµε».
Λοιπόν, είναι αναγκαίο το νοικοκύρεµα, όχι όµως µε τη διάσταση που δίνουν ορισµένοι, Και πρέπει εδώ να επισηµάνω ότι
αυτό που ο καλός συνάδελφος ο κ. Τσούκαλης είπε νωρίτερα,
ότι παρεδόθη στο σηµερινό Υπουργό µια κατάσταση εκατοντάδων φορέων ή ένα νοµοσχέδιο προς συγχώνευση ή κατάργηση,
δεν είναι ακριβές. Οι χίλιοι πεντακόσιοι φορείς που ανέφερε ο κ.
Τσούκαλης, είναι το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης, που βεβαίως δεν µπορούν ούτε να καταργηθούν ούτε να
συγχωνευτούν.
Το νοµοσχέδιο, που ήταν, πράγµατι, έτοιµο, αφορούσε δέκα
επτά φορείς σε συνέχεια και του πρώτου κύµατος στις αρχές του
2013, που ήταν κάπου διακόσια νοµικά πρόσωπα, ουσιαστικά είκοσι ένας φορείς τότε.
Πρέπει να είµαστε και εδώ ειλικρινείς, γιατί η αλήθεια βγαίνει.
Στην πραγµατικότητα, στη διάρκεια της τρικοµµατικής κυβέρνησης, οι ισορροπίες της οδήγησαν στα ζητήµατα της Δηµόσιας
Διοίκησης και σε πολλές φορές σε µια αναβλητικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Μια αναβλητικότητα στα δύσκολα, όπου υπήρχε κόστος. Αυτό, δεν µπορεί να χρεώνεται συνολικά στην Κυβέρνηση ούτε βέβαια στη σηµερινή προσπάθεια
που γίνεται. Η προσπάθεια από την πλευρά της Αντιπολίτευσης
να υπάρξει αδράνεια και ακινησία, φαίνεται πάρα πολύ καλά σε
µια απλή φράση, την οποία αποµόνωσα από την εισήγηση του
αξιότιµου Εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, λοιπόν, διεκτραγωδώντας
γενικά την κατάσταση και παρουσιάζοντας αυτό που προκύπτει
από το νοµοσχέδιο αυτό σαν κάτι αντίστοιχο µε τη µικρασιατική
καταστροφή, µέσα στα πολλά τα οποία µε το λυρικό του λόγο
που ανέφερε ο καλός συνάδελφος, ότι το νοµοσχέδιο αυτό καταρρακώνει υπηρεσιακές συνήθειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Να πω µόνο αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, δεν µπορούµε να βασιζόµαστε στην υπηρεσιακή συνήθεια. Αυτό που ζητάει η κοινωνία, είναι ακριβώς πώς θα αλλάξουµε αυτές τις συνήθειες που µας φέρανε εδώ. Και αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, πρέπει να το καταλάβετε, γιατί η απάντηση στην κρίση δεν µπορεί να είναι η ακινησία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Άννα-Μάνη Παπαδηµητρίου έχει τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού η Κυβέρνηση µε υπευθυνότητα ξεπέρασε σηµαντικές δυσκολίες και
πέτυχε την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας µας και
την πολιτική σταθερότητα, αλλάζει πλέον βηµατισµό και σε έναν
κόσµο που µε ταχύτητα καθηµερινά µεταβάλλεται, συντονίζεται
µε τους ρυθµούς των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται καθηµερινά από την αίσθηση
ασφάλειας και εµπιστοσύνης που νιώθει ο κάθε ο Έλληνας. Επίσης, αποτυπώνονται στη διαρκή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης της λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης, ώστε µε τη
δηµιουργία ενός ευέλικτου και αποδοτικού δηµοσίου να εξυπηρετούνται άµεσα, γρήγορα και αποτελεσµατικά όλοι οι συµπολίτες µας.
Αποτελεί κοινό µυστικό ότι η Δηµόσια Διοίκηση στον τόπο µας
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είναι ο µεγάλος ασθενής, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας δηµιουργικής και ποιοτικής λειτουργίας, όπως συµβαίνει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Τα συµπτώµατα
κακοδιοίκησης και η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, που ανάγονται
εκτός των άλλων σε ριζωµένες νοοτροπίες, παγιωµένες αντιλήψεις αλλά και θεσµικές στρεβλώσεις, συνιστούν µια καθηµερινή,
οδυνηρή εµπειρία για τους πολίτες που ταλαιπωρούνται στις περισσότερες συναλλαγές τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Τις παθογένειες αυτές επιχειρεί να περιορίσει η ηγεσία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, που µε το παρόν σχέδιο νόµο στοχεύει σε µια αναγεννηµένη Δηµόσια Διοίκηση, στη
συγκρότηση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς τον
πολίτη κράτους, στη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού αναπτυξιακού
περιβάλλοντος και τέλος στη σφυρηλάτηση αµοιβαίων σχέσεων
εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και κράτους.
Η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση εισάγει ριζικές τοµές, αφού
µε τις προβλεπόµενες διοικητικές απλουστεύσεις, καταργείται
πλέον η υποβολή επικυρωµένων αντιγράφων στις συναλλαγές
των πολιτών µε το δηµόσιο. Επίσης, καταργείται η δηµοσίευση
των ισολογισµών, καθώς και άλλων τροποποιήσεων του καταστατικού των εταιρειών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, υποχρέωση µάλιστα, η οποία εκτός από το οικονοµικό βάρος είχε
συνέπεια –στην περίπτωση που δεν τηρούντο- και στη νοµική
υπόσταση της κάθε εταιρείας.
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις, παρέχονται σηµαντικές διευκολύνσεις στις συναλλαγές των συµπολιτών µας µε το δηµόσιο, αίρονται διοικητικά βάρη, τονώνεται το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον,
βελτιώνεται το επενδυτικό κλίµα της πατρίδας µας και πρωτίστως πατάσσεται όλη η αλυσίδα γραφειοκρατικών διαδικασιών
του παρελθόντος µε το κόστος των περιττών ρυθµίσεων και
βαρών να ανέρχεται στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, δηλαδή περί τα 15 δισεκατοµµύρια ετησίως.
Στην κατεύθυνση της καίριας αυτής στροφής για τη χώρα, το
Υπουργείο παράλληλα επενδύει σε µια ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του στενού και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα
που θα στηρίζεται στην αξιοκρατία και στην αξιολόγηση.
Εισάγεται για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα η έννοια
της συγκριτικής αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, διαδικασία, που σήµερα φαίνεται απολύτως φυσική, καθώς δεν νοείται δηµόσια ή κοινωνική δράση χωρίς έλεγχο. Η αντικειµενική,
σταθµισµένη, διαφανής και µε σαφή κριτήρια αξιολόγηση, είναι
απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία κάθε υπηρεσίας, καθώς
µέσα από τις διεργασίες της µπορούν να σταθµιστούν συντεταγµένα οι δυναµικές και οι αδυναµίες των συντελεστών της Δηµόσιας Διοίκησης.
Άλλωστε, η αξιολόγηση που επιχειρείται δεν εξαντλείται σε
διαπιστώσεις αλλά δίνει το κέντρο βάρους της στο τι βελτιώσεις
πρέπει να γίνουν.
Πάνω από όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απαίτηση
της κοινωνίας µας και είναι αποδεκτή από το δηµοσιοϋπαλληλικό
κόσµο, που στην πλειοψηφία του προσπαθεί για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των συµπολιτών µας.
Αναρωτιέµαι δε, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, γιατί
έχετε αλλεργία, όπως επεσήµανε και ο κύριος Υπουργός, στην
έννοια της αξιολόγησης. Δεν καταλαβαίνετε πως η νοοτροπία και
η αντίληψη της ριζοσπαστικής Αριστεράς, το ότι όλοι είναι ίδιοι,
έχει επιβάλει τη στρεβλή λογική της ισότητας και του εξισωτισµού εις βάρος της αξιοκρατίας; Παραγνωρίζετε ότι η για οποιονδήποτε λόγο ανεπάρκεια ορισµένων υπαλλήλων, υπονοµεύει
αυτήν καθαυτήν την έννοια της ισότητας που µε τόσο πάθος επικαλείστε;
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, για
άλλη µία φορά υποβάλατε ένσταση αντισυνταγµατικότητας, προσπαθώντας να παραπλανήσετε τον ελληνικό λαό, καθιστώντας
το Κοινοβούλιο συνταγµατικό δικαστήριο και παραβλέποντας ότι
ισχύει για τη θέσπιση κανόνων δικαίου το τεκµήριο αρµοδιότητας
υπέρ του νοµοθετικού Σώµατος.
Μάλιστα, ο συνάδελφος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλέστηκε
συλλήβδην γενικά και αόριστα όλες τις αρχές, την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της αµεροληψίας, την αρχή της αξιοκρατίας, την αρχή της χρηστής διοίκησης. Δεν έχω το χρόνο να
αναφερθώ σε όλες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μα, για πείτε µου τι θέση έχει εν προκειµένω η αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία αφορά την αγαθή κρίση που πρέπει να
διέπει τη δράση των οργάνων της διοίκησης, εν όψει πάντα του
γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος και του πνεύµατος επιείκειας;
Επίσης, ο συνάδελφος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, σχολιάζοντας το επιχείρηµα του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας ότι θα κρίνουν την αντισυνταγµατικότητα τα αρµόδια δικαστήρια, απάντησε ότι δεν µπορούν να
θεραπευθούν. Δεν είναι έτσι. Σας κάνω γνωστό ότι µε την ακυρωτική απόφαση ενός δικαστηρίου ακυρώνεται η διοικητική
πράξη, επαναφέρεται η νοµική και πραγµατική κατάσταση που
ίσχυε πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.
Παράλληλα, σχετικά µε τις αποφάσεις της επιτροπής αναστολών, οι οποίες σωρηδόν βγαίνουν µετά από προσφυγές που
έχουν ασκηθεί για συνταγµατικότητα, σχολιάστηκε από τον ίδιο
συνάδελφο ότι κρίνει µόνο τον επικείµενο κίνδυνο. Όχι! Και πάλι
δεν είναι έτσι, διότι η επιτροπή αναστολών κρίνει σωρευτικά δύο
προϋποθέσεις, αφ’ ενός την ανεπανόρθωτη βλάβη που µπορεί
να επέλθει και αφ’ ετέρου ότι είναι προδήλως βάσιµοι οι λόγοι
που επικαλείται ο προσφεύγων στο κυρίως ένδικο βοήθηµα. Μάλιστα, στην υπ’ αριθµόν 2/2014 απόφαση της επιτροπής αναστολών, ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι προδήλως βάσιµη η ένσταση
αντισυνταγµατικότητας του νόµου περί διαθεσιµότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας, η αντιµετώπιση
των παθογενειών της Δηµόσιας Διοίκησης, βρίσκεται στα χέρια
µας στην παρούσα νοµοθετική πρόταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µιας Κυβέρνησης που τολµά µε το βλέµµα
στο µέλλον να φέρει µεταρρυθµίσεις, τα αποτελέσµατα των
οποίων θα είναι άµεσα ορατά στο µέλλον, όσο και αν θέλετε να
τα µηδενίσετε.
Επιτέλους, τολµήστε να ξεπεράσετε τη διαρκή τάση στείρας
αντιπολίτευσης. Και εάν όχι, εξηγήστε στον ελληνικό λαό, για
ποιον λόγο δεν υπερψηφίζετε διατάξεις που αίρουν διοικητικά
βάρη, που απλουστεύουν τις διαδικασίες στις συναλλαγές µε το
δηµόσιο, που καταργούν περιττές διαδικασίες, που ενισχύουν
την αξιοκρατία στο δηµόσιο τοµέα γενικότερα.
Προσωπικά υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Σενετάκης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκσυγχρονισµός του
κράτους, η αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης, η µείωση της κρατικής σπατάλης, είναι η κληρονοµιά που θα αφήσουµε στις επόµενες γενεές.
Δυστυχώς η δική µας η γενιά δεν είχε στο πλευρό της ένα κράτος-αρωγό στην ανάδειξη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων της.
Δυστυχώς, η δική µας η γενιά δεν είχε στο πλευρό της ένα κράτος-στρατηγό, που θα δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για το πώς
και πού θα πορευθούµε. Δυστυχώς, η δική µας η γενιά έπρεπε
να τα κάνει όλα µόνη της, µε το κράτος συνήθως εµπόδιο σε
κάθε προσπάθεια, µε ένα κράτος καχύποπτο απέναντι στον πολίτη, απέναντι στον επιχειρηµατία, µε ένα κράτος άδικο.
Ευτυχώς, η δική µας η γενιά έχει τώρα την ευκαιρία να αλλάξει
το κράτος που µέχρι σήµερα γνωρίζαµε. Έχει την ευκαιρία να
παραδώσει στις επόµενες γενεές ένα κράτος υποδειγµατικό, που
θα βοηθά κάθε δηµιουργική δύναµη του τόπου να προσφέρει
από λίγο έως πολύ σε αυτό που ονοµάζουµε συλλογική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου, για την ανάκαµψη της
οικονοµίας, για την ανάπτυξη.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που καλούµαστε σήµερα εδώ να απαντήσουµε είναι. Θα αφήσουµε και αυτήν την ευκαιρία να πάει χαµένη; Θα επιτρέψουµε στους εαυτούς µας να οχυρωθούν πίσω
από την αναχρονιστική λογική του πολιτικού κόστους και θα
σπρώξουµε για άλλη µία φορά το πρόβληµα κάτω από το χαλί;
Πιστεύω πως η δική µας η γενιά, δεν έχει δικαίωµα να ακολουθήσει την πεπατηµένη. Αντιθέτως, είναι υποχρεωµένη να προσπαθήσει να αλλάξει ένα κράτος που δεν είναι σε θέση να
εφαρµόσει καµµία πολιτική, την όποια πολιτική επιλέξει η όποια
δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση.
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Το λέω αυτό, κυρίως για τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, που ονειρεύονται κάποια µέρα να βρεθούν στη δική µας
θέση. Είναι θεµιτό. Αυτό είναι η δηµοκρατία.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν το κράτος δεν λειτουργεί, εάν οι δοµές του είναι παρωχηµένες, εάν το ανθρώπινο
δυναµικό του είναι υποβαθµισµένο και οι πολίτες µονίµως καχύποπτοι και δυσαρεστηµένοι, ποιο εργαλείο θα χρησιµοποιήσετε
για να ασκήσετε τη διαφορετική πολιτική που ευαγγελίζεστε;
Στόχος δικός µας και δικός σας, θα έπρεπε να είναι η δηµιουργία µίας ανεξάρτητης Δηµόσιας Διοίκησης, που θα εγγυάται τη
λειτουργία του κράτους ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς, εµείς, το Υπουργικό Συµβούλιο, όλοι µας, κάποια στιγµή αύριο δεν θα είµαστε εδώ. Όµως η
Δηµόσια Διοίκηση, θα παραµείνει στην υπηρεσία του πολίτη, διασφαλίζοντας το εθνικό και κοινωνικό συµφέρον.
Σας δίνεται, λοιπόν, σήµερα µία ευκαιρία να συµµετάσχετε
µαζί µε εµάς σε αυτό που η κοινωνία απαιτεί εδώ και χρόνια. Ένα
πραγµατικά εκσυγχρονισµένο, αποτελεσµατικό και δίκαιο κράτος, ένα κράτος που θα σέβεται και θα εµπιστεύεται τον πολίτη,
όχι ένα κράτος που θα τον υποτιµά και θα τον θεωρεί αναξιόπιστο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κράτος είµαστε εµείς, οι πολίτες και πολίτες που δεν σέβονται το κράτος, κατ’ επέκταση δεν
σέβονται τον εαυτό τους. Και κράτος, όµως, που δεν σέβεται
τους πολίτες δεν υφίσταται. Έχει µεγάλη σηµασία να βοηθήσετε
και εσείς να αλλάξει αυτή η αντίληψη. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία
να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Δεν πρόκειται για ιδεολογικό ζήτηµα. Είναι καθαρά λειτουργικό. Μιλάµε για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.
Μιλάµε για αξιολόγηση του υπαλληλικού προσωπικού, η οποία
πλέον γίνεται µε σύγχρονες µεθόδους και θα επιβραβεύει άξιους
και συνεπείς υπαλλήλους. Δεν θέλετε δηµόσιο που να στελεχώνεται από άξιους υπαλλήλους; Δεν θέλετε στη θέση εκείνων που
µπήκαν µε αναξιοκρατικά και πλαστά κριτήρια –για τα οποία
εσείς ως Αντιπολίτευση φωνάζετε- να µπουν νέοι άξιοι, µε υψηλό
µορφωτικό επίπεδο και νέο ήθος;
Μιλάµε για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ποιος µπορεί να αρνείται αυτές τις αυτονόητες διευκολύνσεις που οφείλει
να παράσχει η διοίκηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις; Μιλάµε για κατάργηση, συγχώνευση και καλύτερη αξιοποίηση του
έργου οργανισµών, που σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν.
Μήπως τώρα παραβλέπετε ότι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν, ήταν για να εξυπηρετήσουν το πελατειακό κράτος, αυτό
που εσείς οι ίδιοι επί χρόνια επικρίνετε; Τι άλλαξε και σήµερα
είστε αντίθετοι µε ό,τι υποστηρίζατε στο παρελθόν; Γιατί δεν επιχαίρετε, που εµείς -που µας κατηγορείτε ότι δηµιουργήσαµε το
πρόβληµα- δείχνουµε τώρα πρόθυµοι να το επιλύσουµε;
Θα µπορούσατε να ισχυριστείτε ότι ήρθαµε στις θέσεις σας,
ότι σας ακούσαµε. Δεν τολµάτε, όµως. Δεν έχετε το πολιτικό
θάρρος να το παραδεχθείτε, γιατί σκέφτεστε καιροσκοπικά και
µικροπολιτικά, γιατί αλιεύετε στα θολά νερά και προφασίζεστε
ένα σωρό δικαιολογίες, όπως η αντισυνταγµατικότητα ή η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, για να εµποδίσετε µία προσπάθεια που έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκσυγχρονισµός του κράτους,
η αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης, η µείωση της
κρατικής σπατάλης, είναι η κληρονοµιά που θα αφήσουµε στις
επόµενες γενιές και θα το κάνουµε µε το όποιο κόστος και παρά
την όποια δική σας αντίδραση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης, εισαχθείς νεότατος στην πολιτική και υπουργοποιηθείς ταχύτατα, οφείλει να θυµάται ότι στην πολιτική, η γρήγορη άνοδος
µετά από µοιραία λάθη, συνοδεύεται από ραγδαία πτώση. Πιστεύω πως σήµερα κάνει ένα τέτοιο µοιραίο λάθος, όχι γιατί υλοποιεί τη µνηµονιακή πολιτική της Κυβέρνησης αλλά γιατί λοιδορεί
το περί δικαίου αίσθηµα του ελληνικού λαού και υποτιµά τη νοηµοσύνη του.
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Περί δικαίου αίσθηµα, λοιπόν. Είναι υπέρµαχος ο κ. Μητσοτάκης της αξιολόγησης και σωστά, µόνο που αυτό που προτείνει
είναι µία κίβδηλη αξιολόγηση. Και αυτό γιατί; Γιατί αυτή η αξιολόγηση, γνωρίζει το αποτέλεσµα εκ των προτέρων, δηλαδή ότι
στους εκατό παίρνουν άριστα οι είκοσι πέντε και µένουν στην
ίδια τάξη δεκαπέντε. Σε ποιο από τα επιφανή κολλέγια και πανεπιστήµια που σπούδασε ο κ. Μητσοτάκης εφαρµόζεται αυτό το
σύστηµα;
Αυτή η κίβδηλη αξιολόγηση, εάν κάνετε τις πράξεις, απολύει
το 15% του δηµόσιου τοµέα, ώστε να φθάσει τις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες που όρισε ο κ. Μορς ότι µπορούµε να πληρώνουµε. Τόσους µας είπε.
Στη δική µας λογική, η αξιολόγηση αφορά το έργο και όχι το
πρόσωπο και µε αυτήν την έννοια, ενέχονται στην αξιολόγηση
και οι αξιολογητές. Μήπως ακούτε; Μιλάµε, λοιπόν, εµείς του ΣΥΡΙΖΑ για αξιολόγηση του έργου και όχι του προσώπου και έτσι
ενέχονται και οι αξιολογητές.
Μιλάµε για έντιµο κράτος, όχι για κράτος υποκριτικό και
φαύλο, συνέχεια όλων των προηγούµενων που οι δικές σας κυβερνήσεις –της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- εγκαθίδρυσαν. Μιλάµε για αξιολόγηση, όχι για εργαλείο απολύσεων.
Υποτίµηση της νοηµοσύνης του ελληνικού λαού. Κύριε
Υπουργέ, όλη η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσουν οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης αλλά και εσείς, βασίζεται στο δίπολο
εξορθολογισµός-εξοικονόµηση. Ας πάρουµε τα παραδείγµατα
των άρθρων 7 και 13. Μπορώ εύκολα να σας αποδείξω ότι όχι
µόνο δεν είναι εξορθολογισµός αλλά ανορθολογισµός, πως όχι
µόνο δεν είναι εξοικονόµηση αλλά είναι και µία τεράστια σπατάλη. Τα δύο αυτά άρθρα, ενισχύουν επιπλέον τις δυνατότητες
διαφθοράς και διαπλοκής που αφορούν τα δηµόσια έργα και τις
νοµικές ρυθµίσεις στο χώρο.
Καταργούνται τέσσερις οργανισµοί. Πρώτα απ’ όλα η Εταιρεία
Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεων. Για ποιο πράγµα µιλάµε
εδώ; Για είκοσι πέντε χρόνια δουλειάς, πάνω σε ένα εξαιρετικά
σηµαντικό πλουτοπαραγωγικό και πολιτιστικό τοµέα, που αφορά
τον πολύτιµο και µεγάλο πόρο της Ελλάδας σε σχέση µε τις αρχαιότητες, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
Καµµία άλλη χώρα δεν έχει αυτό τον πλούτο. Βλέπουµε πώς
αξιοποιούν οι ευρωπαϊκές χώρες τα ελάχιστα δείγµατα που
έχουν στον αρχαιολογικό τοµέα.
Πώς συνέβαλε αυτή η εταιρεία στην ανάπτυξη αυτού του
πόρου; Συνέβαλε µε τον πεζόδροµο της Ακρόπολης ο οποίος
πήρε όλα τα διεθνή βραβεία, µε τον αρχαιολογικό περίπατο από
το Μοναστηράκι στο Γκάζι, ο οποίος αποτελεί έναν εκπληκτικό
δηµόσιο χώρο για την Αθήνα. Είναι αυτός ο οργανισµός ο οποίος
σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των µεγάλων
έργων.
Η κατάργησή του, είναι το µεγάλο δώρο σας στους εργολάβους που δεν θα έχουν έµπειρη ελέγχουσα δηµόσια αρχή. Αυτό
κάνετε. Είναι σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος και τι θα εξοικονοµήσετε; Ποιο είναι το ποσό, κυρία Υφυπουργέ, που είστε εδώ
παρούσα γιατί ο Υπουργός είναι απών, από τους µισθούς των είκοσι πέντε υπαλλήλων που απολύετε; Αυτήν την εξοικονόµηση
κάνετε.
Δεν θα αναφερθώ σε όσα είπε ο κ. Σαµαράς για τον ΕΑΧΑ. Δεν
θα πω εκείνα τα συγκλονιστικά που έλεγε ότι: «Πρέπει να κάνουµε εξαγωγή τεχνογνωσίας του ΕΑΧΑ και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας, την οποία πρέπει να εξετάσουµε ως πολιτιστική πρόκληση και άµεση στρατηγική µας» της 5ης Μαρτίου του 2009,
γιατί ξέρω ότι συναινεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να βάλει όσα
είπε στον κάλαθο των αχρήστων.
Εδώ παίζονται µεγάλα συµφέροντα. Παίζεται ο άξονας της Πανεπιστηµίου, που θα γίνει, λέει, πεζόδροµος, ποδηλατόδροµος
και τραµ. Παίζονται χοντρά συµφέροντα πολύ συγκεκριµένων
τραπεζικών οµίλων, -και τα ξέρετε- που έχουν αγοράσει µεγάλα
κτήρια πάνω στην Πανεπιστηµίου.
Γιατί εξαιρέσατε τον ΕΑΧΑ από τον διαγωνισµό του συγκεκριµένου έργου; Κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, εδώ µιλάµε για
µεγάλο πάρτι και το ξέρουµε όλοι.
Δεύτερον, καταργείτε στο άρθρο 13, τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων. Οποίον οξύµωρον! Προωθείτε το
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Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών που εκπόνησε ο οργανισµός και ταυτόχρονα καταργείτε τον οργανισµό που θα τον ελέγξει. Είναι
αυτός εξορθολογισµός της Δηµόσιας Διοίκησης και δεν ντρέπεστε; Σωστά;
Στον αέρα βρίσκονται δεκαπέντε αναθεωρηµένα γενικά πολεοδοµικά σχέδια, τα διατάγµατα προστασίας ορεινών όγκων, οι
ζώνες της Λαυρεωτικής, το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, η λιµενοβιοµηχανική ζώνη, το Τατόι, ο όρµος του Φαλήρου, ο Βοτανικός, ο άξονας Αλεξάνδρας. Στον αέρα!
Μήπως σας λένε τίποτα όλα αυτά σε σχέση µε τη διαφθορά
και τη διαπλοκή; Ξέρετε καµµία πόλη, εσείς ο ευρωπαϊστής ή
εσείς οι ευρωπαϊστές, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, που να µην
έχει οργανισµό ρυθµιστικού σχεδίου από το Λονδίνο µέχρι το
Βουκουρέστι;
Αυτοί οι οργανισµοί είναι πανίσχυροι. Αυτούς καταργείτε και
το προσωπικό τους το πάτε στο ΥΠΕΚΑ. Γιατί; Γιατί αυτοί οι τρεις
οργανισµοί, ασχολούνται µε διαφορετικές κλίµακες του χώρου
από το ΥΠΕΚΑ. Δεν πρόκειται για χωροταξικό σχεδιασµό. Πρόκειται για πολεοδοµικό και αστικό σχεδιασµό. Μήπως οι επιστηµονικοί σας σύµβουλοι πρέπει κάποτε να σας ενηµερώσουν για
τις διαφορές των κλιµάκων;
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε αυτές τις καταργήσεις
και πιστεύουµε ότι αυτοί οι οργανισµοί, είναι πολύτιµα εργαλεία
κάθε κράτους. Θα τους επανασυστήσουµε. Πρόκειται για εξοικονόµηση δηµοσίων πόρων για το δηµόσιο συµφέρον, για την
ανάπτυξη των πόλεων, ώστε να συµβάλλουν στο µεγάλο σχέδιο
που έχουµε για την ανασυγκρότηση των πόλεων µε ταυτόχρονη
ανάδειξη του αρχαιολογικού µας πλούτου.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πόλεις µας θα γίνουν ανθρώπινες, φιλικές, µε ελληνική ταυτότητα, χωρίς έργα βιτρίνας από αυτά που
έχετε βάλει µπροστά, χωρίς σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος,
χωρίς να αποτελούν κολάζ από εικόνες ξένων πόλεων που δεν
έχουν καµµία σχέση µε την παράδοση, την ιστορία και την ταυτότητά µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Δεν θα γυρίσουµε στην καραµανλική περίοδο του 1950 και του
1960, όταν ο σχεδιασµός των πόλεων ανετίθετο κατευθείαν
στους εργολάβους. Αυτό κάνετε το 2014 και είναι ντροπή.
Βεβαίως, καταργείτε -και εδώ έχουµε την πρώην αρµόδια για
θέµατα παιδείας, την παρούσα Υφυπουργό- τον Οργανισµό Παιδικών Και Εφηβικών Βιβλιοθηκών. Πάλι εδώ εξοικονοµείτε τους
µισθούς είκοσι έξι ανθρώπων; Τι κάνετε στην κοινωνία και τους
δήµους µε αυτό; Κάνετε ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα,
διαλύετε τους θεσµούς που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ επί των καλών
εκείνων ηµερών, ώστε να µην µπορούν να πάνε οι φτωχοί άνθρωποι να δανειστούν βιβλία.
Ο εγγονός µου, που είναι τεσσάρων ετών, πηγαίνει και δανείζεται βιβλία απ’ αυτές τις παιδικές και εφηβικές βιβλιοθήκες. Τις
διαλύετε αυτές. Γιατί; Διότι τίποτα δεν πρέπει να ξέρει ο λαός
ούτε να µορφώνεται. Αυτός είναι ο εξορθολογισµός του κράτους; Ντροπή και πάλι! Ευτυχώς, όµως, όλα αυτά τα πράγµατα
πολύ σύντοµα τελειώνουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρία Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί πλέον ο κατάλογος
των οµιλητών συναδέλφων σε αυτήν τη συζήτηση επί της αρχής
του νοµοσχεδίου µας.
Χωρίς καµµία προσπάθεια να επαναλάβω ξύλινες διακηρύξεις,
«κάθετα αντίθετες», µηδενισµούς αλλά ούτε και να καταφύγω σε
καµµία ωραιοποίηση, θα πω ότι από τη στιγµή που εισήλθε το
νοµοσχέδιο στην επιτροπή, µέχρι σήµερα που το συζητούµε επί
της αρχής και αύριο που θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των
άρθρων, το νοµοσχέδιο αυτό έχει τροποποιηθεί. Απόδειξη ότι
έχει γίνει και καλή και ουσιαστική συζήτηση, πέρα, όπως είπα,
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από περίφηµους µηδενισµούς, αναπολήσεις του ωραίου εκείνου
παρελθόντος -µε δανεικά βέβαια- πέρα από καταγγελίες οι
οποίες πολλές φορές ξέφυγαν από τα όρια του κοινοβουλευτισµού και της ευπρέπειας.
Αναφέροµαι, δυστυχώς, σε καταγγελίες που διατρέχουν το
πολιτικό φάσµα και εκτείνονται από τη Χρυσή Αυγή µέχρι και
άλλες πτέρυγες της Βουλής, όπου ακούσαµε βεβαίως ότι αυτό
το νοµοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο, από κάποιες διατάξεις που
έρχονται «κατ’ εντολήν της τρόικας». Εδώ είδαµε, όπως είπα,
από εκ διαµέτρου πολιτικά αντίθετες πτέρυγες της Βουλής να
δίνεται το ίδιο επιχείρηµα.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, δεν είναι το µεγαλεπήβολο νοµοσχέδιο που θα αλλάξει το κράτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αλλά είναι ακριβώς ένα νοµοσχέδιο, που ακουµπά πάνω στο σχέδιο αλλαγής του κράτους. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο αλλαγής
του κράτους; Ποιο είναι εκείνο το τρίπτυχο των αλλαγών πάνω
στο οποίο πατούν οι διατάξεις και τα επιµέρους µέρη αυτού του
νοµοσχεδίου; Είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, γιατί θέλουµε
ένα κράτος, µικρότερο στη γραφειοκρατία, όχι εµπόδιο στο επιχειρείν και ιδιαίτερα στο µικροµεσαίο επιχειρηµατία αλλά και
στον απλό πολίτη. Εκεί θέλουµε µικρότερο το κράτος. Δυνατό
το θέλουµε αλλού, εκεί που σήµερα πλήττεται λόγω της κρίσης,
στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια. Όµως το κράτος στη
γραφειοκρατία, το θέλουµε µικρό.
Άρα, η πρώτη µεγάλη οµάδα των αλλαγών είναι οι απλουστεύσεις, οι µειώσεις των διοικητικών βαρών, οι απλουστεύσεις µέσω
της νέας τεχνολογίας και οι απλουστεύσεις µέσω της µείωσης
και απλοποίησης των διαδικασιών. Εκεί ακουµπούν οι πρώτες
διατάξεις του νοµοσχεδίου. Αναφέροµαι στην κατάργηση της
επικύρωσης των αντιγράφων, στις δηµοσιεύσεις στο ΦΕΚ για τις
επιχειρήσεις, που τους εξοικονοµεί αρκετούς πόρους και βεβαίως, στην απλοποίηση των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους σε διαγωνισµούς και άλλες διατάξεις που έχουµε φέρει σ’
αυτήν την πρώτη προσπάθεια. Όπως είχαµε πει και στην επιτροπή, θα υπάρξει και η επόµενη προσπάθεια απλοποιήσεων και
το επόµενο κύµα απλοποιήσεων.
Η δεύτερη µεγάλη οµάδα αλλαγών στην οποία πατούν οι διατάξεις περί καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων, δεν είναι
άλλη από το σχέδιο απλοποίησης των δοµών µέσω αναδιάρθρωσης, ναι, µέσω καταργήσεων φορέων, ναι, όχι όµως καταργήσεων υπηρεσιών και λειτουργιών και όχι, όπως ακούστηκε
ανεύθυνα εδώ µέσα από την Αντιπολίτευση άλλη µία φορά, µε
ένα στείρο κοµµατικό λόγο, ότι πρόκειται δήθεν για ξεπούληµα
υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Θα αναφέρω παραδείγµατα, αρχίζοντας αµέσως-αµέσως από
το ΤΕΟ.
Ακούστηκε εδώ µέσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εκχωρούµε τι; Το εισπρακτικό µέρος ή το σύστηµα SCADA, το οποίο
δεν κάνει τίποτε άλλο από το να καταγράφει τις διελεύσεις και
άρα, να µπορεί αυτό το σύστηµα να προστατεύσει τα συµφέροντα του δηµοσίου και τη δυνατότητα του δηµοσίου να εισπράττει;
Αυτό το σύστηµα πού πηγαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Στους ιδιώτες; Όχι. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων.
Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων είναι πιο ευεπίφορη
στα σκάνδαλα από το ΤΕΟ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πέφτουν τα επιχειρήµατά σας, γιατί είναι µετέωρα, όπως και η
πολιτική σας για τη χώρα. Τη µία έτσι, την άλλη αλλιώς. Τη µία
διαγράφουµε τα µνηµόνια, την άλλη επαναδιαπραγµατευόµαστε.
Σας ρωτώ, λοιπόν, το εξής: Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Έργων…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η «ΕΓΝΑΤΙΑ»;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τι
είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η «ΕΓΝΑΤΙΑ» πάει στο ΤΑΙΠΕΔ,
για να πουληθεί.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όταν
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µε το καλό, κύριε Λαφαζάνη, πουληθεί, γιατί εσείς είστε ενάντια
του να πουληθεί οτιδήποτε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Με το καλό!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ναι,
µε το καλό...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στο ΤΑΙΠΕΔ το έχετε βάλει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): …
διότι εµείς δεν είµαστε υπέρ του κράτους-επιχειρηµατία. Εµείς
είµαστε υπέρ του κράτους, το οποίο είναι αναπτυγµένο και σοβαρό εκεί που πρέπει να είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Αυτό ποιος το έφτιαξε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα
αναφερθώ, λοιπόν και σ’ αυτά που είπε η κ. Φωτίου. Δεν µου
λέτε, το να πάει η αρµοδιότητα από τον ΟΡΣΑ στο ΥΠΕΚΑ είναι
κι αυτό εκχώρηση στα σκάνδαλα και τους εργολάβους; Αν πάει,
λοιπόν, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι εκχώρηση στους εργολάβους, ενώ στον ΟΡΣΑ δεν είναι στους εργολάβους; Θα τρελαθούµε σ’ αυτήν τη Βουλή εδώ µέσα; Θα τρελαθούµε τελείως;
Θα αντιστρέψουµε κάθε λογική;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εντελώς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εντελώς όµως!
Όλα υπάγονται στο κοµµατικό συµφέρον. Όποιος χτυπήσει
την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ, απαντάνε το εξής: «Βεβαίως. Και εσείς
θα εξυπηρετηθείτε. Βεβαίως. Και στο δικό µας αίτηµα.». Το είπατε πάρα πολύ καλά, κυρία Φωτίου. Είπατε «όπως κάποτε, στις
καλές εποχές». Ποιες καλές εποχές; Αυτό θέλετε να φέρετε,
αυτό που εµείς προσπαθούµε να αποκαθηλώσουµε, δηλαδή το
χαλαρό πελατειακό κράτος.
Αυτές, λοιπόν, οι διατάξεις, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να
ακουµπούν πάνω στη µεγάλη προσπάθεια διαρθρωτικής αλλαγής των Υπουργείων µέσα από τα νέα προεδρικά διατάγµατα, τα
πρώτα εκ των οποίων το Μάιο θα πάνε στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Τα προεδρικά διατάγµατα ξεκίνησαν πριν από εµάς. Δεν είναι
εδώ οι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ που είπαν ότι σταµάτησε µία
προσπάθεια. Δεν σταµάτησε καθόλου. Συνεχίζεται και µε τα προεδρικά διατάγµατα για την αλλαγή της δοµής των Υπουργείων
αλλά βεβαίως συνεχίζεται και µε τα σχέδια στελέχωσης και µε
την αξιολόγηση των δοµών και των φορέων, έτσι ώστε οτιδήποτε
κάνουµε και οτιδήποτε νοµοθετούµε, να είναι κάτω απ’ αυτήν την
οµπρέλα.
Θα αναφερθώ τώρα στην τρίτη πτυχή, της οποίας ένα πολύ
µικρό µέρος είναι οι διατάξεις για την αξιολόγηση. Υπάρχουν και
αδυναµίες, αν θέλετε και πρέπει να τις βελτιώσουµε. Όµως, καµµία επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της Δηµόσιας Διοίκησης
–γιατί θα δείτε και άλλες πρωτοβουλίες από εµάς και σύντοµαδεν µπορεί να γίνει, χωρίς αξιολόγηση.
Είπατε ότι αξιολογούνται τα έργα; Τότε, γιατί στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας –προσέξτε, όχι των αξιολογητώντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρέα µε τα στελέχη του ΠΑΜΕ, πήγαιναν και διέλυαν όχι τις πολιτικές συναντήσεις για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων όχι τις πολιτικές συναντήσεις της ηγεσίας
τότε του Υπουργείου Παιδείας, αλλά τις υπηρεσιακές συναντήσεις για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων;
Πηγαίνατε και τις διαλύατε, γιατί ακριβώς είστε αντίθετοι σε
οποιαδήποτε έννοια αξιολόγησης, άµιλλας, αριστείας. Θέλετε
µία Δηµόσια Διοίκηση, που απλώς να κάνει καλά τη δουλειά της
και να είναι ευχαριστηµένοι και οι ψηφοφόροι. Τίποτα άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Αυτές οι διατάξεις όντως µπορούν να βελτιωθούν. Θα το
δούµε και στην αυριανή συζήτηση επί των άρθρων. Έχουν υπάρξει και προτάσεις και από τον Εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ντόλιο, που θα τις δούµε. Όµως, είναι σηµαντικό να προχωρήσουµε
και να τολµήσουµε σ’ αυτήν τη συζήτηση. Είναι σηµαντικό να
προχωρήσουµε στη συγκριτική αξιολόγηση, διότι το να εισάγουµε ποσοστά, έχει τα υπέρ και τα κατά.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Θέλω κι εγώ, κυρία Πρόεδρε, την ίδια ανοχή µε τους συναδέλφους, όχι κάτι παραπάνω.
Υπάρχουν και χώρες, όπως η Γαλλία, αλλά και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπου έχει εφαρµοστεί αυτό το σύστηµα. Έχει υπέρ,
έχει και κατά. Αυτήν τη στιγµή, είναι µείζον το να µπει επιτέλους
στο πλαίσιο της διοικητικής πρακτικής αυτή η αξιολόγηση του
προσωπικού, χωρίς –το λέµε ξανά και δυνατά- καµµία επίπτωση
σε ζητήµατα διαθεσιµότητας και απολύσεων. Καµµία απολύτως
επίπτωση.
Έχει χαρακτήρα ουσιαστικό και µεταβατικό για να µπορέσει
να φτάσει η Δηµόσια Διοίκηση σε ένα σύστηµα, όπου µαζί µε τη
στοχοθεσία των υπηρεσιών θα έχουµε και την αξιολόγηση και µε
νέα κριτήρια. Δεν αλλάξαµε τα κριτήρια, αλλάζουµε όµως την
ουσία που είναι η σύγκριση.
Τέλος, για να ολοκληρώσω, άκουσα πολλά για το περίφηµο
άρθρο 43, το οποίο επίσης υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις
γιατί ο σκοπός είναι ένας, η αποκατάσταση της νοµιµότητας.
Κι όσοι συνάδελφοι κόπτονται εδώ µέσα περί κράτους δικαίου,
εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχετε πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό
ότι είστε εναντίον του ελέγχου της νοµιµότητας, όταν µετετράπησαν συµβάσεις από ορισµένου σε αορίστου χρόνου; Πείτε καθαρά στον ελληνικό λαό ότι εµείς είµαστε αντίθετοι σ’ αυτόν τον
έλεγχο. Μην το λέτε ωραιοποιώντας και λέγοντας ωραία…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ποιος είπε τέτοια;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Παρακαλώ πολύ! Είστε αντίθετοι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς τα κάνατε. Γιατί δεν ελέγξατε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):
Ελάτε, κύριε Λαφαζάνη! Κατανοώ την ανάγκη σας να πείτε όχι
σε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε. Αφήστε να ολοκληρώσει η κυρία Υπουργός. Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα το θυµηθήκατε, µετά από
δέκα χρόνια έλεγχο; Έλεος πια!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όπως
στο παρελθόν, λοιπόν, και µε το παράδειγµα που ανέφερα, έχετε
σταθεί εναντίον κάθε προσπάθειας έλευσης επενδύσεων σε
αυτήν τη χώρα, κάθε προσπάθειας αξιολόγησης οιασδήποτε
φύσης σε αυτήν τη χώρα, έρχεστε τώρα ξεκάθαρα να πάτε κόντρα σε οποιοδήποτε έλεγχο νοµιµότητας.
Εµείς λέµε καθαρά. Έλεγχος νοµιµότητας και όχι σκοπιµότητας. Πάµε να δούµε στην πράξη ένα κράτος δικαίου, να αποκαθιστά παλαιές αδικίες και παρανοµίες, τίποτε άλλο.
Εκεί όπου οι υπάλληλοι δεν έφταιξαν, δεν έχουν δόλο, δεν
έχουν κανένα λόγο να φοβηθούν. Όµως, από την άλλη, εφόσον
υπήρξαν υπάλληλοι οι οποίοι δολίως καταστρατήγησαν διατάξεις, αυτοί πρέπει να τιµωρηθούν, διότι λέµε όχι στο κυνήγι µαγισσών, όχι σε εργαλεία για απολύσεις αλλά θέλουµε καθαρά
εργαλεία για την αποκατάσταση της έννοµης τάξης.
Έτσι αυτό που κάνετε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, είναι ένα νοµικό τσουβάλιασµα και µια επιλεκτική πολιτική ευαισθητοποίηση.
Ευαισθητοποιείστε ανάλογα µε το ποιος σας κτυπάει την πόρτα,
όπως σας ξαναείπα. Είναι, λοιπόν, ώρα, ο ελληνικός λαός να καταλάβει τα κίνητρα που έχετε.
Εν πάση περιπτώσει, πείτε εδώ στη διαδικασία επί των άρθρων, εάν θα στηρίξετε. Σας καλώ να το κάνετε έστω την τελευταία στιγµή, που ψηφίζετε επί της αρχής.
Εγώ κατανοώ ότι δεν θέλετε να στεναχωρήσετε κανέναν και
θα καταψηφίζετε ένα-ένα τα άρθρα. Εξάλλου, Βουλευτές σας
ανέβηκαν εδώ στο Βήµα κι άλλος έλεγε για τον έναν οργανισµό,
άλλος για τον άλλο, έτσι πιάσατε όλη τη βεντάλια για να µην
υπάρχει κανείς που να είναι στεναχωρηµένος.
Εγώ σας καλώ να το ξανασκεφτείτε και τουλάχιστον επί της
αρχής να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειρoκροτήµατα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα
- Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του
Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161)
και λοιπές ρυθµίσεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μίλησαν οι περισσότεροι, όπως
βλέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το βλέπω. Θα
µας ακολουθεί αυτό για πολύ καιρό, από ό,τι φαίνεται.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα γίνει διακοπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τοποθετηθούν οι εισηγητές και θα δούµε ανάλογα µε το πόσοι συνάδελφοι
θα εγγραφούν. Θα συνεχίσουµε και αύριο, όπως ξέρετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γι’ αυτό το λέµε, επειδή θα συνεχίσουµε και αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τοποθετηθούν οι εισηγητές και µάλλον θα κλείσουµε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία ώρα τουλάχιστον, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα συνεχίσουµε, κύριε Λαφαζάνη. Δεν γίνεται.
Ορίστε, κύριε Καραγκούνη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η συζήτηση που έγινε χθες και σήµερα ήταν αρκετά
εκτενής. Η Κυβέρνηση, εξήγησε την κατεύθυνση του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος, όπως και το λόγο για τον οποίο το εισηγείται, έχοντας βεβαίως ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισµό της
διοίκησης αλλά κυρίως –το είπα και χθες- την ανταποδοτικότητα
της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, σε σχέση πάντα –που
αυτό νοµίζω ότι είναι το πολύ σηµαντικό- µε τη φορολογική συνεισφορά του κάθε πολίτη. Μιλάµε, δηλαδή, για τα χρήµατα του
Έλληνα φορολογουµένου, κάτι που νοµίζω ότι είναι το πιο σηµαντικό.
Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι ρωτήσαµε, δεν πήραµε καµµία
απάντηση από την Αντιπολίτευση, στο αν βρήκε έστω και κάποιο
θετικό στοιχείο σ’ αυτό το νοµοθέτηµα. Μάλιστα η Αντιπολίτευση, δεν βρήκε ούτε καν ένα θετικό στοιχείο στο ζήτηµα των
απλουστεύσεων των διαδικασιών και κυρίως, δεν απάντησε στο
αυτονόητο, το οποίο είναι το γιατί πρέπει να πληρώνουµε έναν
οργανισµό ή µία δοµή που κατά γενική οµολογία δεν εξυπηρετεί
κανένα σκοπό ή ο σκοπός του έχει ολοκληρωθεί ή µπορεί αυτό
το έργο να εκπληρωθεί από µία άλλη υπηρεσία.
Και όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός αλλά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, αυτή η συζήτηση για τους συγκεκριµένους οργανισµούς γίνεται δέκα χρόνια
στο δηµόσιο διάλογο, στις τηλεοράσεις, στην κοινωνία αλλά και
παντού. Αυτή η συζήτηση, αφορά το ότι θα πρέπει να κλείσουν
επιτέλους κάποιοι οργανισµοί οι οποίοι έχουν εκπληρώσει το
σκοπό τους. Και δεν αντιλαµβάνοµαι το γεγονός ότι η Αντιπολίτευση δεν συναινεί σ’ αυτήν τη λογική. Όταν κάτι πλέον έχει ολοκληρωθεί, γιατί να λέµε στον Έλληνα φορολογούµενο να συνεχίσει να πληρώνει; Διότι αν το ζήτηµα είναι να διατηρήσουµε τις
ίδιες λογικές και τις ίδιες αδυναµίες, τότε τι νόηµα έχει;
Στο σηµείο αυτό θα γίνω πιο συγκεκριµένος, διότι αναφερθή-
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καµε σε διάφορες δοµές και σε διάφορους οργανισµούς. Αναφέρθηκε, λοιπόν, και το ΤΕΟ. Είπαµε στη Βουλή αλλά το είπα και
εγώ χθες στην εισήγησή µου ότι για τη συγκεκριµένη εταιρεία είχαµε µια πολύ συγκεκριµένη έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή, ο
οποίος στο συµπέρασµά του λέει ότι δεν υπάρχει πια λόγος
ύπαρξης και ότι δεν εξυπηρετείται ο δηµόσιος σκοπός της ίδρυσής του. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης; Τι έπρεπε
να κάνει η Κυβέρνηση; Να συνεχίσει να διατηρεί έναν οργανισµό,
επιβαρύνοντας τον Έλληνα φορολογούµενο; Δηλαδή, χρειαζόµαστε ένα αυτοτελές νοµικό πρόσωπο για να ασκηθούν οι αρµοδιότητές του και να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός
µε λειτουργικά κόστη ως ανώνυµη εταιρεία, ενώ την ίδια δουλειά
µπορεί να την κάνει η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων; Και
το λέω αυτό, γιατί άκουσα τις τοποθετήσεις όλων των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης που έκαναν συγκεκριµένη αναφορά
αλλά δεν απάντησαν σε ένα πολύ βασικό ερώτηµα. Αυτό το ερώτηµα έγκειται, στο τι γίνεται µε τα λεφτά των φορολογουµένων.
Τι απάντηση δίνετε σ’ αυτήν την ερώτηση; Νοµίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν απαντήσατε πειστικά, διότι και στην επιτροπή συζητήσαµε και κάποια άλλα συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν
τη χρησιµότητα ή µη της διατήρησης αυτού του οργανισµού.
Ας δούµε, λοιπόν, τι κάνει το ΤΕΟ. Εισπράττει διόδια στο Άκτιο
και στα Μάλγαρα -δουλειά την οποία θα κάνει πλέον η «ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Ε.»- και παρακολουθεί τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόµενων ποσών από τις κυκλοφοριακές συνδέσεις. Αυτή είναι
µια αρµοδιότητα η οποία µεταφέρεται πια στις περιφέρειες. Ρωτάµε, λοιπόν, το εξής. Ποιο είναι αυτό το δύσκολο έργο που δεν
µπορεί να γίνει από τη διοίκηση αλλά µπορεί να γίνει µόνο από
το ΤΕΟ;
Ρωτήσαµε και άλλα πράγµατα, όπως κατά πόσο υπήρξε απογραφή της ακίνητης περιουσίας και κατά πόσο αξιοποιήθηκε η
ακίνητη περιουσία όλα αυτά τα χρόνια. Άκουσα συναδέλφους,
να αναφέρονται στο σύστηµα παρακολούθησης διοδίων SCADA,
µια εξωτερική εταιρεία η οποία θα συνεχίσει και ο έλεγχος θα γίνεται πλέον πάλι από τη διοίκηση, από τη γενική γραµµατεία. Τι
δεν µπορεί, λοιπόν, να κάνει η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Έργων και µπορεί να κάνει το ΤΕΟ;
Και επανέρχοµαι, βέβαια, στο ερώτηµα που έγκειται, στο γιατί
να χρεώνουµε τον Έλληνα. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ότι µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση για το ΤΕΟ, απαλλάσσονται όλα τα ασφάλιστρα
των οχηµάτων από το συγκεκριµένο φόρο του 0,4%, ο οποίος
υπάρχει αυτήν τη στιγµή και ισχύει υπέρ του ΤΕΟ. Αυτός ο
φόρος, αντιστοιχεί σε κάποια εκατοµµύρια ευρώ. Δεν πρέπει,
λοιπόν, να τον καταργήσουµε; Σ’ αυτό δίνουµε απάντηση;
Ας δούµε την περίπτωση «ΕΑΧΑ Α.Ε.». Το Υπουργείο, έφερε
διάταξη µε την τροπολογία που κατέθεσε και καθορίζει όσα χρειάζονται για την εκκαθάριση της εταιρείας και την απογραφή, βεβαίως, της περιουσίας της. Το έργο της ΕΑΧΑ µεταφέρεται στη
Διεύθυνση Ειδικών Έργων, που επίσης έχει τεχνογνωσία, έχει τα
απαραίτητα υλικά, έχει το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό και µπορεί να κάνει, επίσης, την ίδια δουλειά. Γιατί να µη συνεχίσει να
την κάνει η γενική γραµµατεία; Οι υπάλληλοι του Υπουργείου δηλαδή –θα ρωτήσει κάποιος καλόπιστος- είναι ανεπαρκείς; Δεν
µπορούν να κάνουν αυτήν τη δουλειά; Να προχωρήσω ακόµη περισσότερο. Η εταιρεία αυτή, υλοποιεί κάποιο πρωτογενές έργο,
το οποίο επίσης, δεν µπορεί να κάνει η γενική γραµµατεία;
Είναι γνωστό ότι η ΕΑΧΑ αναθέτει σε τρίτους να κάνουν κάποιες µελέτες και άλλα έργα. Για ποιο λόγο, λοιπόν, να πληρώνουµε αυτήν την εταιρεία, ενώ κάλλιστα το ίδιο αποτελεσµατικά,
το ίδιο αποδοτικά µπορεί να γίνει αυτή η δουλειά από τη γενική
γραµµατεία;
Ας πάµε σε ένα άλλο παράδειγµα, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού, για το οποίο, βεβαίως, το
ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει και ονοµαστική ψηφοφορία. Το έργο της
εταιρείας αυτής µεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή
το έργο αυτό και θα συνεχιστεί και το σύνολο του αντικειµένου,
των δράσεων και των εν εξελίξει έργων επίσης θα συνεχιστούν.
Τι φοβόµαστε, λοιπόν; Υπάρχει µια κριτική που λέει ότι υπάρχουν συγκεκριµένα έργα που κινδυνεύουν να µην ολοκληρωθούν
και να καθυστερήσουν. Η εταιρεία αυτή, ξεκίνησε το έργο της
από το 2010 µε τη συγκεκριµένη ΚΥΑ και έπρεπε να έχει ολοκλη-
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ρώσει το έργο της το 2012. Το ινστιτούτο µάλιστα, είχε µόνο
αυτήν τη συγκεκριµένη δουλειά να κάνει και, βεβαίως, έχουµε
φθάσει στο 2014 και το έργο δεν έχει τελειώσει.
Και ρωτάω εγώ. Πόσο περισσότερο να καθυστερήσει αυτό το
έργο, από τη στιγµή που µεταφέρεται σε µια εταιρεία που είναι,
επίσης, εξειδικευµένη; Υπάρχει και ένα άλλο ερώτηµα και ένα
άλλο επιχείρηµα, ότι το Εθνικό Ινστιτούτο έχει σηµαντικό ρόλο
να επιτελέσει όσον αφορά τον σχεδιασµό πολιτικών κατά της
ανεργίας.
Και εγώ, επίσης, ρωτάω. Τα υψηλά, δυστυχώς, ποσοστά ανεργίας που προσπαθεί αυτή η Κυβέρνηση να συγκρατήσει µειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, γιατί το Εθνικό Ινστιτούτο σχεδίασε
αποτελεσµατικές πολιτικές κατά της ανεργίας; Ή να το πω και
διαφορετικά. Ο ΟΑΕΔ, έχει ένα προσωπικό τρεισήµισι χιλιάδων
ανθρώπων. Το Υπουργείο έχει άλλους χίλιους πεντακόσιους. Δεν
µπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στον σχεδιασµό τέτοιων πολιτικών και χρειαζόµαστε ακόµη έναν οργανισµό;
Και γιατί ο ΟΑΕΔ στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
είναι ανεπαρκής να κάνει τη δουλειά του και πρέπει να δραστηριοποιείται ακόµη άλλος ένας φορέας, το συγκεκριµένο ινστιτούτο, στο ίδιο αντικείµενο;
Θα σε ρωτήσει και ο κόσµος. Τελικά πόσα νοµικά πρόσωπα
χρειάζονται για τη µείωση της ανεργίας και για να σχεδιάσει
αυτές τις πολιτικές; Πόσο ακόµη κόσµο χρειαζόµαστε;
Ας δούµε λίγο τις τροπολογίες που έφερε το Υπουργείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυο λεπτά µόνο, κυρία Πρόεδρε, και θα τελειώσω. Αναφέρω
προς το Σώµα πρώτα-πρώτα ότι µία εκ των δύο τροπολογιών κατετέθη εκπρόθεσµη και θέλω να πω ότι αυτό δεν έγινε µε ευθύνη
του Υπουργείου, το οποίο και τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε
στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης τις κατέθεσε εµπρόθεσµα. Υπήρξε ένα κώλυµα, ένα πρόβληµα υγείας που είχε ο κ. Μανιάτης και κατετέθη τελικά η µία εκ των δύο εκπρόθεσµα.
Βεβαίως, υπήρξε συµφωνία και των δύο κοµµάτων της συγκυβέρνησης, αυτές να συζητηθούν.
Θέλω να κάνω συγκεκριµένες αναφορές στις τροπολογίες.
Φέρνουν πολύ ουσιαστικές διατάξεις. Πρώτα απ’ όλα για το ΤΕΟ,
όπου στην ουσία ρυθµίζει την καταβολή και την κατανοµή του
εφάπαξ για τους τακτικούς υπαλλήλους της εταιρείας. Νοµίζω
ότι είναι πολύ σηµαντική και πολύ εύλογη αυτή η διάταξη.
Φέρει, επίσης, τη διάταξη του άρθρου 41, όπου προβλέπεται
ότι κατά την προεκλογική περίοδο –έγινε ήδη αναφορά από πολλούς συναδέλφους- και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων στους δήµους, δεν αναστέλλεται η έκδοση πράξεων
µεταβολής στην υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού. Η λογική
της διάταξης είναι ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε καθεστώς
διαθεσιµότητας, να µετακινηθούν εντός των προβλεποµένων
χρονικών ορίων σε νέες θέσεις.
Η διάταξη αυτή αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο χιλιάδες εννιακόσιους δηµοτικούς αστυνοµικούς και πεντακόσιους
είκοσι πέντε σχολικούς φύλακες. Είναι υπάλληλοι που θα απορροφηθούν στις φυλακές, που έχουν τεράστια ανάγκη, στα νοσοκοµεία, που έχουν επίσης πολύ µεγάλη ανάγκη, όπου υπάρχουν
βεβαίως και πολλές προσλήψεις αλλά και στην Αστυνοµία. Με τη
λογική αυτή, λοιπόν, θα µπορέσει το Υπουργείο πολύ πιο γρήγορα να απορροφήσει το δυναµικό αυτό.
Να προχωρήσω σε µία επίσης πολύ σηµαντική διάταξη –από
τις τροπολογίες που φέρει το Υπουργείο- και αφορά το άρθρο
37 του ν. 3986/2011. Τι εισφέρει αυτή η νέα διάταξη. Όλοι όσοι
είναι διοριστέοι από τους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, από τους οριστικούς πίνακες µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009, δίνεται η δυνατότητα να απορροφηθούν πολύ πιο σύντοµα από το 2016 –που
είναι το χρονικό όριο-, χωρίς να απαιτείται εκ νέου εκκίνηση των
χρονοβόρων διαδικασιών πρόσληψης και επιπλέον, όσοι στο µεσοδιάστηµα απέκτησαν παραπάνω προσόντα, από αυτά µε τα
οποία είχαν πετύχει στο διαγωνισµό, µπορούν και αυτοί να απορροφηθούν σε άλλες θέσεις, αυξηµένων βεβαίως προσόντων.
Προσωπικά πιστεύω, πως είναι πολύ σηµαντική διάταξη, γιατί
επιτέλους απελευθερώνεται ο πίνακας των διοριστέων, απελευθερώνονται όσοι πέτυχαν και κέρδισαν δικαστικές αποφάσεις,
απελευθερώνονται οι ΑΜΕΑ, απελευθερώνονται τα τέκνα των θα-
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νόντων αλλά βεβαίως και διακεκριµένοι αθλητές. Νοµίζω ότι για
πρώτη φορά απορροφάται προσωπικό –τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια του µνηµονίου- και κυρίως θα έλεγα ότι δικαιώνει όσους έχουν πετύχει µε το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
Επιτρέψτε µου να πω -αυτή είναι µία προσωπική αντίληψη και
άποψη- ότι στα χρόνια της κρίσης, αυτοί που δεν θα έπρεπε καθ’
οιονδήποτε τρόπο να πειραχθούν είναι οι επιτυχόντες στον
ΑΣΕΠ, διότι ούτε από το παράθυρο µπήκαν ούτε κάποιου τη θέση
έκλεψαν και βεβαίως η Δηµόσια Διοίκηση όφειλε και οφείλει να
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτούς τους ανθρώπους και να
τους υποστηρίζει.
Θέλω να συνοψίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας
ότι αλλαγές και µεταρρυθµίσεις χωρίς θυσίες, είναι σαφές ότι
δεν µπορούν να υπάρξουν. Οµελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά, επίσης, δεν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Το ζήτηµα είναι –και
κλείνω κυρία Πρόεδρε- οι αλλαγές να έχουν ένα βασικό στοιχείο.
Να εξυπηρετούν τον Έλληνα πολίτη είτε γιατί θα διευκολυνθεί
στις συναλλαγές του είτε γιατί θα ελαφρυνθεί οικονοµικά.
Εµείς γι’ αυτό ψηφιστήκαµε, για να αλλάξουµε τη χώρα κι όχι
να υπηρετήσουµε τις ίδιες λογικές των τελευταίων τριάντα ετών,
που δυστυχώς φαίνεται να εξυπηρετεί σήµερα και να υπηρετεί η
Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, ενθυµούµενος τις εκθέσεις που έγραφα
στο γυµνάσιο και στο δηµοτικό, θα έλεγα ότι βρισκόµαστε στην
καρδιά της διοικητικής µεταρρύθµισης –υποθέτω, κύριε Υπουργέ- εφόσον έχουν περάσει δύο χρόνια αφότου ανέλαβε αυτή η
Κυβέρνηση. Εάν επιχειρηθεί να παρουσιάσετε µία έκθεση προόδου, νοµίζω ότι εύκολα θα βγάλουµε το συµπέρασµα ότι δεν
µπορούµε να είµαστε ευχαριστηµένοι για τα αποτελέσµατα
αυτής της διοικητικής µεταρρύθµισης. Δεν βελτιώθηκε το δηµόσιο, δεν βελτιώθηκαν οι λειτουργίες του και θα έλεγα ότι χειροτέρεψαν. Τι θετικά στοιχεία έχουµε να παρουσιάσουµε; Ότι
µικρύναµε το δηµόσιο. Μέχρι στιγµής, αυτή η Κυβέρνηση καταναλώνει αποτελέσµατα που προέκυψαν από νοµοθεσία και πρωτοβουλίες της προηγούµενης ή των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Εποµένως, πρέπει να κάνουµε µία συµφωνία. Επειδή θα ξανάρθουµε εδώ να συζητήσουµε πάλι για ζητήµατα διοικητικής
µεταρρύθµισης, στην επόµενη έκθεση προόδου, θα πρέπει να
υπάρχουν και µετρήσιµα θετικά αποτελέσµατα. Δεν µπορεί η έννοια της µεταρρύθµισης –που εγώ τουλάχιστον την έχω στο
µυαλό µου σαν µία θετική έννοια- να έχει ταυτιστεί µόνο µε περικοπές, απολύσεις, διαθεσιµότητες και –δεν θα είναι υπερβολή
να πούµε- πολλές φορές µε τη διάλυση του δηµοσίου.
Θα έλεγα ότι αποδέχοµαι ότι είναι µία µεταβατική περίοδος.
Νοµίζω όµως ότι έχει κρατήσει πολύ η µεταβατική περίοδος και
θα πρέπει να προκύψουν τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ στο
πρώτο κεφάλαιο που αφορά στις καταργήσεις και τις επικυρώσεις εγγράφων. Θα προσπαθήσω να είµαι συγκεκριµένος.
Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε και δεν θα σταθώ στα άρθρα
του.
Θα κάνω µία επισήµανση για µία ακόµα φορά. Κυρία Υπουργέ,
είναι µία θετική, καλοπροαίρετη επισήµανση. Θα ψηφίσουµε το
άρθρο έτσι κι αλλιώς εάν δεν την αποδεχθείτε. Έχω την αίσθηση
από προσωπική εµπειρία ότι ο ιστότοπος του ΓΕΜΗ, δεν θα εξυπηρετήσει όσο εξυπηρετεί ο ιστότοπος του Εθνικού Τυπογραφείου. Προτείνω, λοιπόν, χωρίς δαπάνες, να υπάρχει η δυνατότητα δηµοσίευσης και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ και στο Εθνικό
Τυπογραφείο, για να µην τρέχουµε εκ των υστέρων να λύσουµε
προβλήµατα που θα προκύψουν.
Ας πάµε στο άρθρο 6, στο περίφηµο ΤΕΟ, για το οποίο έγινε
πολύ µεγάλη κουβέντα. Θέλω να σταθώ στο εξής. Μάλγαρα και
Άκτιο. Οι εργαζόµενοι µεταφέρονται στην «ΕΓΝΑΤΙΑ». Δεν µπο-
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ρούν να µεταφερθούν οι δεκαέξι εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν
σύµβαση δηµοσίου δικαίου µε την ίδια εργασιακή σχέση, γιατί η
«ΕΓΝΑΤΙΑ» είναι ανώνυµη εταιρεία. Θα σας υπενθυµίσω ότι και
το ΤΕΟ είναι ανώνυµη εταιρεία. Αυτή είναι µία πρώτη παρατήρηση. Εποµένως, ίσως µέχρι αύριο µπορείτε να το ξαναδείτε.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι δηµιουργούνται κάποια προβλήµατα µ’ αυτούς που απολύονται ή τίθενται σε διαθεσιµότητα και
θα ήθελα να τα αντιµετωπίσετε.
Θα επανέλθω στο προηγούµενο και θα πω ότι στην περίπτωση
που µεταφερθούν και αλλάξει η σχέση τους και γίνουν ΙΔΑΧ,
αυτοί οι άνθρωποι για να βγουν στη σύνταξη, θα αναγκαστούν
να δουλέψουν έξι µε επτά χρόνια περισσότερο. Ίσως είναι ένα
ζήτηµα το οποίο σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο θα
πρέπει να επιλυθεί. Εάν δεν είναι δυνατό να κρατηθεί η ίδια σύµβαση και είναι υποχρεωτικό να µετατραπεί η σύµβασή τους, τότε
να δούµε το θέµα της συνταξιοδότησής τους. Δεν µπορεί ξαφνικά να τους πούµε να δουλέψουν άλλα επτά χρόνια.
Θα σας αναφέρω ένα ιδιαίτερο θέµα. Μπορεί να υπάρχουν και
άλλα. Εσείς στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µε εγκύκλιό σας προβλέψατε ότι όταν είναι σε κατάσταση διαθεσιµότητας ένα ζευγάρι, δύο παντρεµένοι άνθρωποι, τότε ένας εκ των
δύο θα ενταχθεί οπωσδήποτε στο πρόγραµµα της κινητικότητας.
Εδώ έχουµε µία τουλάχιστον περίπτωση, όπου ο ένας εκ των δύο
συζύγων έχει σύµβαση δηµοσίου δικαίου, αυτός τίθεται σε διαθεσιµότητα, ο άλλος είναι ΙΔΑΧ, αυτός απολύεται, δεν θα είναι
και τα δύο µέλη του ζευγαριού σε διαθεσιµότητα και δεν θα τύχει
της εύνοιας την οποία εσείς προβλέψατε.
Να, λοιπόν, ζητήµατα τα οποία θα ήθελα να σηµειώσετε και τα
οποία είναι επιµέρους περιπτώσεις αλλά η κάθε επιµέρους περίπτωση, εάν δεν αντιµετωπιστεί, αγγίζει πολλές φορές τα όρια
της βαρβαρότητας γιατί δεν έγινε πρόβλεψη. Να σηµειώνουµε,
λοιπόν, αυτά τα πράγµατα.
Πηγαίνω στο άρθρο 8. Είναι γνωστό ότι εµείς ως ΠΑΣΟΚ
έχουµε διαφωνήσει. Έχουµε πει ότι διαφωνούµε, κυρίως, για δύο
λόγους, πρώτα, γιατί υπάρχει ένα ηθικό ζήτηµα που προέκυψε
από συγχώνευση άλλων προσώπων. Με παραίνεση της τότε ηγεσίας του Υπουργείου, κάποιοι υπάλληλοι, συνήθως των υψηλών
προσόντων, δεν έκαναν αίτηση για µετάταξη και αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται στην απόλυση. Κάποιους άλλους που δεν ήταν
οι καταλληλότεροι για να παραµείνουν στο ινστιτούτο, τους προέτρεψαν και µετετάχθησαν στον ΟΑΕΔ. Αυτοί διασώζονται. Πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει εδώ ένα ηθικό ζήτηµα.
Υπάρχει και ένα άλλο πρακτικό και ουσιαστικό ζήτηµα, δηλαδή
ότι σ’ ένα χρόνο, κατά τις δεσµεύσεις του Υπουργείου Εργασίας,
αναµένεται η αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ. Μπορούµε, λοιπόν, τότε
συνολικά να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα.
Θέλω να κάνω µία αναφορά στο άρθρο 12. Πρόκειται για τις
παιδικές βιβλιοθήκες. Ο κ. Ταλιαδούρος που είναι πρώην Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και είπε ότι µε τη νούµερο 4 νοµοτεχνική βελτίωση, αντιµετωπίζεται το θέµα της αποζηµίωσης
και καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους.
Διαβάζοντάς το, δεν είµαι βέβαιος, κυρία Υπουργέ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νοµοσχεδίου αναδιατυπώνεται ως
εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών» -πάντως όχι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης- «που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο συγκεκριµένος φορέας ή φορείς, τον
προϋπολογισµό του οποίου θα βαρύνουν οι µεταφερόµενες στο
ελληνικό δηµόσιο κατά την παράγραφο 3 απαιτήσεις, το είδος
και το ύψος των απαιτήσεων αυτών».
Εδώ πρέπει να σταθούµε στο είδος των απαιτήσεων και όχι
στο ύψος. Νοµίζω πως θα πρέπει να προεξοφλήσετε, µε µια δήλωση τουλάχιστον, ότι θα προβλεφθεί στην επερχόµενη κοινή
υπουργική απόφαση η καταβολή των δεδουλευµένων, των οφειλοµένων από το δηµόσιο στους εργαζόµενους στις παιδικές βιβλιοθήκες. Τουλάχιστον αυτό να προβλεφθεί, καθώς είναι
γνωστό ότι έχουν µια τετραετία που είναι σε επίσχεση εργασίας,
είναι σε κατάσταση οµηρίας, δεν µπορούν ούτε επίδοµα ανεργίας να πάρουν, δεν µπορούν να βρουν αλλού δουλειά κ.λπ..
Όσον αφορά το θέµα της αξιολόγησης, ο κ. Βορίδης στην τοποθέτησή του τη συνέδεσε σαφώς –αυτό ήταν το πνεύµα της
οµιλίας του- µε τη βαθµολογική και ένεκα της βαθµολογικής και
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µε τη µισθολογική εξέλιξη. Είναι πολύ φυσιολογικό.
Ο κύριος Υπουργός είπε ότι αυτή η αξιολόγηση δεν σηµαίνει
και τίποτα. Την κάνουµε προς το παρόν για να αλλάξουµε την
κουλτούρα, τη νοοτροπία κ.λπ. στο δηµόσιο.
Εγώ είµαι µε τον κ. Βορίδη. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Έχω τη γνώµη, λοιπόν, ότι όσο και προσωρινό να είναι το
µέτρο, θα αξιοποιηθεί γι’ αυτούς τους λόγους.
Θέλω να πω και κάτι άλλο. Θεωρώ αυτού του τύπου την αξιολόγηση προσωρινό µέτρο. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα πρέπει να υπάρξουν άλλα κριτήρια, θα πρέπει να έρθουν τα αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία βεβαίως δεν
θα καταργούν το διευθυντικό δικαίωµα, έτσι ώστε να µην υπάρχει
υποκειµενισµός ή να υπάρχει ο ελάχιστος δυνατός υποκειµενισµός. Αλλιώς και αυτή η αξιολόγηση δεν θα πάει καλά. Θα ευτελιστεί πολύ σύντοµα µε την πάροδο του χρόνου. Να το σηµειώσουµε.
Επαναλαµβάνω ότι βρισκόµαστε στην «καρδιά» της διοικητικής
µεταρρύθµισης. Είναι κρίσιµα ζητήµατα αυτά. Τα αναβαθµίζουµε
διά του λόγου µας τουλάχιστον σε πολύ µεγάλο βαθµό. Θα πρέπει να τα προστατεύσουµε και να τα δούµε.
Θέλω να επαναλάβω µια πρόταση και να την προσέξετε. Δεν
πιστεύω ότι θα παρουσιαστούν πολλές περιπτώσεις όπου ο αξιολογητής θα νιώσει ότι θα πρέπει να υπερβεί κατά έναν-δύο ανθρώπους το 25% ή κατά έναν-δύο ανθρώπους το 60% ή να νιώσει
ότι θα πρέπει να βάλει λίγο λιγότερο από το 10% στους µέτριους.
Νοµίζω ότι θα ανακουφίσει όλο το δηµόσιο µια διατύπωση –και
θα ήθελα να παρακαλέσω ιδιαίτερα γι’ αυτό- που να δίνει τη δυνατότητα κατόπιν αξιολόγησης να υπερβούµε οριακά το ποσοστό του 25%, του 60% ή προς τα κάτω το 10%.
Βεβαίως, επαναλαµβάνω πως θεωρώ ότι είναι ένα προσωρινό
µέτρο. Καλός στόχος είναι να αλλάξουµε την κουλτούρα και τη
νοοτροπία αλλά θα πρέπει να το κατοχυρώσουµε και όσον
αφορά την εφαρµογή του και όσον αφορά την αλλαγή του.
Θέλω να έρθω στο άρθρο 25 και να αναφερθώ σε ένα θέµα,
κύριοι συνάδελφοι, που αφορά όλη τη Βουλή και για το οποίο
αποφεύγουµε να µιλήσουµε. Τι θα γίνει µε τους συνεργάτες µας;
Δεν θα κριθούν; Δεν θα αξιολογηθούν αυτοί οι υπάλληλοι; Αφορά
πάρα πολλούς ανθρώπους.
Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι υπάρχει ένα νοµικό πρόβληµα
για να το αντιµετωπίσουµε. Ό,τι νοµικό πρόβληµα και να υπάρχει,
θα πρέπει να το ξεπεράσουµε. Δεν είναι ευθύνη δική µας, δεν
έχουµε και τη διοικητική υποστήριξη για να φέρουµε µια κατάλληλη πρόταση έτσι ώστε να λυθεί το πρόβληµα. Νοµίζω ότι θα
πρέπει να αναλάβετε τη δέσµευση –αν δεν µπορείτε να το κάνετε
µέχρι αύριο- ότι σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο θα φέρετε µια ρύθµιση που θα απαντά στο πρόβληµα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει
αυτή η εξαίρεση, δεν είναι δυνατόν οι συνεργάτες όλων των Βουλευτών να είναι σε αυτήν την κατάσταση οµηρίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
Ντόλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Άρθρα είναι αυτά, δεν θα ξαναµιλήσω.
Να πάρω χρόνο και από τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε,
για να πω συγκεκριµένα πράγµατα.
Εγώ πιστεύω, λοιπόν, ότι στο άρθρο 25 στην παράγραφο 6
µπορεί να γίνει µία τέτοια προσθήκη. Χωρίς να είµαι ο ειδικότερος, νοµίζω ότι το Υπουργείο θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να
το αντιµετωπίσει.
Όσον αφορά το άρθρο 41, υπενθυµίζω την πρόταση που έγινε
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Κουκουλόπουλο. Το
άρθρο αυτό λέει ότι για όσους από τους υπαλλήλους που είναι
σε διαθεσιµότητα έκαναν αίτηση σε κάποιον διαγωνισµό, παρατείνεται το καθεστώς διαθεσιµότητάς τους µέχρι να βγουν τα
αποτελέσµατα.
Μάλλον καλύπτονται από αυτό το άρθρο οι σχολικοί φύλακες.
Παρατείνεται η διαθεσιµότητά τους µέχρι να βγουν τα αποτελέσµατα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν καλύπτονται, κύριε Ντόλιο.
Ξαναδείτε το.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Για κάποιο χρονικό διάστηµα.
Λέω το εξής, κύριε Μητρόπουλε και θέλω να το προσέξει το
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Υπουργείο. Επίκειται µια προκήρυξη η οποία θα αφορά στη µετακίνηση περίπου δύο χιλιάδων υπαλλήλων. Πολλές διαθεσιµότητες λήγουν στις 22 Μαρτίου. Οι άνθρωποι των οποίων οι
διαθεσιµότητες λήξουν, απολύονται. Χάνουν τη δυνατότητα να
κάνουν αίτηση για να µετακινηθούν. Αν τρέξετε και µπορέσετε
να βγάλετε την προκήρυξη µέχρι τις 20 Μαρτίου και προλάβουν
να κάνουν αίτηση όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και παρατείνεται το
καθεστώς διαθεσιµότητάς τους και κυρίως δεν στερούµε το δικαίωµα σε υπαλλήλους που είναι σε κατάσταση διαθεσιµότητας
να κάνουν αίτηση για να µεταφερθούν. Εξάλλου θα υπάρχει και
το θέµα της απόλυσης ή της απώλειας αξιόλογων ανθρώπων των
οποίων τυχαίνει να λήξει η διαθεσιµότητα.
Θα έρθω στο άρθρο 43 και θα πω ότι φοβάµαι πως µπαίνουµε
σε περιπέτειες. Εµείς θα το ψηφίσουµε, αλλά επιµένουµε πολύ
στο κρίσιµο µέρος της διατύπωσης.
Θεωρούµε ότι προς τη θετική κατεύθυνση είναι η τροπολογία,
η νέα διατύπωση, όπως ήρθε. Θέλω να κάνω µια προσθήκη
ακόµη. Λέει το άρθρο 43 σε ένα σηµείο «ότι κατά το χρόνο µετατροπής δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόµενες κατά περίπτωση νόµιµες προϋποθέσεις ή ότι δεν τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία».
Προτείνω να σβηστεί η φράση «δεν τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία» και να γραφεί «ή εφόσον µεσολάβησε δόλια ενέργεια από
την πλευρά του εργαζόµενου». Έτσι νοµίζω ότι κατοχυρώνουµε
τη νοµιµότητα και αποκλείουµε σε πολύ µεγάλο βαθµό τη σκοπιµότητα. Είναι πολύ συγκεκριµένη η διατύπωση την οποία κάνω.
Νοµίζω ότι θα ανακουφίσει πολύ κόσµο και πιστεύω ότι θα το
δεχθεί θετικά και µια σειρά από συναδέλφους.
Επειδή πήρα πολύ χρόνο θέλω να ξαναπώ ότι η διοικητική µεταρρύθµιση είναι ένα από τα κρισιµότερα ζητήµατα που απασχολούν σήµερα τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανάκαµψη,
δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παραγωγική αναδιάρθρωση αν δεν
προχωρήσουµε σοβαρά αυτήν την υπόθεση της διοικητικής µεταρρύθµισης.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι κάθε φορά που το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης θα εµφανίζεται στην Αίθουσα θα πρέπει να µας
κάνει και έναν µικρό απολογισµό για το πόσο προχωράµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Χρυσοβελώνη, ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει τον
λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ακούσαµε σήµερα τον αρµόδιο Υπουργό κ. Μητσοτάκη, να επαινεί τόσο το νοµοσχέδιό του όσο και τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Ο λαός µας λέει σοφά «αν δεν παινέσεις το σπίτι σου θα πέσει
να σε πλακώσει». Από αυτήν την οπτική γωνία ίσως και να έδινα
κάποιο δίκιο στον κύριο Υπουργό.
Υπάρχει όµως και η άλλη λογική, αυτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που λέει πως αν κάτι ξεφύγει καλό είναι να µην το υπερασπίζεσαι. Το σωστότερο θα ήταν στην προκείµενη περίπτωση να
αποσύρει ο κύριος Υπουργός το παρόν νοµοσχέδιο γιατί τελικά
αυτό το εκτός ελέγχου νοµοθέτηµα δε θα ωφελήσει ούτε το
Υπουργείο ούτε την υστεροφηµία του ιδίου. Απ’ ό,τι φαίνεται
όµως, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να εµµείνει µέχρι τέλους
στις επιλογές του. Έτσι αναγκαστικά πλέον θα κριθεί από τους
πολίτες στις επόµενες εκλογές σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκέλος και από τα δικαστήρια για το συνταγµατικά ορθό και σύννοµο αυτών των επιλογών του.
Δε θα επαναλάβω τα στοιχεία που καταδεικνύουν την ανειλικρίνεια και την παραπεµπτική προσέγγιση πίσω από τη συζητούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία. Όλα είναι πλέον στο φως και οι
πολίτες που µας άκουσαν και χθες µπορούν να κρίνουν και να
συγκρίνουν τόσο τις καταγγελίες των Ανεξάρτητων Ελλήνων όσο
και τις δικές σας δικαιολογίες.
Εγώ σήµερα θα πω δυο λόγια για την αξιολόγηση του προσωπικού της Δηµόσιας Διοίκησης.
Καταφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, κατά της πτυχιολαγνείας –
όπως την είπατε- των δηµοσίων υπαλλήλων και της δήθεν υπέρµετρης µοριοδότησης στατικών προσόντων τους, όπως ατυχώς
τα χαρακτηρίσατε και αναφέροµαι στους πανεπιστηµιακούς τίτλους σπουδών, µεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.λπ.
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Όλα αυτά, προφανώς, δεν σας κάνουν. Δεν πρέπει, κατά τη
γνώµη σας, να αποτελούν τη βάση της κρίσης για την ποιότητα
των δηµοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα, προαναγγείλατε τη θεσµοθέτηση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των υποψηφίων στελεχών του δηµοσίου που θα βασίζεται στην προφορική
συνέντευξη.
Λέτε, λοιπόν, «όχι» στη µοριοδότηση των πτυχίων, αλλά «ναι»
στη συνέντευξη. Προφανώς, αυτή είναι η νέα φιλοσοφία της
Νέας Δηµοκρατίας για την αξιολόγηση του προσωπικού της Δηµόσιας Διοίκησης!
Εννοείται, βέβαια, πως στα κριτήρια αυτά συµπεριλαµβάνετε
και τον προκρούστη των ποσοστώσεων: τόσοι υπάλληλοι θα χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά κακοί, τόσοι µέτριοι, και ούτω καθεξής.
Εδώ παρατηρούµε ένα κοινό γνώρισµα των νέων µεθόδων
αξιολόγησης που όµως δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε βέβαια
και αξιοκρατικό. Έρχεται από το απώτερο, κακό παρελθόν της
Δηµόσιας Διοίκησης και είναι απολύτως ανορθολογικό. Λέγεται
µε µία λέξη «αυθαιρεσία». Αυθαιρεσία στην κρίση, καθώς αυτή
µπορεί να είναι ατεκµηρίωτη, όπως συνήθως συµβαίνει στις προσωπικές συνεντεύξεις. Αυθαιρεσία και στα κριτήρια, καθώς το
µηχανιστικό ποσοστό του 15% των «κακών» δηµοσίων υπαλλήλων δεν προκύπτει από πουθενά και σίγουρα δεν µπορεί να προκύπτει παντού και πάντα στο δηµόσιο µε βάση κάποια θολά και
ασαφή κριτήρια.
Να το πούµε απλά: δεν συµπαθείτε τους πτυχιούχους δηµοσίους υπαλλήλους. Προφανώς, έχετε πρόβληµα µε όσους διαθέτουν πολλά τυπικά προσόντα. Τα αποκαλείτε, µάλιστα, στατικά
–όπως προανέφερα- για να τα υποβαθµίσετε.
Πρόσφατα, προσπαθήσατε να υποβαθµίσετε τη σηµασία της
επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων για την υπηρεσιακή
τους εξέλιξη, λέγοντας πως η µοριοδότηση των επιµορφώσεων
πρέπει να αλλάξει καθώς µε το ισχύον σύστηµα αδικούνται όσοι
δεν επιµορφώνονται. Μα, έχει άραγε κάποιο νόηµα το κυκλικό
αυτό επιχείρηµα; Προφανώς. Όταν πάρουµε ως κριτήριο τις
σπουδές, τις επιµορφώσεις, τις πιστοποιηµένες δεξιότητες κ.λπ.
εκείνοι που θα µοριοδοτηθούν είναι όσοι διαθέτουν τα παραπάνω
προσόντα. Προφανώς όσοι δεν τα διαθέτουν, δεν µπορούν να
µοριοδοτηθούν γι’ αυτά.
Εποµένως, το πρόβληµά σας δεν είναι οι δήθεν αδικούµενοι,
το πρόβληµά σας είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που έχουν πολλές
γνώσεις. Αυτοί είναι που σας ενοχλούν πραγµατικά και γι’ αυτό
άλλωστε τους κατηγορείτε για πτυχιολαγνεία, όπως λέτε. Πρόκειται για µία πρωτοφανή µοµφή εναντίον όλων όσοι προσπάθησαν να µορφωθούν στη ζωή τους, πολύ συχνά κάτω από πολύ
αντίξοες συνθήκες.
Είναι πρωτάκουστο να ακούγονται τέτοια πράγµατα από µία
κυβέρνηση και µάλιστα την περίοδο αυτή που έχει αναλάβει και
την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι λόγια που
απλά δεν µπορούν να λέγονται σε κράτος του ανεπτυγµένου κόσµου. Νοµίζω, όµως, ότι ακόµα και στον Τρίτο Κόσµο παρόµοιες
δηλώσεις θα κατατάσσονταν αυτόµατα στη σφαίρα του απολύτως εξωφρενικού. Όχι, όµως, στην Ελλάδα. Εδώ, τα συστηµικά
µέσα ενηµέρωσης άφησαν ασχολίαστη την υπουργική διαπίστωση, για να µην πω ότι τη θεώρησαν και ως έκφραση πολιτικής
καινοτοµίας.
Όπως και να έχει, στο ελληνικό δηµόσιο του µέλλοντος, σύµφωνα πάντοτε µε το όραµα της συγκυβέρνησης, δεν χωρούν οι
λεγόµενοι «πτυχιολάγνοι». Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κοινωνίας της γνώσης, στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα οι ακαδηµαϊκές σπουδές και οι αναβαθµισµένες τεχνικές
δεξιότητες δεν µπορούν να αποτελούν, σύµφωνα µε τον κύριο
Υπουργό, κριτήρια αξιοσύνης. Πρέπει να αντικατασταθούν από
προφορικές συνεντεύξεις και προκάτ ποσοστά «καλών» και
«κακών» δηµοσίων υπαλλήλων. Αν αυτό δεν είναι η αποθέωση
της οπισθοδρόµησης και της παλαιοδιοικητικής νοοτροπίας,
πραγµατικά δεν µπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο σαν πολιτική
πρόταση και µάλιστα από έναν νέο άνθρωπο.
Κύριε Υπουργέ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σας έχουµε ξαναπεί
ξεκάθαρα, πολλές φορές, πως δεν πρόκειται να συναινέσουµε
στην περαιτέρω υποβάθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης, γιατί όσο
ανεξήγητο κι αν είναι το φαινόµενο της υπερπληθώρας αριστού-
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χων δηµοσίων υπαλλήλων, άλλο τόσο άσχηµο είναι και το φαινόµενο των εξ ορισµού «κακών», «µετρίων» και ούτω καθεξής δηµοσίων υπαλλήλων.
Το να αντικαθιστάτε ένα λάθος µε ένα καινούργιο λάθος και
µάλιστα µε την επίφαση της αξιοκρατικής αξιολόγησης είναι
ακόµα χειρότερο, γιατί µηδενίζει κάθε πιθανότητα µελλοντικής
µεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης. Εξαντλεί τις αντοχές
και την υποµονή των άξιων ανθρώπων, που περίµεναν από εσάς
κάτι το διαφορετικό.
Περίµεναν από το δηµόσιο, που υπηρετούν µε συνέπεια, να
είναι το ίδιο συνεπές και να εφαρµόσει επιτέλους σε κάθε υπηρεσία του το νόµο που ψηφίστηκε πριν από δέκα χρόνια. Μιλώ
για το σύστηµα διοίκησης µε στόχους, το οποίο µέχρι και σήµερα, δέκα χρόνια µετά τη θεσµοθέτησή του, βρίσκεται ακόµη
«στον αέρα».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μαζί µε αυτό βρίσκεται στον αέρα και η όποια αντικειµενική
αξιολόγηση. Για ποια αντικειµενικότητα στην ατοµική αξιολόγηση
µιλάµε, τη στιγµή που οι περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες δεν
λειτουργούν στη βάση κάποιας στοχοθεσίας, όταν δεν µετρούν
ούτε την απόδοση των υπαλλήλων ούτε τα αποτελέσµατα σε επίπεδο οργανικής µονάδος;
Πάντως, η δική σας επιστηµονική µέθοδος µε τον τίτλο κόβω
ό,τι προεξέχει είναι βέβαιον ότι δεν συνιστά αντικειµενική αξιολόγηση. Αντίθετα, θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε µια
παρωδία αξιοκρατικής κρίσης, όπου οι προσοντούχοι δηµόσιοι
υπάλληλοι θα βαφτίζονται «πτυχιολάγνοι», όπως ατυχώς τους
αποκαλέσατε.
Προχωρώ µε µια αναφορά σε µια µόνο τροπολογία, γιατί
πραγµατικά δεν έχει απολύτως κανένα νόηµα να µπω σε περαιτέρω λεπτοµέρειες ενός νοµοσχεδίου που είναι βαθιά προβληµατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα δευτερολογήσω, οπότε δείξτε µία
ανοχή.
Αναφέροµαι, λοιπόν, στην τροπολογία του ιδίου του κυρίου
Υπουργού, τη µε αριθµό 1252/68. Η πρώτη παρατήρησή µου έχει
να κάνει µε την παράγραφο 8 για το πρόγραµµα διαδηµοτικών
διαθεσιµοτήτων, όπως θα έπρεπε να λέγεται σωστά. Εκεί επιχειρείτε να επιταχύνετε σπασµωδικά τη θέση σε διαθεσιµότητα τεσσάρων χιλιάδων δηµοτικών υπαλλήλων, προκειµένου να συµµορφωθείτε µε τις υποδείξεις της τρόικας. Θέλετε να πιάσετε άµεσα
τον στόχο των είκοσι πέντε χιλιάδων διαθέσιµων, γι’ αυτό και θεσµοθετείτε διαδικασίες απολύτως εξπρές. Πρόκειται για τη συνήθη πρακτική της συγκυβέρνησης, που προσπαθεί να στριµώξει
στην κυριολεξία µέσα σε ελάχιστο χρόνο πολύ σοβαρά ζητήµατα, έτσι ώστε να µην έχει χρόνο να τα αντιληφθεί η κοινωνία.
Η δική µου παρατήρηση έχει να κάνει µε τη διαστροφή των λέξεων. Εµφανίζετε στον κόσµο τη µοριοδότηση που κάνατε εν
όψει διαθεσιµοτήτων του προσωπικού ως κάποιου είδους αξιολόγηση. Μάλιστα, φτάσατε στο σηµείο να ταυτίσετε την περίφηµη κινητικότητα στους ΟΤΑ µε µια δήθεν εθελοντική διαθεσιµότητα των υπαλλήλων τους που µπαίνουν στο πρόγραµµα. Πρόκειται κυριολεκτικά για έναν λεκτικό φασισµό.
Εδώ έχουµε µια παρόµοια λεκτική διαστροφή. Εκβιάζετε τους
δηµοτικούς υπαλλήλους να αποδεχθούν, εθελοντικά υποτίθεται,
µέσα σε ελάχιστο χρόνο, την ίδια τους τη διαθεσιµότητα. Τους
αναγκάζετε ουσιαστικά να γίνουν «δηλωσίες», να υπογράψουν
ένα χαρτί, όπου θα παραδέχονται εκ των πραγµάτων πως είναι
άχρηστοι για τον οργανισµό που υπηρετούν και µε το οποίο θα
αποδέχονται, πάλι δήθεν οικειοθελώς, την ποινή της διαθεσιµότητάς τους.
Τέτοιες διαδικασίες αναµόρφωσης των ανθρώπων, όπου οι λέξεις χάνουν πλέον κάθε νόηµα, πραγµατικά µού θυµίζουν Όργουελ.
Θα κλείσω µε µια τελευταία παρατήρηση για την ίδια τροπολογία, που αφορά τους οδηγούς του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Αναφέροµαι στην παράγραφο 7, που από µόνη της
αποκαλύπτει την πραγµατική παθογένεια της Δηµόσιας Διοίκησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα να θυµίσω εν συντοµία το ιστορικό της υπόθεσης,
γιατί είναι εξαιρετικά διδακτικό. Στις 15-11-2013 δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση του κυρίου Υπουργού, µε την οποία καλούσε δώδεκα οδηγούς του
Υπουργείου του, που ο ίδιος έθεσε σε διαθεσιµότητα τον περασµένο Ιούλιο, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µετάταξης στις ίδιες
θέσεις από τις οποίες ο ίδιος τους είχε αποµακρύνει.
Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος της διοικητικής παράνοιας,
θυµίζω πως ο κύριος Υπουργός εισηγήθηκε µε επίµονο τρόπο
στη Βουλή ως αρµόδιος Υπουργός την ψήφιση σχετικής διάταξης µε τίτλο «Κατάργηση ειδικότητας οδηγών του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης». Σκοπός σας τον περασµένο Ιούλιο
ήταν η κατάργηση κάθε τέτοιας θέσης στην κεντρική υπηρεσία
του Υπουργείου σας.
Έτσι, σύµφωνα πάντοτε µε τον δικό σας νόµο, το παραπάνω
προσωπικό επρόκειτο να µεταταγεί, να µεταφερθεί σε άλλους
φορείς του δηµοσίου. Εννοείται ότι µεταξύ αυτών των φορέων
δεν θα µπορούσε λογικά να συµπεριληφθεί το ίδιο το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης, καθώς ήταν εκείνο που κατήργησε
τις παραπάνω θέσεις.
Όµως, µε την υπουργική απόφαση του Νοεµβρίου προκηρύξατε δώδεκα κενές θέσεις οδηγών, που υποτίθεται ότι ξαναεµφανίστηκαν στο Υπουργείο σας µετά την ολοκληρωτική κατάργησή του από εσάς, στις οποίες καλέσατε τους δικούς σας διαθέσιµους οδηγούς να µεταταχθούν.
Με άλλα λόγια τους ζητάτε να επανέλθουν µε το παραπάνω
τέχνασµα της µετάταξης στις ίδιες ακριβώς θέσεις από τις
οποίες εσείς τους αποµακρύνατε τον Ιούλιο. Κάποιους άλλους
αποφασίσατε να τους µετακινήσετε σε γειτονικές µε το Υπουργείο σας υπηρεσίες, όπως η Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
Όµως, αυτή η απίστευτη ιστορία διοικητικής τρέλας δεν τελειώνει εκεί. Σήµερα έχουµε το τελευταίο επεισόδιο στο σήριαλ των
εικονικών µετακινήσεων µε την προαναφερθείσα τροπολογία του
κυρίου Υπουργού. Και για όσους συναδέλφους έχουν µπερδευτεί από τις παλινωδίες που µόλις περιέγραψα, συνοψίζω ως εξής:
Η συζητούµενη τροπολογία φέρνει πίσω και τις εικονικές µετακινήσεις που προανέφερα, ορίζοντας πως όλοι οι δηµόσιοι οδηγοί που επρόκειτο να µετακινηθούν σε γειτονικές υπηρεσίες
επιστρέφουν κι αυτοί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
από όπου ο ίδιος ο κύριος Υπουργός τους είχε µετακινήσει.
Για να µην παίρνω τώρα περισσότερο χρόνο, θέλω να πω το
εξής: Γίνεται σαφές απ’ όλα τα παραπάνω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν µπορούµε να δώσουµε νοµιµοποίηση ούτε σε νοµικές
φαιδρότητες ούτε σε απόπειρες εξαπάτησης του Κοινοβουλίου.
Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως δηλώσαµε, κατά την ψηφοφορία επί
της αρχής, καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο, καθώς και όλα
τα άρθρα ή τροπολογίες εκτός των καθαρά διεκπεραιωτικών διατάξεων τις οποίες θα αναφέρω σύντοµα και επιγραµµατικά.
Μιλώ για το άρθρο 2 που αφορά το ΓΕΜΗ, το άρθρο 3 για τις
προµήθειες του δηµοσίου, το άρθρο 4 για τους παραγωγούς αλιείς, τα άρθρα 10 και 11 για τα πανεπιστηµιακά ινστιτούτα, το
άρθρο 17 για τους φορείς «σφραγίδες», το άρθρο 19 για το Ενιαίο Ταµείο Εθνικής Άµυνας, τα άρθρα 34 και 35 για το Εθνικό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης, το άρθρο 39 για τις υπηρεσιακές
άδειες, τα άρθρα 41 και 42 για την παράταση της περιόδου και
τις εξαιρέσεις της διαθεσιµότητας, το άρθρο 45 για τη µεταβίβαση εκτάσεων στους ΟΤΑ, το άρθρο 47 για την εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης σχεδίων στελέχωσης πριν από τη διοικητική
µεταβολή οργανισµών και το άρθρο 48 για την οδήγηση κρατικών αυτοκινήτων. Τα άρθρα αυτά που προανέφερα, θα τα υπερψηφίσουµε, καθώς θεωρούµε ότι συνιστούν τουλάχιστον
απόπειρες διευθέτησης υπαρκτών προβληµάτων ή γραφειοκρατικές προσαρµογές.
Κλείνω µε τις υπουργικές τροπολογίες.
Στην υπ’ αριθµόν 1254/70 τροπολογία που αναφέρεται στον
Οργανισµό Λιµένος Πάτρας θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στην υπ’ αριθµόν 1253/69 θα ψηφίσουµε «ΟΧΙ», καθώς δεν
αναστέλλεται η έκδοση αποφάσεων απόλυσης διαθέσιµων λόγω
εκλογών και σηµειώνω ότι απολύονται ΙΔΑΧ χωρίς να τους καταβληθεί αποζηµίωση αλλά και γιατί η συγκεκριµένη τροπολογία
είναι εκπρόθεσµη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΕ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Στην υπ’ αριθµόν 1251/67 τροπολογία θα δηλώσουµε
«ΠΑΡΩΝ», γιατί τη θεωρούµε γραφειοκρατική.
Στην υπ’ αριθµόν 1241/57 που αναφέρεται στο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ψηφίζουµε «ΟΧΙ».
Τέλος, θα αναφερθώ στις δυο βουλευτικές τροπολογίες -εφόσον τις δεχθείτε- στις οποίες έχω επικεντρωθεί. Τα υπόλοιπα
αύριο. Αναφέροµαι σ’ αυτήν της κ. Σακοράφα για τους απόφοιτους Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, όπου λέµε «ΝΑΙ» και
στην τροπολογία των Ανεξάρτητων Ελλήνων της κ. Ιατρίδη για
τους εργαζοµένους στον ΔΕΥΑ, όπου λέµε «ΝΑΙ».
Γενικότερα, όµως –και κλείνω- δηλώνουµε ότι αντιτασσόµαστε
απόλυτα σε κάθε ατεκµηρίωτη, παράνοµη ή αντισυνταγµατική
παρέµβαση στη Δηµόσια Διοίκηση. Γι’ αυτό και αρνούµαστε κατηγορηµατικά να συµπράξουµε σε οποιαδήποτε διαδικασία ευτελίζει τους Βουλευτές και τον Κοινοβουλευτισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
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, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το γυµνάσιο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
Μεσσηνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, η µάνα µου -µία
γερόντισσα ενενήντα χρονών, ήταν ΕΠΟΝίτισα- µου είπε σήµερα: «Γιατί δεν ακολουθείς το Μητσοτάκη και το Βορίδη στην
αξιολόγηση; Γιατί δεν θέλετε αξιολόγηση;»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Την πείσαµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλλον. Θα µου τη χαλάσετε στα
ενενήντα.
Μάνα -της λέω- µάλλον ο Μητσοτάκης δεν θέλει αξιολόγηση,
αλλά απολύσεις. «Μα…» -µου λέει- «…αυτό γιατί δεν το λένε οι
τηλεοράσεις;».
Στο µνηµόνιο το οποίο διαβάζω -επειδή ο Λαφαζάνης δεν θέλει
αξιολόγηση, εµείς δεν θέλουµε αξιοκρατία- στο ν. 4046, την αξιολόγηση τη θέλετε για να απολύσετε. Διότι τέσσερα νοµοσχέδια
- αξιολογήσεις που φέρατε, τα συνδέετε µε καταργήσεις φορέων
και µε απολύσεις.
Διαβάζω: Το πολιτικό προσωπικό το οποίο υπέγραψε αυτό είναι ο ν.4046- οµνύει στους δανειστές. Προσέξτε! «Παραµένουµε πιστοί…» -Έλληνες πολιτικοί!- «…στη δέσµευσή µας να
µειώσουµε την απασχόληση κατά τουλάχιστον εκατόν πενήντα
χιλιάδες µέχρι το 2015». Πώς; Διαβάζω το µνηµόνιο, στην ίδια
διάταξη: «Η προγραµµατισµένη λειτουργική αξιολόγηση…» -που
θέλετε εσείς και δε θέλει ο Λαφαζάνης και ο Μητρόπουλος- «…
της Δηµόσιας Διοίκησης, το κλείσιµο, η συγχώνευση, η συρρίκνωση φορέων της γενικής κυβέρνησης, θα µας βοηθήσει…» «θα µας βοηθήσει» λένε οι Έλληνες πολιτικοί στους δανειστές«…να εξεύρουµε τους υπεραρίθµους δηµοσίους υπαλλήλους».
Θα καταθέσω τη διάταξη για τα Πρακτικά.
Κι ενώ, λοιπόν, έχετε πάρει την αξιολόγηση ως µηχανισµό
ακρωτηριασµού του κράτους, προ µνηµονίου είχαµε ένα εκατοµµύριο δηµοσίους υπαλλήλους, µε δικά σας, σηµερινά στοιχεία.
Και, επίσης, µε δικά σας στοιχεία σήµερα είναι πεντακόσιες
τριάντα επτά χιλιάδες. Καταθέτω το ένα εκατοµµύριο δηµόσιοι
υπάλληλοι µισθοδοτούµενοι του δηµοσίου, από σηµερινά στοιχεία δικά σας. Και σήµερα οι µόνιµοι κάθε είδους είναι πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιοι δεκαπέντε και µαζί µε του
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πεντακόσιες ενενήντα επτά
διακόσιοι εβδοµήντα επτά.
Θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
Έχετε αναλάβει υποχρέωση να λειτουργήσετε το κράτος
µέχρι το 9% του ΑΕΠ. Κανένα κράτος δεν λειτουργεί µε τέτοιο
ποσοστό. Για παράδειγµα η Νορβηγία, που έχει το µισό πληθυσµό κι ένα εκατοµµύριο σχεδόν δηµοσίους υπαλλήλους, αντί για
9%, που σας έχουν επιβάλει οι δανειστές, λειτουργεί το κράτος
µε 56%. Θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
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Έρχεται ο Ματίας Μορς και σας λέει προχθές ότι ούτε το πεντακόσια ενενήντα επτά είναι αρκετό. Δηλαδή, έχουµε µειωθεί
κατά τετρακόσιες χιλιάδες. Κάτι παραδεχθήκατε. Ειλικρινώς δεν
σας ξέφυγε ότι και στο κόστος -όπως είπατε-και στον αριθµό
έχουµε πετύχει. Όµως, ο Ματίας Μορς δεν αρκείται σε τετρακόσιες χιλιάδες, φτωχών ανθρώπων -διότι δεν είναι παιδιά Βουλευτών και πολιτικών και διπλωµατών και στρατιωτικών οι σχολικοί
φύλακες και οι έρµες οι καθαρίστριες- και σας επιβάλλει στόχο
άλλες εκατόν πενήντα χιλιάδες. Και σας λέει ότι η Ελλάδα δεν
αντέχει να πληρώνει πάνω από τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους. Γιατί; Διότι έχετε στόχο µέχρι 9%. Μέχρι
9% καµµία χώρα του πλανήτη µε έντεκα εκατοµµύρια πληθυσµό
δεν λειτουργεί.
Και όχι µόνο αυτό. Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ λέει: «Το ελληνικό δηµόσιο
δεν είναι µεγάλο». Και σας λέει γιατί δεν είναι µεγάλο. Και το
2011 σας έχει τελευταία, ως την ολιγαριθµότερη Δηµόσια Διοίκηση -µε στοιχεία του 2011- το 2011.
Θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
Και προ µνηµονίου ο ίδιος ο ΟΟΣΑ λέει ότι µαζί µε την Γερµανία είχαµε την ολιγαριθµότερη Δηµόσια Διοίκηση. Το καταθέτω
κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποίο
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το λέω αυτό γιατί έχετε στόχο να µειώσετε το προσωπικό. Και
το εξωραΐζετε µε ευφηµισµούς, µε αξιολόγηση, µε εξορθολογισµό κ.ο.κ.. Και όχι µόνο αυτό. Έχετε στόχο -και το αποκρύπτει η
Κυβέρνηση- από το 2015 να κάνουµε βουλγαρικούς τους µισθούς και τώρα που έχει µπει στο τραπέζι η µείωση των εργοδοτικών εισφορών -µόλις το ανακάλυψα σήµερα- στην τρίτη επικαιροποίηση πρέπει να κάνουµε και τις ασφαλιστικές εισφορές
βουλγαρικές.
Προσαρµογή του µισθολογικού κόστους µε τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσαρµογή του κατώτατου µισθού µε
τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ευφηµισµοί!
Να µειωθεί η ασφαλιστική εισφορά, να πάνε σε κραχ τα ταµεία,
για να ανασάνουν, λέει, οι εργοδότες και να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ο στόχος του µνηµονίου είναι να κάνουµε εισφορές βουλγαρικές, µισθούς βουλγαρικούς, δαπάνες βουλγαρικές
κ.ο.κ. και έχει µπει στο τραπέζι αν τα επιδόµατα καταργούνται;
Βγαίνουν και σήµερα Βουλευτές σας στην τηλεόραση, σιχτιρίζουν την τρόικα ότι κακώς βάζει στο τραπέζι την περικοπή των
επιδοµάτων, ενώ έχουν καταργηθεί τα επιδόµατα από το 2012
µε δικό σας νόµο.
Σας διαβάζω τι λέει ο νόµος: «Πέραν της µηνιαίας τακτικής
προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καµµία άλλη προσαύξηση
δεν περιλαµβάνεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο
µισθό». Και βγαίνουν και λένε «µα, πού µας είπατε;» κ.λπ. Είναι ο
ν.4093. Δεν το λέτε στους δηµοσιογράφους αλλά δεν το λέτε και
στους δικούς σας που πάνε στις τηλεοράσεις ότι έχουν καταργηθεί όλα τα επιδόµατα λόγω γάµου, λόγω µητρότητας, λόγω
συνθηκών εργασίας, λόγω σπουδών.
Ποιο επίδοµα θα µείνει από το 2015 και µετά; Το λέει ο ν.4093:
«Έως ότου η ανεργία διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%
αναστέλλεται η προσαύξηση του νοµοθετικώς καθορισµένου µισθού λόγω προϋπηρεσίας». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξης Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηλαδή, είναι το µοναδικό επίδοµα που έχει επιτρέψει η τρόικα
-νόµος του 2015- και να πάψει η φιλολογία ότι σταµατά το µνηµόνιο το 2015, διότι νόµος λέει ότι µετά το 2015 θα γίνει ο κατώτατος µισθός 360 ευρώ, νόµος λέει ότι θα γίνει η σύνταξη 360
ευρώ, νόµος λέει ότι µετά το 2017 θα γίνει ο κατώτατος µισθός
µισός, νόµος λέει ότι µετά την 1η Ιανουαρίου 2021 τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών θα αναπροσαρµόζονται ανά τριετία
µετά τα εξήντα επτά χρόνια. Άρα, λοιπόν, να πάψει και η φιλολογία και η παραπληροφόρηση ανθρώπων σοβαρών, αξιοπρεπών,
ότι το βαθύ µνηµόνιο, οι σκληρές µνηµονιακές ρυθµίσεις αρχίζουν από το 2015. Για την προσαύξηση του µισθού από την 1η

8502

Ιανουαρίου 2015 το κράτος αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση
µόνο της βασικής σύνταξης, τα 360 ευρώ. Γιατί να µην τα πούµε
αυτά στον κόσµο; Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξης Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχεστε τώρα και µας λέτε για την αξιολόγηση να κάνουµε
µία βουτιά εικοσαετίας, να δηµιουργήσουµε δικαστικές τραγωδίες, διότι θα έχει τη δυνατότητα µε τη ρύθµιση, όπως είπε ο κ.
Ντόλιος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Δεν το διάβασε καλά. Στη συµπληρωµατική αιτιολογική σας
έκθεση του άρθρου 43, δείτε τη σελίδα 6. Δεν θέλετε να ελέγξετε
τις δόλιες αξιόποινες περιπτώσεις που όλοι µας συνοµολογούµε.
Ποιος θέλει –εµείς;- να επιβραβευτούν αυτοί οι οποίοι πλαστογράφησαν και εγκαλείτε την Αριστερά ή όλα τα κόµµατα γι’ αυτό;
Ακούστε τι λέτε. Εσείς δεν θέλετε να ανιχνεύσετε τις λίγες ή
πολλές περιπτώσεις ποινικώς κολασίµων περιπτώσεων. Κατόπιν
τούτου, λέτε, στη σελίδα 6 –τώρα το ανακάλυψα- ο ουσιαστικός
επανέλεγχος όλων των περιπτώσεων µετατροπών αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας.
Άρα, λοιπόν, θα πιάσετε το νόµο του 2000, το ν.2839, που
τριάντα χιλιάδες µονιµοποιήθηκαν, το προεδρικό διάταγµα του
Ρέππα, το δικό σας π.δ. 164 και τι θα λέτε; Ότι δεν τηρήθηκαν οι
διαδικασίες; Ότι δεν είχαν θεσµοθετηθεί καλά τα κριτήρια, όταν
τα προεδρικά διατάγµατα τα επεξεργάστηκε η Ολοµέλεια του
Συµβουλίου της Επικρατείας; Όταν συµπατριώτες µας ταλαιπωρηµένοι µε άγρια εκµετάλλευση της εργασιακής τους σχέσης
είχαν προσφύγει, κύριε Υπουργέ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν είπε ότι καλώς, έπρεπε
να µονιµοποιηθείτε, είπε ότι το ελληνικό δηµόσιο εκµεταλλευόταν την εργασία Ελλήνων πολιτών, πολιτών γενικώς και επικαλούµενο ότι παρέχουν παροδικές εργασίες, έκτακτες εργασίες,
που εν τοις πράγµασι ήταν αορίστου χρόνου, εκµεταλλευόταν
την εργασία τους και τους απασχολούσε φθηνά και ανασφάλιστα. Τώρα έρχεσθε και λέτε σε αυτούς τους έρηµους, επαναλαµβάνω, που δεν είναι παιδιά πλουσίων, αλλά φτωχών οικογενειών,
ότι βάζετε το χέρι σας σε βάθος εικοσαετίας, για να δείτε κατά
πόσο τηρήθηκε η διαδικασία και κατά πόσο πληρούσαν τις προϋποθέσεις που οι κυβερνήσεις είχαν θεσπίσει.
Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν κάνετε καλά -νοµίζω- και στο 43 και
στο 41.
Τι σηµαίνει για δεκαπέντε χρόνια, κατά το προεκλογικό δίµηνο,
να απαγορεύει στο νοµοθέτη, στην εκτελεστική εξουσία να
απολύει, να υποβιβάζει υπηρεσιακά, να µεταθέτει, να µετατάσσει
και να µεταφέρει από θέση σε θέση έναν υπάλληλο και να
ερχόσαστε εσείς σήµερα και να λέτε ότι καταργείτε αυτόν το
νόµο που προστάτευε διαχρονικά τις προεκλογικές µεταθέσεις,
απολύσεις κλπ.; Και λέτε, µέχρι την προτεραία των εκλογών θα
µπορώ να απολύω και να µεταθέτω.
Δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση αυτή η νοµοθετική σας πρωτοβουλία. Στο κάτω-κάτω σας το λέει και η ίδια η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής.
Δείτε τι συµβαίνει στην περίπτωση του ΤΕΟ που αφορά εκατόν
πενήντα υπαλλήλους. Πείτε ότι δεν συµφωνείτε. Εµείς είπαµε για
τα διόδια κ.ο.κ.. Οι µισοί είναι αορίστου χρόνου -µπορεί να είναι
και υποθετικό- και οι άλλοι ορισµένου χρόνου και υπηρετούν την
ίδια χρονική διάρκεια. Κύριε Υπουργέ, τι νοµοθετείτε σε ελληνικό
νοµοθέτηµα; Ζητάτε, µάλιστα, από τον κ. Ντόλιο να στηρίξει αυτό
το νοµοθέτηµα. Και αναφέροµαι σε έναν συνάδελφο που έχει
ευαισθησίες, τις οποίες εξέφρασε κι εδώ. Νοµοθετείτε, λοιπόν,
οι µισοί που είναι αορίστου χρόνου να πάρουν αποζηµίωση λόγω
απολύσεως. Εκεί δεν σας συµβούλευσαν καλά οι νοµικοί σας,
διότι βάλατε τον όρο «σπουδαίο λόγο». Και σύµφωνα µε το
άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα όποιος εργοδότης -όποιος κι αν
είναι- καταλύει τη σύµβαση εργασίας και απολύει µε «σπουδαίο
λόγο» -και η κατάργηση του Οργανισµού είναι σπουδαίος λόγος,
κύριε Υπουργέ- οφείλει αποζηµίωση.
Και τι µας λέτε τώρα να ψηφίσουµε; Οι µισοί υπάλληλοι από
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το ΤΕΟ ή από τον ΕΑΧΑ ή από το Ινστιτούτο Εργασίας που είναι
αορίστου χρόνου, να πάρουν αποζηµίωση και οι άλλοι µισοί να
µην πάρουν. Μπορεί, όµως, οι ορισµένου χρόνου να έχουν και
µεγαλύτερη προϋπηρεσία από αυτούς. Ποιος το λέει αυτό; Ποιο
σύγχρονο κράτος θεσπίζει τέτοιο νοµοθέτηµα;
Επίσης, πώς είναι δυνατόν να απολυθούν εκατόν πενήντα
άτοµα; Δεν σας συµβούλευσαν καλά. Δεν µπορείτε να καταργήσετε µία επιχείρηση και να απολύσετε τόσο προσωπικό αν δεν
τηρηθεί η υποχρεωτική από το κοινοτικό δίκαιο νοµοθεσία για
τις οµαδικές απολύσεις.
Δεν είναι µόνο ο δικός µας νόµος που το προβλέπει, ο
ν.1387/1983, στη νοµοθέτηση του οποίου είχα συµβάλει κι εγώ,
µεταφέροντας άλλο νόµο από την Ευρώπη, όπως έγινε και για
την αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή και µε άλλα νοµοθετήµατα που θεσπίστηκαν από τους επιφανείς πολιτικούς που
ήταν τότε στο Υπουργείο Εργασίας. Εγώ απλώς συνέδραµα. Δεν
µπορείτε, όµως, να µην τηρήσετε τη νοµοθεσία των οµαδικών
απολύσεων! Δεν µπορείτε να τους απολύσετε όλους αµέσως,
έστω κι αν κλείνει η επιχείρηση.
Υπό αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι. Απαξιώνουµε το Κοινοβούλιο. Πολλοί από εσάς είστε
γόνοι ιστορικών πολιτικών οικογενειών. Δεν µπορούµε εδώ που
έφτασε η χώρα «να γκρεµίζουµε και το τελευταίο ερείπιο» ενός
απαξιωµένου Κοινοβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Δεν µπορεί να έρχεται η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
να σας λέει ότι δεκαπέντε διατάξεις παραβιάζουν Σύνταγµα,
νόµους, δεδικασµένο της Ευρώπης, όλη την κοινοτική νοµοθεσία, όλες τις αρχές του δικαίου, την αρχή της αξιοκρατίας, της
αµεροληψίας, του δεδικασµένου, και εσείς να λέτε, «Δεν τα
λαµβάνω υπ’ όψιν». Τι σηµαίνει «Δεν τα λαµβάνω υπ’ όψιν»; Εδώ
που είµαστε, δεν πρέπει να τα λάβουµε αυτά υπ’ όψιν µας;
Τι σηµαίνει, οι καθηγητές είπαν τη γνώµη τους αλλά ο κ. Μπούρας πρέπει να πει ότι ψηφίζει νοµοθέτηµα µε επτά αντισυνταγµατικότητες;
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να τα σκεφτείτε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς, όσον αφορά αυτό το
νοµοθέτηµα, θα καταθέσουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
για όλες τις διατάξεις που καταργούν οργανισµούς.
Πώς καταργείτε στο κάτω-κάτω το Μουσείο της Ελευθερίας ή
το Ίδρυµα Κολοκοτρώνη; Πώς το κάνετε έτσι απλά; Επειδή µας
το είπαν οι δανειστές; Και να µην µας το είπαν, όµως, πώς είναι
δυνατόν να καταργείται η Ακαδηµία Ελευθερίας του Μεσολογγίου ή το Ίδρυµα Κολοκοτρώνη; Μας απελευθέρωσε, εµείς οι
αγνώµονες τον φυλακίσαµε και θα τον ξεχάσουµε κιόλας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και δεν είναι λαϊκισµός αυτό. Θα
ξεχάσουµε και την ιστορία µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς το καταψηφίζουµε και θα
καταθέσουµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα
20, 41 και 43, αν δεν τα αποσύρετε, καθώς και για όλα τα άρθρα
που καταργούν χρήσιµους οργανισµούς, µε τεχνογνωσία, µε
ιστορία, µε προσωπικό. Δεν θα το επιτρέψουµε αυτό. Μέληµά
µας είναι όχι η άρνηση στην αξιολόγηση αλλά η στήριξη του
δηµοσίου για µία οικονοµική ανόρθωση, στηρίζοντας και την
απασχόληση κυρίως ανθρώπων από φτωχές, σηµαντικές, καλές
οικογένειες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οµολογώ ότι ανάµεσα στους Υπουργούς της Κυβερνήσεως
που δείχνουν σθένος όσον αφορά την εργασία τους στο Υπουργείο είναι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν τον ειρωνεύοµαι. Μιλάω ειλι-
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κρινά. Είναι άτεγκτος, είναι βράχος ακλόνητος, είναι ακριβώς ο
ψυχρός εκτελεστής των σχεδίων. Και αυτό δεν είναι ειρωνικό.
Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν µπορεί να καταλάβει τον παλµό του
κόσµου. Δεν είναι σαν κι εµάς. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος µεγαλωµένος πολύ διαφορετικά από εµάς. Βλέπω
άρθρα στις εφηµερίδες ότι «είναι έτσι», ότι «είναι αλλιώς», ότι
«είναι ο χαρακτήρας του». Όχι. Ζει σε µια άλλη κοινωνία. Πολύ
καλά κάνει. Δεν τον κατακρίνω. Αλλά δεν έχει καµµία επαφή µε
την πραγµατικότητα, µε αυτό που ζει ο µέσος Έλληνας. Εγώ τον
ζηλεύω γι’ αυτό.
Πράγµατι µας βρίσκει σύµφωνους η κατάργηση της υποχρέωσης για προσκόµιση στις υπηρεσίες επικυρωµένων αντιγράφων
που προβλέπει το άρθρο 1. Άλλωστε, και η προσκόµιση επικυρωµένων και όχι απλών φωτοαντιγράφων, όπως θα γίνεται στο
εξής, δεν µας γλίτωσε από τις χιλιάδες διορισµούς υποψηφίων
που είχαν πλαστογραφήσει τα πιστοποιητικά επάρκειάς τους.
Η ίδια ακριβώς οπτική ισχύει για τα άρθρα 2, 3, 4 και 5. Συµφωνούµε στη µη υποχρεωτική δηµοσίευση καταστατικών ισολογισµών ανωνύµων εταιρειών, βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής,
πιστοποίησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών κ.λπ.,
τα οποία έχουν καταντήσει ανούσια ρουτίνα που ούτε διασφαλίζει την ουσία ούτε δηµιουργεί µεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές –που είναι και το ζητούµενο- σε µια χαοτική Δηµόσια
Διοίκηση σαν αυτή που έχει δηµιουργηθεί. Εποµένως, η κατάργηση των αγκυλώσεων αυτών µας βρίσκει σύµφωνους.
Στα άρθρα 6 έως 20 έχετε συµπεριλάβει το σύνολο των καταργουµένων φορέων –δεκατρείς τον αριθµό- των οποίων η αποστολή και ο ρόλος είτε εξέλιπε είτε µπορεί να ασκηθεί από
υφιστάµενη δοµή.
Συγκεκριµένα, καταργείτε την «ΤΕΟ Α.Ε.», µεταβιβάζοντας τις
αρµοδιότητές της στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτή είναι η τυπική συνέχεια της πλήρους ιδιωτικοποίησης των διοδίων, έτσι όπως µέχρι σήµερα την έχετε εφαρµόσει
συνεργαζόµενοι αγαστά µε τους «εθνικούς εργολάβους» που δηµιουργήσατε κατά τη θητεία σας τόσο εσείς της Νέας Δηµοκρατίας όσο και εσείς του ΠΑΣΟΚ. Εποµένως, είναι φυσικό µετά την
πολυετή συνεργασία να µην έχει νόηµα η διατήρηση οποιουδήποτε νοµικού σχήµατος θα διασφάλιζε τη λειτουργία και τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόµων, αφού αυτοί είναι ιδιωτικοί για
όσο µας συµφέρει και δηµόσιοι µόνο για την κάλυψη των ζηµιών
και των τελών που προκύπτουν από τη χρήση τους.
Μια εύλογη απορία που γεννιέται κατά την ανάγνωση του άρθρου 7, που αναφέρεται στην «Ανώνυµη Εταιρεία Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» είναι το ποιος είναι ο
λόγος που δηµιουργήθηκε, εφόσον κατά την αιτιολογική έκθεση
οι ισχυρές υποστηρικτές δοµές του Υπουργείου διασφαλίζουν
την απρόσκοπτη υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων στον
τοµέα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των αστικών αναπλάσεων. Πότε δηµιουργήθηκαν οι δοµές αυτές; Εν
µέσω κρίσης; Και αν υπήρχαν, τότε ποιος ο λόγος που διατηρείτο
σε ισχύ η εν λόγω Ανώνυµη Εταιρεία;
Εµείς θεωρούµε ότι η Εταιρεία θα πρέπει να αποδείξει την κοινωφελή της δραστηριότητα, προκειµένου να διατηρηθεί σε
δράση. Εφόσον δεν συµβαίνει αυτό, είµαστε σίγουροι πως σε
ένα οργανωµένο Υπουργείο -σαν αυτό που δεν είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής- δεν
απαιτείται η ύπαρξη µιας τέτοιας ανωνύµου εταιρείας, η οποία
συµπίπτει στο έργο της µε αυτό των διαφόρων διευθύνσεων του
προϊσταµένου Υπουργείου.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρωπίνου Δυναµικού» που αναφέρεται στο άρθρο 8, το
οποίο µάλιστα προέκυψε κατόπιν συγχώνευσης άλλων δύο ανωνύµων εταιρειών συµβουλευτικού χαρακτήρα προς το Υπουργείο
Εργασίας.
Εδώ, διαρρηγνύει το ΠΑΣΟΚ τα ιµάτια του. Ο κ. Κουκουλόπουλος το ίδιο. Γιατί; Τι το σπουδαίο έχει αυτό το Εθνικό Ινστιτούτο;
Είναι πολύ απλό: Έχει µέσα µόνο «πρασινοφρουρούς». Αυτό
τους ενδιαφέρει.
«Εµείς τους διορίσαµε, σιγά µη τους χαλάσουµε την παστάδα». Αυτό είναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει, όσα χρόνια και αν
περάσουν. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα το πάρει ο διάβολος τώρα και θα
δούµε τι θα γίνει.
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Εδώ, όµως, είναι περισσότερο προφανές ότι οι εταιρείες αυτές
δηµιουργήθηκαν, όχι για να παραγάγουν έργο αλλά για να καλύψουν θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό λέµε εµείς ότι ισχύουν τα ανωτέρω.
Με το ΕΚΕΒΙ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, στο άρθρο 9 τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Ο φορέας αυτός ήταν γνωστός, όχι µόνο
για το έργο αλλά και για την εξωστρέφειά του. Πολλές εκθέσεις
στο εξωτερικό, που ασχέτως του περιεχοµένου του έργου τους
και των βιβλίων που διαφήµιζαν, καθώς και των διαφόρων µικροσυµφερόντων, εκδοτικών και προσωπικών, έκαναν γνωστή την
Ελλάδα στο εξωτερικό από πλευράς σύγχρονης πνευµατικής δηµιουργίας. Ποιος θα αναλάβει αυτό το καθήκον; Το υποτελές σε
ανθελληνικές φωνές Υπουργείο Παιδείας ή το ανύπαρκτο Υπουργείο Πολιτισµού; Εδώ οι θέσεις µας είναι κατά οποιασδήποτε
συγχώνευσης ή κατάργησης οργανισµού.
Στα άρθρα 10 και 11 προβλέπεται η κατάργηση δύο ερευνητικών πανεπιστηµιακών ινστιτούτων, των Συνταγµατικών Ερευνών
και των Δικονοµικών Μελετών. Το γεγονός ότι δεν έχουν αποδώσει κανένα σηµαντικό έργο τόσα χρόνια θα ήταν από µόνο του
αρκετό για την κατάργησή τους.
Σε σχέση µε τον Οργανισµό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί από το 2010, δεν
µπορούµε να πούµε τίποτε, γιατί είµαστε προ τετελεσµένων γεγονότων. Δηλαδή η αδιαφορία και η ανικανότητα των διοικήσεων
οδήγησαν αυτόν το θεσµό στο µαρασµό και τους υπαλλήλους
στις βιβλιοθήκες στο δρόµο, µε µισθούς και αποζηµιώσεις που
ακόµα οφείλονται. Αν ο σκοπός µας είναι να επικυρώσουµε νοµοθετικά την ασχετοσύνη και την αδιαφορία σας, όχι δεν πρόκειται να το κάνουµε.
Το ίδιο ισχύει επί της ουσίας και για το άρθρο 13, που αφορά
τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ή χρειάζονταν, οπότε διατηρήστε τους, ή έπρεπε εξαρχής να υπαχθούν στο ΥΠΕΚΑ, αφού
διαθέτει αντίστοιχες διευθύνσεις. Το γεγονός ότι τώρα σκεφθήκατε να τους υπάγετε εκεί είναι ύποπτο για τις προθέσεις σας
και ελέγχεστε γι’ αυτό. Σας δηλώνουµε και πάλι ότι ο ρόλος µας
δεν είναι να νοµιµοποιήσουµε νοµοθετικά τα πελατειακά σας τερτίπια, δηλαδή, να εγκρίνουµε ή να απορρίπτουµε τις φαεινές
ιδέες που κατά καιρούς κοµίζετε ανάλογα µε τα συµφέροντά
σας.
Το άρθρο 14 για την κατάργηση του περίφηµου Οργανισµού
Κωπαΐδας, έχει γίνει ανέκδοτο εδώ και καιρό. Η µεταβίβαση των
αρµοδιοτήτων του άρθρου 15 για την Κεντρική Αγορά Πατρών
στην οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση Πελοποννήσου, δηλαδή
στον εποπτεύοντα φορέα, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της
αποκέντρωσης. Εδώ όµως θα έχουµε πάλι χάσιµο θέσεων εργασίας.
Είµαστε θετικοί στη συγχώνευση του άρθρου 16 του νοµικού
προσώπου «Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων» µε το «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού
Δικαίου», το οποίο αποδεδειγµένα παράγει σηµαντικό γνωµοδοτικό έργο, τόσο σε ιδιώτες ερευνητές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου όσο και στα δικαστήρια.
Τασσόµαστε υπέρ της κατάργησης των νοµικών προσώπων
του άρθρου 17, που ουδέποτε όµως λειτούργησαν, όπως παραδέχεται και η αιτιολογική έκθεση. Αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζει γλαφυρά τον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεστε τα τελευταία σαράντα χρόνια: σύσταση κρατικοδίαιτων οργανισµών µε
µηδενικό αντίκρισµα σε έργο και µοναδικό µέληµα το διορισµό
ψηφοφόρων.
Αντίθετα, είµαστε πλήρως αρνητικοί στην κατάργηση και συγχώνευση των οργανισµών στο χώρο της Εθνικής Άµυνας που
προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19 και αυτό γιατί η κατάργησή
τους υποβαθµίζει το έργο των µονάδων µας. Τις καθιστά εξαρτώµενες από υπερεθνικούς οργανισµούς και ύποπτους ιδιώτες,
από αυτούς µε τους οποίους συνάπτετε τις γνωστότατες συµβάσεις, εποµένως οδηγεί σε µια περαιτέρω απαξίωση του στρατεύµατός µας.
Τα άρθρα 21 έως 33, που ανήκουν στο δεύτερο µέρος, αφορούν τα ανώτατα ποσοστά κατά κλίµακα αξιολόγησης. Το συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης το θεωρούµε αντιπαραγωγικό
και µε τιµωρητικό χαρακτήρα. Βάζετε κάποιους αριθµούς όσον
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αφορά τα ανώτατα ποσοστά ανά κλίµακα αξιολόγησης. Το 25%
µπορούν να κριθούν ως άριστοι, το 60% ως καλοί και το 15% ως
σχεδόν καλοί. Η κατανοµή όµως αυτή θα γίνεται από το διευθυντή µε βάση τη γενικότερη πολιτική που προωθεί η Κυβέρνηση
και η κάθε υπηρεσία. Δηλαδή, αν ένα τµήµα έχει αντικείµενο που
δεν ενδιαφέρει τη γενικότερη πολιτική, µπορεί ο αριθµός των
υπαλλήλων που θα αξιολογηθεί µε µέτριο βαθµό να είναι µεγαλύτερος από έναν άλλον και οι υπάλληλοι αυτοί να είναι και οι
πρώτοι υποψήφιοι για διαθεσιµότητα και απόλυση.
Τα άρθρα 22,23 και 24 είναι τυπικές διατάξεις.
Στο άρθρο 25 έχουµε ένα σηµαντικό ζήτηµα για τον αξιολογητή. Ποιος θα είναι ο αξιολογητής; Ο προϊστάµενος; Από τη
στιγµή που δεν έχει λυθεί το µέγα ζήτηµα της αξιοκρατικής επιλογής των προϊσταµένων, είναι τουλάχιστον άδικο να δίνεται
αυτή η αρµοδιότητα στους άµεσους προϊσταµένους.
Όσον αφορά στο άρθρο 26, στο χρόνο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης, θεωρούµε ότι θα πρέπει να καλύπτεται και
το προσωπικό των δηµοσίων οργανισµών, στις διοικήσεις των
οποίων γίνονται αλλαγές, είτε µετά από την ολοκλήρωση της θητείας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το δικαίωµα της ένστασης θα πρέπει να µπορεί να γίνει για οποιονδήποτε βαθµό και
για οποιαδήποτε βαθµολογία και ειδικότερα όταν παρατηρείται
το σύνηθες φαινόµενο υπάλληλοι µε µικρότερα προσόντα να
παίρνουν µεγαλύτερο βαθµό για άλλους λόγους, να είναι και διευθυντές του κρινόµενου, χωρίς να έχουν τα απαιτούµενα προσόντα.
Σαφώς και πρέπει να γνωστοποιείται όλη η έκθεση και όλες οι
σελίδες του εντύπου στο άρθρο 28. Στη διαδικασία της ένστασης
σε κάποιες περιπτώσεις ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εξαίρεση του διευθυντή που τον αξιολογεί
ή που αξιολογεί άλλους συναδέλφους και η αξιολόγηση να γίνει
από ειδική επιτροπή. Πολλές φορές οι προϊστάµενοι αξιολογούν
χαµηλά τους υφιστάµενους για προσωπικούς λόγους, ανεξάρτητους ως προς την παρεχόµενη εργασία του αξιολογούµενου.
Όσον αφορά στην εξέταση των ενστάσεων στο άρθρο 30, θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική επιτροπή αξιολόγησης,
γιατί θεωρούµε ότι για να µην υπάρχει κίνδυνος αµεροληψία, θα
πρέπει ενδεχοµένως να µετέχουν και άλλοι διευθυντές µε κλήρωση, ακόµα και τα µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων.
Στα άρθρα 32 και 33, που αφορούν στις τροποποιήσεις-καταργήσεις και µεταβατικές διατάξεις, θα επισηµάνουµε δύο, κατά
την άποψή µας, σηµαντικά σηµεία. Το ένα είναι η κατάργηση του
θεσµού των επιθεωρητών, οπότε δεν ξέρουµε στην πράξη πώς
αυτό θα έχει αντίκτυπο στη λειτουργία εν γένει της αξιολόγησης.
Το άλλο είναι η µη λήψη υπ’ όψιν των εκθέσεων αξιολόγησης του
13 κατά τη διαδικασία αποτίµησης προσόντων των υπαλλήλων
για τη θέση τους σε διαθεσιµότητα και κινητικότητα. Εκτιµούµε
ότι στην ουσία µε αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση επιθυµεί να υλοποιήσει τις εντολές των τροϊκανών όσον αφορά στην ουσία την
απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων.
Όσον αφορά στις τροπολογίες, στην τροπολογία 1252/68 επί
των παραγράφων 1, 2, 3 είναι τυπικές οι διατάξεις. Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται το ΑΣΕΠ. Είναι, επίσης, τυπικές διατάξεις
στο 567 επί της παραγράφου 7. Εδώ δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στην τροπολογία 1253/69 για το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας για
τη λήψη του εφάπαξ βοηθήµατος δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ», γιατί
είναι κάτι που δικαιούνται οι υπάλληλοι του ΤΕΟ.
Σχετικά µε τον επανέλεγχο µετατροπής συµβάσεων αορίστου
χρόνου από το ΑΣΕΠ ψηφίζουµε «ΟΧΙ».
Σχετικά µε την προσθήκη στο άρθρο 41 της διάταξης µε την
οποία δεν αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάσταση
κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα
ψηφίζουµε «ΟΧΙ».
Σχετικά µε την προσθήκη στο άρθρο 47, θεωρούµε ότι είναι
µια τυπική διαδικασία.
Στην κύρωση της Σύµβασης Ανάπτυξης, δηλαδή στην τροπολογία 1241, είµαστε κατά.
Τέλος, είπαµε πριν όσον αφορά στη µεταφορά των αρµοδιοτήτων στην αποκεντρωµένη διοίκηση της κεντρικής αγοράς Πατρών, επειδή χάνονται θέσεις, ψηφίζουµε «ΟΧΙ».
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουκούτση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουν εγγραφεί πάρα
πολλοί συνάδελφοι και οπωσδήποτε η αυριανή µέρα δεν θα φτάσει και πρέπει να τελειώσουµε προφανώς αύριο και επειδή επίσης πολλοί συνάδελφοι λόγω Πέµπτης φεύγουν στις
περιφέρειές τους, γι’ αυτό θα µείνουµε έως τις 20.00’. Άρα, θα
δούµε όσο περισσότεροι συνάδελφοι από τους εγγεγραµµένους
οµιλητές να µπορέσουν να µιλήσουν σήµερα.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης, ειδικός αγορητής της
Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι σ’ αυτήν τη φάση της συζήτησης όλοι πρέπει να είµαστε λίγο πιο συγκεκριµένοι στις τοποθετήσεις µας. Τα γενικά
τα έχουµε πει.
Για τα άρθρα 1 έως 5, εµείς εκφράζουµε τη συµφωνία µας και
θα τα ψηφίσουµε.
Περνάω στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου σε ό,τι αφορά
το θέµα των προς συγχώνευση ή κατάργηση φορέων.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, σε αντίθεση µε τη διευκολυντική κριτική
που σας βοηθάει να κάνετε προσέγγιση από δύο διαφορετικές
πλευρές στο ζήτηµα -το είπατε και όταν µιλήσατε το πρωί, δηλαδή κριτική που λέει «γιατί δεν τα σαρώνετε όλα µε καταργήσεις» από τη µια µεριά και κριτική που δεν θέλει να καταργήσετε
τίποτα- έχουµε διατυπώσει µία τρίτη εκδοχή, την οποία θα ήθελα
να µην την αγνοείτε. Εµείς αναγνωρίζουµε και οι περισσότεροι
πιστεύω ότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ανάµεσα στους φορείς
που καταργούνται οργανισµοί που πράγµατι δεν επιτελούν καµµία δηµόσια λειτουργία και βεβαίως µπορούµε να προχωρήσουµε στην κατάργησή τους και όσα άρθρα αναφέρονται σε
αυτήν την κατηγορία των οργανισµών εµείς τα επικροτούµε και
θα τα ψηφίσουµε.
Από εκεί και πέρα όµως, υπάρχουν και οργανισµοί οι οποίοι
χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση -κατά τη γνώµη µας πάντοτε- καταργούνται, αφήνοντας µετέωρο το µέχρι τώρα έργο τους.
Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν εργαζόµενοι των οποίων
οι σχέσεις εργασίας λύνονται αυτοδικαίως ή περνούν σε καθεστώς που δεν εγγυάται την εργασιακή τους ασφάλεια. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, βλέπουµε προφανή διάκριση ανάµεσα στη
διαχείριση των εργαζοµένων στους υπό κατάργηση οργανισµούς, χωρίς επιχειρηµατολογία που να τεκµηριώνει αυτήν την
πράξη.
Ένα τέτοιο παράδειγµα κατά τη γνώµη µας αποτελεί η «ΤΕΟ
Α.Ε.», που περιγράφεται στο άρθρο 6. Αναρωτιέµαι, κύριε
Υπουργέ, µε ποιο κριτήριο ζητάµε από τη Βουλή να υπερψηφίσει
αυτό το άρθρο, που παρουσιάζει µια εµφανή διάκριση ανάµεσα
στους υπαλλήλους που εργάζονται στους σταθµούς στα Μάλγαρα και στο Άκτιο και σε αυτούς που εργάζονται στην εταιρεία
«ΤΕΟ Α.Ε.». Οι υπάλληλοι της εταιρείας που εργάζονται στα
Μάλγαρα και στο Άκτιο µετακινούνται όλοι στην «ΕΓΝΑΤΙΑ»,
χωρίς να µπαίνουν σε διαδικασία διαθεσιµότητας, εάν δεν κάνω
λάθος. Αντίθετα, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην εταιρεία
µπαίνουν σε διαδικασία διαθεσιµότητας, όπως ορίζει ο ν. 4093/
2012.
Δώστε µας µια εξήγηση γι’ αυτήν τη χωρίς τεκµηρίωση διάκριση µεταξύ αυτών των υπαλλήλων, που έχουν όλοι τοποθετηθεί στις θέσεις τους µέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Μας είπατε
το πρωί ότι σας είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης –τον οποίο ακούσατε µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σοβαρότητα- ότι ενδεχοµένως αυτή η
«ΤΕΟ Α.Ε.» δεν χρειάζεται, διότι το έργο της µπορεί να το επιτελέσει και η νέα ρύθµιση που γίνεται. Όµως, είχε πει και κάτι άλλο
ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος δεσµεύτηκε γραπτώς στις 23 Οκτωβρίου 2013 ότι για την εταιρεία «ΤΕΟ Α.Ε.» αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδοµών η διευθέτηση των θεµάτων
του προσωπικού και η διασφάλιση της εργασίας τους.
Στο άρθρο 7, κύριε Υπουργέ, και σχετικά µε την κατάργηση
της Εταιρείας Αρχαιολογικών Χώρων και Ανάπλασης, µε κάποιο
τρόπο θα πρέπει να εγγυηθούµε για τη συνέχιση του έργου
αυτού του οργανισµού. Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων του στο
σύνολό τους ή µέρους αυτών στο ΥΠΕΚΑ, στο Υπουργείο Πολιτισµού ή στο Δήµο Αθηναίων είναι ένα τεχνικό θέµα.
Νοµίζω ότι έχει ενδιαφέρον να συνεννοηθούµε ότι προτεραι-
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ότητά µας πρέπει να παραµείνει η αποτελεσµατικότητα του
φορέα, όπως έχει δείξει η µέχρι τώρα πορεία του έργου της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι
µιλούν για την αποτελεσµατικότητα και το πλεονέκτηµα της ευελιξίας που είχε η ΕΑΧΑ ως προς την υλοποίηση των µελετών.
Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να διαφυλάξουµε, κάτι που
όπως φαίνεται είναι απολύτως συνδεδεµένο µε το υπάρχον προσωπικό, που έχει εκπαιδευτεί σε ζητήµατα συντονισµού και εκτέλεσης των έργων.
Το επόµενο άρθρο 8 αφορά το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναµικού. Έχω αναφερθεί και στις συνεδριάσεις
της επιτροπής αλλά και χθες, ιδιαίτερα στην κατ’ αρχήν τοποθέτησή µου, γιατί ανάµεσα στο προσωπικό που οδηγείται στην
έξοδο βρίσκονται στελέχη µε εξειδικευµένα προσόντα και εξαιρετικές σπουδές. Εξήντα οκτώ εργαζόµενοι, εκ των οποίων
τριάντα κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο και εννέα διδακτορικό. Εάν
µας ενδιαφέρει ένας αξιόλογος, αξιόµαχος, αποτελεσµατικός και
επί της ουσίας ποιοτικός δηµόσιος τοµέας, δεν µπορεί να αγνοούµε το κοµµάτι αυτό των επιστηµόνων δηµοσίων υπαλλήλων.
Τώρα, θα ήθελα κύριε Υπουργέ, για το άρθρο 9 και την κατάργηση του ΕΚΕΒΙ. Η συζήτηση αυτή παραµένει ανοιχτή ήδη ένα
χρόνο και δεν έχει νόηµα να συζητάµε εδώ ξανά και ξανά τη χρησιµότητά του ή να σας πω ότι αποτελεί το µοναδικό φορέα που
αυτήν τη στιγµή ορίζει την πολιτική για το βιβλίο στη χώρα µας.
Θέλω σήµερα να συζητήσουµε συγκεκριµένα.
Πρώτον, δεν υπάρχει µέχρι στιγµής µελέτη σκοπιµότητας που
να παρουσιάζει το δηµοσιονοµικό όφελος από την κατάργηση
του ΕΚΕΒΙ. Από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για το κλείσιµό
του ουδείς έχει παρουσιάσει απολογισµό ή τεκµήρια κακοδιαχείρισης. Το Διοικητικό Συµβούλιο που διόρισε ο ίδιος ο κ. Τζαβάρας ακριβώς για να διεκπεραιώσει το κλείσιµο του ΕΚΕΒΙ, µε
επικεφαλής τον κ. Μαγκλιβέρα, αρνήθηκε να το διαλύσει και επιχειρηµατολόγησε υπέρ της διατήρησής του. Ουδείς έχει τεκµηριώσει την αναγκαιότητα ή τη χρησιµότητα κατάργησης του
φορέα που επιβαρύνει ελάχιστα τον προϋπολογισµό, ενώ αντιθέτως παρουσίαζε εξαιρετική ανταποδοτικότητα στις δράσεις
του και εξαιρετική επίδοση στην απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Δεύτερον, η συγχώνευση του µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού δεν συνοδεύεται από ένα πειστικό σχέδιο δράσης, γιατί το
ίδιο το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού δεν έχει καταρτίσει αυτήν
τη στιγµή σχέδιο, έκθεση σκοπιµότητας ή στρατηγικό σχέδιο του
νέου φορέα.
Τρίτον, ο πιο σηµαντικός, κατά τη γνώµη µου, κίνδυνος από
την κατάργηση του ΕΚΕΒΙ είναι η ιδιότυπη καταστροφή το πολιτισµικού κεφαλαίου που έχει δηµιουργήσει το ίδιο το ΕΚΕΒΙ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τον ΟΡΣΑ, στην
περιοχή ευθύνης του οποίου συγκεντρώνεται το 35% του συνολικού πληθυσµού της χώρας και παράγεται το 48% του ΑΕΠ, αυτονόητη είναι βεβαίως η ανάγκη άσκησης πολιτικών σε
µητροπολιτικό επίπεδο, ανάγκη που είναι διαρκής και απαιτεί ένα
συνεχώς εξελισσόµενο προγραµµατισµό, αλλά ο όγκος και η σηµαντικότητα των θεµάτων που χειρίζεται ο ΟΡΣΑ λογικά απαιτεί
όχι την κατάργησή του, αλλά την αναβάθµισή του σε φορέα µητροπολιτικής διακυβέρνησης.
Ως προς τον «Οργανισµό της Θεσσαλονίκης», θα τολµούσα να
πω πως έχει χαρακτήρα ειρωνείας το γεγονός πως η ανακοίνωση
της διάλυσης του ΟΡΘΕ συνέπεσε µε τη στιγµή ανακοίνωσης του
Ρυθµιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης, δηλαδή, ενός έργου
στο οποίο συµβολικά πυκνώνει η πολιτική και επιστηµονική λογική του ΟΡΘΕ, οι αρµοδιότητες του οποίου µεταφέρονται σε
ένα τµήµα διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα δηµιουργηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να έρθω τώρα σε ένα
θέµα, για το οποίο θα ήθελα να πω δυο- τρία πράγµατα -κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα να το ακούσετε- στην κατάργηση του Οργανισµού της Κωπαΐδας. Εγώ αναφέροµαι σε αυτόν τον οργανισµό,
επειδή κατέληξε εµβληµατική η κατάργησή του, γιατί µε έναν
τρόπο που έχει στοιχεία λαϊκισµού, ο κόσµος νοµίζει ότι το έργο
που εκτελεί σχετίζεται µε την αποξήρανση της λίµνης, οπότε η
µη κατάργησή του υποδηλώνει την -ανόητη, ενδεχοµένως- αδυναµία του πολιτικού κόσµου να καταργήσει άχρηστες δοµές χρόνια τώρα. Νοµίζω ότι η αδυναµία υπάρχει, πράγµατι, αλλά είναι
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αδυναµία εθνικού σχεδιασµού, ουσιαστικού και προοδευτικού
χαρακτήρα, που θα λύνει περισσότερα προβλήµατα από όσα δηµιουργεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα έχω δευτερολογία, γι’ αυτό παρακαλώ
την ανοχή σας.
Πιθανότατα, η πλειοψηφία εδώ µέσα, αν όχι όλοι, συµφωνούµε
στη διερεύνηση αξιολόγησης του Οργανισµού της Κωπαΐδας.
Γιατί; Διότι είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός εγγείων βελτιώσεων
στη χώρα. Συστήθηκε το 1953. Έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον το
άρθρο 1 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 του Νοµοθετικού Διατάγµατος σύστασης του Οργανισµού. Σήµερα διαχειρίζεται αρδευτικές ανάγκες τετρακοσίων χιλιάδων στρεµµάτων, διακόσια
χιλιόµετρα καναλιών, εννιακόσια είκοσι χιλιόµετρα χωµάτινων
δρόµων, τριάντα πέντε αντλιοστάσια και κτηµατολόγιο που αριθµεί δεκατρείς χιλιάδες περιπτώσεις.
Εσείς πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι µε την προτεινόµενη ρύθµιση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην οποία θα παραδώσει
τη σκυτάλη ο Οργανισµός της Κωπαΐδας θα µπορέσει να αντεπεξέλθει µε καλύτερο τρόπο σε αυτό το έργο, χωρίς επιπλέον
πιστώσεις, χωρίς µηχανοργάνωση, χωρίς ειδικευµένους υπαλλήλους; Έχουµε εξαιρετικές, ιδιαίτερες και πολύ εκτεταµένες αµφιβολίες γύρω από αυτό το θέµα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να περάσω στο τρίτο και τελευταίο
µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Εγώ αισθάνοµαι την ανάγκη να υπενθυµίσω σε
όλους µας -να το αναγνωρίσουµε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής στη χώρα µας αντιµετωπίζεται αρνητικά και φοβικά στην αρχή. Αυτό πρέπει να είναι µια
λεβέντικη αναγνώριση από όλους µας. Αυτό γίνεται λόγω του γενικευµένου κλίµατος αναξιοπιστίας και καχυποψίας προς τους
πολιτικούς και το δηµόσιο. Αυτό είναι αλήθεια. Θυµηθείτε τις
σφοδρότατες αντιδράσεις στο παρελθόν -τώρα πολύ περισσότερο, αλλά ακόµα και στο παρελθόν- στο νόµο Πεπονή, στην
προσπάθεια θεσµοθέτησης του ΑΣΕΠ κ.λπ. κ.λπ..
Για τούτο θα πρέπει να είµαστε όλοι πολύ συνετοί και προσεκτικοί και εµείς στην κριτική µας, κύριε Υπουργέ, αλλά και εσείς
στις αποφάσεις που παίρνετε, κατά πόσο είναι ώριµες αντικειµενικά, ενδιαφέρουσες στο να µπορέσετε µέσα από αυτές να πείσετε τον κόσµο ότι χρειάζονται οι αλλαγές. Διότι µια αποτυχηµένη ή µια ανεφάρµοστη προσπάθεια µεταρρύθµισης στο δηµόσιο επιβαρύνει ένα ήδη πολύ επιβαρυµένο κλίµα. Εγώ ανήκω
σε αυτήν την κατηγορία των πολιτικών, αν θέλετε και των προσώπων της Αριστεράς που υπερασπίζοµαι τον πολιτικό κόσµο.
Δεν θέλω να καθυβρίζεται ο πολιτικός κόσµος ή να είναι συνεχώς
στη γωνία και µε το τουφέκι επ’ ώµου για να τον χτυπήσουµε.
Εισηγείστε ένα σχέδιο συντηρητικής αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων. Τονίζω δυο στοιχεία του: Το µεταβατικό χαρακτήρα και το γεγονός ότι το πεδίο σύγκρισης σε επίπεδο γενικής
διεύθυνσης -άρθρο 21 παράγραφος 1 και 4- καθιστά, κατά τη
γνώµη µου, αυτό τον τρόπο εφαρµοστέο θα έλεγα σε ένα τετραγωνικό χιλιόµετρο γύρω από την Πλατεία Συντάγµατος, αν το
δούµε επί της ουσίας, δηλαδή, στις κεντρικές διοικήσεις των περισσότερων Υπουργείων.
Εκτιµούµε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι σχέδιο επί χάρτου. Ίσως
είναι –θα έπρεπε να το πω λίγο πιο προσεκτικά- ένα σχέδιο όχι
πολύ επεξεργασµένο. Δεν είναι εφαρµόσιµο για τρεις λόγους,
πρώτον, είναι µεταβατικό και εποµένως, ενδεχοµένως και παραπλανητικό, δεύτερον, αυξάνει το κλίµα καχυποψίας και τις διαλυτικές τάσεις που χαρακτηρίζουν µεγάλο τµήµα του δηµοσίου
και τρίτον, η υλοποίησή του θα προκαλέσει –κατά τη γνώµη µουτόση γραφειοκρατία και χαµένες εργατοώρες που η ζηµιά ενδεχοµένως θα ξεπεράσει κατά πολύ το προσδοκώµενο όφελος.
Θα αναγκαστείτε, κύριε Υπουργέ, να εκδώσετε πλήθος ερµηνευτικών, κανονιστικών εγκυκλίων, θα απαντάτε διαρκώς σε ερωτήµατα επί συγκεκριµένων περιπτώσεων και είναι πολύ πιθανό
να θεσπίσετε εξαιρέσεις και τροποποιήσεις και σε έκταση µάλιστα.
Εκτός της κεντρικής γραφειοκρατίας θα προκληθεί –κατά την
εκτίµησή µας- και µια έκρηξη εσωτερικής αλληλογραφίας, εσωτερικών σηµειωµάτων µέσα στις υπηρεσίες, γιατί ζητάτε –και
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ορθώς- από κάθε εισηγητή-προϊστάµενο να αποδείξει µε ειδική
αιτιολογία γιατί βαθµολογεί έναν υφιστάµενό του µε βαθµό «9»
έως «10» ή έναν άλλο µε «1» έως «6». Τι µπορεί να κάνει αυτός ο
άνθρωπος για να εξασφαλίσει την αδιαµφισβήτητη τεκµηρίωση
της συγκριτικής αξιολόγησής του; Άλλος από ευθυνοφοβία και
άλλος από διάθεση δικαιοσύνης έναντι των υφισταµένων του θα
οδηγηθούν και οι δύο σε µια διελκυστίνδα εσωτερικών σηµειωµάτων, ώστε να είναι σε θέση αντικειµενικά και εγγράφως να τεκµηριώσουν µε αποδεικτικά στοιχεία ενδεχοµένως το «10» ή το
«5».
Αυτές είναι µερικές παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ και κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, που θέλαµε να κάνουµε. Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, να τις λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας. Εµείς θα σας
καταθέσουµε αύριο κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας τη δική
µας κατάθεση. Από τα πενήντα ένα άρθρα του νοµοσχεδίου θα
ψηφίσουµε περίπου τα µισά. Υπάρχουν άρθρα στα οποία θα είµαστε σε αντίθεση. Θα τα πούµε αύριο την ώρα της ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Τουρισµού κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσε πρόταση νόµου: «Για τη σύσταση, χρηµατοδότηση
και οικονοµικό έλεγχο των πολιτικών κοµµάτων και για τη ρύθµιση και τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, 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,
είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Γυµνάσιο Αιανής Κοζάνης και από το Γυµνάσιο Ξηρολίµνης Κοζάνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Χαιρετίζουµε τη σηµερινή απεργία
των υπαλλήλων στο δηµόσιο που είναι θύµατα της πολιτικής της
Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των καπιταλιστικών
αναδιαρθρώσεων. Είναι αλήθεια ότι νιώθουν στο πετσί τους περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι µέσα από την αξιολόγηση,
τις καταργήσεις οργανισµών, τις ιδιωτικοποιήσεις εξασφαλίζονται απολύσεις και ανεργία και από το δηµόσιο τοµέα.
Και αυτό δεν είναι ξύλινη γλώσσα, είναι η πραγµατικότητα απαντώντας στην κ. Χριστοφιλοπούλου- αφού µέχρι και γυναίκες
λεχώνες απολύονται. Και ιδού µία επιστολή που µας ήρθε από
τον Πρόεδρο της Βουλής και την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει τροπολογία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα την ψηφίσουµε, κυρία συνάδελφε.
Σε καµµία περίπτωση, κύριε Υπουργέ, δεν διορθώνετε αδυναµίες υπαρκτές, όπως είπατε στην οµιλία σας, γιατί αν θέλατε να
διορθώσετε και να παρέχονται πλήρεις, δωρεάν και υψηλής ποι-
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ότητας υπηρεσίες στο λαό, τότε θα κάνατε προσλήψεις στα νοσοκοµεία, θα προσλαµβάνατε νοσηλευτικό, ιατρικό και άλλο προσωπικό, όπως καθηγητές και δασκάλους και σχολικούς φύλακες
στα σχολεία, θα καταργούσατε τα διόδια και θα διορίζατε άτοµα
στα ασφαλιστικά ταµεία που κάνουν χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού να βγάλουν συντάξεις και συνολικά δεν µπορούν να ικανοποιήσουν λαϊκές ανάγκες.
Είπατε ότι δεν προχώρησαν οι µεταρρυθµίσεις, γιατί υπήρχαν
απρόθυµοι πολιτικοί λόγω πελατειακού συστήµατος, ενώ τώρα
υπάρχουν πρόθυµοι. Και τότε και τώρα το πελατειακό σύστηµα
ισχύει. Σήµερα, όµως, έχετε µαστίγια: την τροµοκρατία, το φόβο,
τον αυταρχισµό. Αυτό εξασφαλίζει η αξιολόγηση µε τα υποχρεωτικά ποσοστά κατάταξης σε κλίµακα. Τελείως αυθαίρετο!
Φυσικά, έχετε τους λόγους σας, αφού συνδέετε την αξιολόγηση µε τη διαθεσιµότητα και τις απολύσεις, που φυσικά θα αποτελέσουν τη µεγάλη δεξαµενή για τις δεκαπέντε χιλιάδες
απολύσεις µέσα στο 2014.
Αυτή είναι η αντιδραστική αναµόρφωση του αστικού κράτους,
προκειµένου να υπηρετεί αποτελεσµατικότερα την καπιταλιστική
κερδοφορία, τα µονοπώλια. Γι’ αυτό του φοράτε νοµοθετικό κουστούµι ακόµα πιο ταξικό, πιο αυταρχικό απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνηµα και τους λαϊκούς αγώνες. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο
ότι ζητάτε την κατάργηση των τριετιών µέχρι και την απαγόρευση της απεργίας.
Εµείς σας λέµε καθαρά: Δεν επιβραβεύουµε ούτε την τεµπελιά
ούτε τη ρεµούλα ούτε την κοπάνα ούτε είµαστε γενικά ενάντια
στην αξιολόγηση αλλά είµαστε ενάντια στο συγκεκριµένο περιεχόµενο, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις που προωθεί το ταξικό
κράτος µέσα από την αξιολόγηση. Θέλετε, δηλαδή, να κάνετε
κράτος ακόµα πιο αυταρχικό, πιο επιτελικό και δεν έχετε σκοπό
να ικανοποιήσετε τις λαϊκές ανάγκες µε την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών ή να εξαλείψετε τα αίτια που οδηγούν στην υποβάθµιση ακριβώς αυτών των υπηρεσιών προς το λαϊκό κόσµο.
Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στις καταργήσεις φορέων µε
το κριτήριο που αναφέρει κάποια έκθεση, ότι δεν προσφέρουν
στο δηµόσιο συµφέρον. Ποιο είναι το δηµόσιο συµφέρον; Να
υπάρχουν καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονοµικών µε µόνιµη
και σταθερή δουλειά ή εργολάβος που τον πληρώνετε περισσότερα, ακριβότερα και εκµεταλλεύεται τις καθαρίστριες δίνοντάς
τους 300 ευρώ το µήνα.
Για το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας το δηµόσιο συµφέρον, όπως
το εννοείτε, είναι να έχει ο µεγαλοεπιχειρηµατίας τα διόδια, να
µην ελέγχεται ούτε για τα έσοδά του ή να υπάρχουν τα κρατικά
έσοδα και φυσικά να πηγαίνουν για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών; Και εδώ που τα λέµε και ο προϋπολογισµός και τα λεφτά
που µαζεύετε στους µεγάλους τα δίνετε. Και αυτά τα δύο κρατικά διόδια που έχουν αποµείνει, µε κέρδος 30 εκατοµµύρια
ευρώ το χρόνο και την αρµοδιότητα στον έλεγχο των παραχωρησιούχων µε το SCADA, στον ιδιώτη πάνε, δηλαδή σε µεγαλοεργολάβο ρευστό, ζεστό χρήµα.
Το ίδιο και στο άρθρο 7. Ενώ αναγνωρίζεται η δουλειά, η
πείρα, η χρησιµότητα του νοµικού προσώπου της «Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ» -και χρειάζεται µάλιστα να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο-, τους πετάτε στα σκουπίδια αυτούς που έχουν την τεχνογνωσία.
Πώς θα εξασφαλιστεί η συνέχεια χωρίς αυτούς που έχουν την
πείρα και τη γνώση;
Γιατί το κάνετε τη στιγµή που τρέχουν έργα; Παραδείγµατος
χάριν, στην Πάτρα, 20 εκατοµµύρια για τις αναπλάσεις και την
ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων. Το ίδιο γίνεται και για την ανάπλαση της Πλατείας Θεάτρου, όπου τρέχει έργο δαπάνης 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ και τόσα άλλα. Γιατί δεν τα παίρνετε υπ’
όψιν; Γιατί προφανώς θα τα πάρουν τρεις, τέσσερις µεγαλοεργολάβοι.
Συνεπώς τα κριτήριά σας είναι τι συµφέρει στο κέρδος του µεγαλοεπιχειρηµατικού οµίλου. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, κεντροδεξιών και κεντροαριστερών, που υποκλίνονται στον ευρωµονόδροµο.
Αλλά και στην περίπτωση του Οργανισµού Κωπαΐδας στο
άρθρο 13 ποιο δηµόσιο συµφέρον στηρίζεται; Ο στόχος είναι η
ιδιωτικοποίηση, µε µία ενδιάµεση στάση στην περιφέρεια, ακόµα
και µέσα από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
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Εµείς µία λύση θεωρούµε σωστή, τη δηµιουργία ενιαίου Δηµόσιου Φορέα Διαχείρισης Υδάτινου Δυναµικού για την προστασία και τη διαχείριση του νερού, όπου θα ανήκουν και οι ΓΟΕΒ
και οι ΤΟΕΒ και θα διαχειρίζονται το νερό µέσα από κεντρικό σχεδιασµό για να καλύπτουν ανάγκες σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές.
Όµως, είναι απαράδεκτο και το άρθρο 20. Απολύετε χωρίς
ούτε αποζηµίωση, όταν και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
περιγράφει ότι υπάρχει µη συµβατότητα. Εξάλλου, δεν σας φτάνει τόσο αντεργατικό οπλοστάσιο που έχετε, αυθαιρετείτε και
από πάνω, όταν βάζετε δέκα εργάσιµες µέρες, ενώ κανονικά
είναι εξήντα µέρες για να προσκοµίσει κάποιος τα χαρτιά του
στον ΟΑΕΔ ώστε να πάρει αυτό το πενιχρό επίδοµα ανεργίας για
λίγους µήνες.
Και µε την ευκαιρία δείχνετε µία τέτοια βιασύνη για να συγκεντρώσετε µεγάλο αριθµό απολυµένων που δεν έχει όρια. Μόλις
προχθές περάσατε στη «ζούλα» τροπολογία του Υπουργείου
Υγείας για να βάλετε φραγµό στη µονιµοποίηση που δικαιούνται
χίλιοι πεντακόσιοι επιµελητές του ΕΣΥ, αφού µε βάση το νόµο,
το στοιχειοθετούσαν και έπρεπε να µονιµοποιηθούν στις 10
Μάρτη. Προχθές, ανήµερα, αναστείλατε τη µονιµοποίησή τους.
Μεγάλο δώρο τους κάνατε. Ντροπή σας!
Έτσι θέλετε να συµπληρώσετε τις δεκαπέντε χιλιάδες, καταστρέφοντας νέους ανθρώπους, ρίχνοντάς τους στην άβυσσο της
ανεργίας και µετά χύνετε µαύρο δάκρυ για τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας. Ορίστε και το υπόµνηµά τους, για να µάθουν και άλλοι
για την κυβερνητική αγριότητα και να µείνει στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν άκουσε καµµία γόνιµη πρόταση. Εµείς κάναµε πρόταση και σας την ξαναλέµε, να αποσύρετε το νοµοσχέδιο που λεηλατεί τη ζωή και νέου αριθµού
λαϊκών οικογενειών. Ταυτόχρονα, καλούµε τους εργαζόµενους
να δυναµώσουν τον αγώνα τους µέχρι να γκρεµίσουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα που µόνο φτώχεια, ανεργία και δυστυχία
φέρνει.
Μην παρεξηγείστε, κύριοι συνάδελφοι, όταν θυµίζουµε ότι
υπήρξε σύστηµα που εξασφάλιζε δουλειά και όχι ανεργία, δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισµό, πολιτισµό, περισσότερο χρόνο ξεκούρασης και διακοπών, καλά τρόφιµα και όχι
γενετικά τροποποιηµένα. Δεν υπήρχαν πεινασµένοι και άστεγοι.
Γιατί ανατράπηκε η οικοδόµηση του σοσιαλισµού; Γιατί πήγε
να αντιγράψει δοµές του καπιταλισµού και έφερε δυστυχία
στους λαούς όλης της γης. Ο καπιταλισµός που κυριαρχεί είναι
σε βάρος των λαών όλου του κόσµου, γι’ αυτό δείχνει την αγριότητα και τη σαπίλα του. Ταυτόχρονα, δηλώνει και την ανάγκη
ανατροπής του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, εµείς λέµε ότι καταψηφίσαµε επί
της αρχής και καταψηφίζουµε σχεδόν όλα τα άρθρα, µε εξαίρεση το άρθρο 1. Ψηφίζουµε και το άρθρο 40. Το άρθρο αυτό,
όπως αναδιατυπώθηκε, βελτιώνει την κατάσταση µερικώς, αν και
δεν ικανοποιεί πλήρως τους εργαζόµενους δικαστικούς υπαλλήλους.
Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές τροπολογίες, µερικές παράγραφοι είναι θετικές και συµφωνούµε. Σαν σύνολο, όµως, έχουν
περισσότερα αρνητικά. Θα µιλήσουµε αύριο πιο ειδικά.
Βέβαια, δεν ξέρω ποιες από τις υπόλοιπες τροπολογίες δέχεται ο Υπουργός. Καλό είναι µέχρι το τέλος της συνεδρίασης να
το ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Ασηµακοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µία χώρα
καταφέρνει να αναρριχηθεί από τις τελευταίες θέσεις στην
πρώτη θέση της παγκόσµιας κατάταξης για τη θέσπιση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, αυτό δεν µπορεί να αγνοείται από κανέναν. Είναι αναµφισβήτητα ένα σηµαντικό επίτευγµα, µια καθορι-
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στικής σηµασίας θετική εξέλιξη. Είναι το άλµα που µας επιτρέπει
να ξεφύγουµε από τη µιζέρια και την άποψη πως για όλα φταίει
η κακή µας τύχη. Εξάλλου, την τύχη την καθορίζουµε µόνοι µας
διορθώνοντας τα κακώς κείµενα.
Όταν, λοιπόν, ο ΟΟΣΑ και όχι η Νέα Δηµοκρατία καταγράφει
αυτήν την πραγµατικότητα, είναι τουλάχιστον περίεργο να προσποιείται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση άγνοια. Ένοχη για τα µονότονα όχι της, αρνείται να αναγνωρίσει µία ακόµη επιτυχία της
χώρας. Απρόθυµη να συµβάλει στην έξοδο από την κρίση, αρνείται να αναθεωρήσει τη στάση της, αρνείται να συµβάλει στη
δηµιουργία ενός εποικοδοµητικού οικονοµικού κλίµατος, αρνείται να συµπράξει ώστε να αλλάξουµε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά τις χρόνιες στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν τους
πολίτες. Θα µείνει, λοιπόν, µόνη.
Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές που την στηρίζουµε είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, για να οικοδοµήσουµε µία ισχυρή οικονοµία, να φτιάξουµε µία στέρεη παραγωγική βάση, να δηµιουργήσουµε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό και προωθούµε τις
µεταρρυθµίσεις, γιατί αποτελούν τη βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαµψη και την ανάπτυξη.
Μία τέτοια µεταρρυθµιστική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Πώς να µην
χαρακτηρίσεις µεταρρύθµιση το γεγονός ότι η προβλεπόµενη
κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων αναµένεται να µειώσει σε σηµαντικό βαθµό
το διοικητικό βάρος και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις
κατά τις συναλλαγές τους µε το δηµόσιο;
Είναι πραγµατικά εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι, το γεγονός
ότι ετησίως στη χώρα µας πραγµατοποιούνται περίπου τριάντα
πέντε εκατοµµύρια επικυρώσεις αντιγράφων. Απαιτείται µέσος
χρόνος τρία λεπτά για την κάθε µία από αυτές, δηλαδή ένα εκατοµµύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες εργατοώρες ή διακόσιες
δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ανθρωποηµέρες και χίλιοι υπάλληλοι ανά έτος µε αποκλειστική και πλήρη απασχόληση
αυτό το πράγµα, οι οποίοι βεβαίως δεν µπορούν να ασχοληθούν
µε άλλες επιτακτικές και άµεσες ανάγκες του πολίτη. Στα ανωτέρω φυσικά δεν συνυπολογίζεται η ταλαιπωρία αλλά και η σπατάλη πόρων για τους συναλλασσοµένους.
Εξάλλου σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση για το Επιχειρηµατικό
Περιβάλλον 2014 που εκπόνησε το Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, το κόστος της γραφειοκρατίας
είναι δυσανάλογα υψηλό στη χώρα µας ιδιαιτέρως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Σηµειώνω ακόµη ότι από την κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετησίων ισολογισµών τους, η ελάφρυνση από το σχετικό διοικητικό
βάρος για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ εκτιµάται από τον ΟΟΣΑ ότι ανέρχεται σε 41,83 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Επιπλέον, από τη ρύθµιση µε την οποία καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που
κατατίθεται στην πρώτη φάση κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισµό του δηµοσίου, η ελάφρυνση από το διοικητικό βάρος για
τις επιχειρήσεις εκτιµάται από τον ΟΟΣΑ ότι ανέρχεται σε
990.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο καταργούνται
εκείνοι οι φορείς που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, ενώ συγχωνεύονται άλλοι που είχαν επικαλύψεις µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα βεβαίως να περιορίζεται σηµαντικά η
σπατάλη δηµοσίων πόρων. Οι αρµοδιότητες των καταργούµενων
φορέων που κρίνεται ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον µεταφέρονται σε άλλους φορείς του δηµοσίου,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση πόρων. Από
την ορθολογική αναδιάρθρωση του δηµοσίου τοµέα, χωρίς να
υποβαθµίζεται η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών στον
πολίτη, εξοικονοµούνται σε ετήσια βάση 2,7 εκατοµµύρια ευρώ.
Η αναδιοργάνωση των κρατικών δοµών συνολικά συνιστά µία
στρατηγική προτεραιότητα για τη διοικητική µεταρρύθµιση. Εντάσσεται στην πολιτική της αναδιάρθρωσης του δηµοσίου, ώστε
να διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον, η παροχή καλύτερων
υπηρεσιών στον πολίτη, αλλά και το δηµοσιονοµικό όφελος.
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Με το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρείται να αντιµετωπιστούν παθογένειες που µας απασχολούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με
γνώµονα την επίτευξη καλύτερης παροχής υπηρεσιών προς τους
πολίτες, το νοµοσχέδιο µεριµνά ώστε το κράτος να µπορεί να ιεραρχήσει τις επιχειρησιακές του προτεραιότητες, να συγκεντρώσει και να ανακατανείµει τις δυνάµεις του και να γίνει πιο
λειτουργικό, πιο αποτελεσµατικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να καταφέρουµε να βελτιώσουµε τη Δηµόσια Διοίκηση, είναι ανάγκη να διορθώσουµε εκείνα
τα σηµεία, τα οποία ενώ κοστίζουν πολλά, δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα.
Η χώρα µας, όπως ξέρετε πολύ καλά, βρίσκεται σε ένα κοµβικό σηµείο χάρη στις θυσίες των Ελλήνων, στο σχεδιασµό, την
υποµονή και την επιµονή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά
και της Κυβέρνησής του. Αυτήν τη στιγµή, τα δίδυµα ελλείµµατα
έχουν εξαλειφθεί και στην Ευρωζώνη είναι αδιαµφισβήτητο ότι
υπάρχει πρωτογενές πλεόνασµα. Αυτό σηµαίνει πως οι προσπάθειές µας πιάνουν τόπο. Σηµαίνει, ταυτόχρονα, ότι είναι ανάγκη
να προχωρήσουµε αυτήν την ώρα µε αυξανόµενη ταχύτητα στις
µεταρρυθµίσεις σε όλο το φάσµα της οικονοµίας, στους θεσµούς του κράτους, της παραγωγής αλλά και της κοινωνίας.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα κινείται σ’ αυτήν την
κατεύθυνση και γι’ αυτό το στηρίζουµε, διότι αποτελεί και απαίτηση του πολίτη αλλά και χρέος των πολιτικών απέναντί τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Η κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε σε ένα κρίσιµο σηµείο, όσον
αφορά στην εξέλιξη της συζητήσεως επί του σχεδίου νόµου.
Εισέρχοµαι κατευθείαν στην ουσία. Οφείλω να πω ότι ο νοµοθέτης έχει από το Σύνταγµα –και αυτό είναι αναµφισβήτητο- ευρύτατη εξουσία οργάνωσης της Δηµόσιας Διοίκησης, δηλαδή
των υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, τόσο ως προς τον τρόπο σύστασής τους, όσο και ως προς την κατάργησή τους. Μιλούµε
ακόµα και για Υπουργεία ή γενικές και ειδικές γραµµατείες –διότι
αυτή είναι η δοµή- και αναφερόµαστε και ως προς τη σύσταση,
δηλαδή την κατάργηση των θέσεων και τη βαθµολογική κλίµακα
των δηµοσίων υπαλλήλων που καταλαµβάνουν αυτές τις θέσεις.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι –κι εδώ είναι το λεπτό σηµείο
ως προς τον τρόπο που νοµοθετούµε και στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, το οποίο παραδέχθηκε και η Υφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου- αυτό δεν συνιστά και δεν µπορεί να συνιστά τη
διοικητική µεταρρύθµιση, αλλά είναι ένα βήµα προς την ορθή κατεύθυνση. Εδώ είναι το λεπτό σηµείο. Όταν ο νοµοθέτης επιχειρεί µεταβολές στις δοµές της Δηµόσιας Διοίκησης, αυτές οι
µεταβολές πρέπει να είναι εµπεριστατωµένες, να βασίζονται σε
µελέτες και να πατάνε γερά στις αρχές της διοικητικής επιστήµης, για να µπορούν έτσι οι νέες ρυθµίσεις να µην κατηγορηθούν
και να µη δηµιουργήσουν στην πράξη προβλήµατα περιστασιακότητας και αποσπασµατικότητας.
Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, οι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν
από εµένα, αλλά και από πάρα πολλούς συναδέλφους, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης και της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου
στις επιτροπές, νοµίζω ότι απαντούσαν σ’ αυτά τα ζητήµατα.
Πρέπει να σας πω, επίσης, ότι οι σχετικές ρυθµίσεις πάντοτε
πρέπει να διασφαλίζουν την ορθολογική, αποτελεσµατική και λειτουργική συνέχεια της διοίκησης. Θα πρέπει να κινούνται µέσα
στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους, διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, η παροχή υπηρεσιών Δηµόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες πρέπει να έχει στον πυρήνα ως ύψιστο µέτρο και ως
προτεραιότητα τον άνθρωπο, όπως βεβαίως και το δηµοσιονοµικό κόστος και όλες τις αναγκαιότητες της εποχής µας, κάτω
από το βάρος µίας εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας η οποία είναι
υπαρκτή.
Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, επιτρέψτε µου να επαναλάβω και να
δώσω έµφαση σε δύο-τρία σηµεία και σε τέσσερις τροπολογίες,
τις οποίες έχω καταθέσει και τις οποίες επιγραµµατικά θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους συναδέλφους, οι οποίοι φαντάζοµαι
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ότι τις έχουν µελετήσει κιόλας.
Θέλω να πω ότι ειδικότερα είχα αναφερθεί στο κοµµάτι της
αξιολόγησης. Ως προς την αξιολόγηση και το σύστηµα των ποσοστώσεων είπα την άποψή µου, η οποία πατά στην εµπειρία
αλλά και στην πρακτική του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος τις ποσοστώσεις δεν τις αποδέχεται ως λειτουργικό εργαλείο αξιολόγησης των υπαλλήλων του και τις θεωρεί παρωχηµένες.
Παρά ταύτα, θεωρώ ότι το µέτρο είναι προδήλως σωστό, έστω
και µε αυτόν τον τρόπο των ποσοστώσεων. Εδώ πρέπει να σας
κάνω µία παρένθεση ότι βασικό, κρίσιµο στοιχείο και µέγεθος για
να έχεις σωστή αξιολόγηση είναι η µεθοδολογία της αξιολόγησης της διοίκησης µέσω στόχων. Αυτό είναι κρίσιµο µέγεθος.
Πρέπει να σας πω ότι ήδη από το 2004 η τότε Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας έχει εισάγει στο ελληνικό διοικητικό µας σύστηµα το ν. 3230, ο οποίος προβλέπει τη µεθοδολογία αξιολόγησης της διοίκησης. Πλην όµως, αυτός ο νόµος, αγαπητοί συνάδελφοι, ως εργαλείο εξαιρετικά λειτουργικό δεν έχει ακόµη
υλοποιηθεί, δεν έχει εφαρµοστεί και είναι ολοκληρωµένος.
Σας προτείνω, λοιπόν, πάνω σε αυτόν να δείτε πώς µπορείτε
να λειτουργήσετε το σύστηµα της αξιολόγησης, αφού επιµένετε
στις ποσοστώσεις. Όµως, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να
προσθέσετε στο θέµα των ποσοστώσεων, για να µπορέσει να λειτουργήσει, ότι όπου οι οµοιόβαθµοι άνθρωποι που αξιολογούνται
υπερβαίνουν αιτιολογηµένα την ποσόστωση που τίθεται από το
παρόν σχέδιο νόµου, εκεί θα πρέπει να µπει ρητή διάταξη, δηλαδή νοµοτεχνική προσθήκη-βελτίωση, ότι µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την πλευρά των αξιολογητών –δηλαδή
της διοίκησης- η έννοια της ποσόστωσης να ξεπερνιέται.
Επίσης, στην ανάκληση των παράνοµων επωφελών πράξεων
όσον αφορά τον έλεγχο των συµβάσεων, προτείνω ότι θα πρέπει,
εφόσον δεν υπάρχει δόλος από την πλευρά του υπαλλήλου –ο
οποίος δόλος να συνίσταται σε κακόπιστη συµπεριφορά του, σε
ενέργεια ή σε παράλειψη του ιδίου, δηλαδή να αποδεικνύεται ότι
δολίως ενήργησε- να υπάρξει νοµοτεχνική βελτίωση και ρητή
διάταξη, η οποία να ορίζει ότι η εν λόγω µετατροπή έγινε χωρίς
να υπάρχει κακόπιστη συµπεριφορά, ενέργεια ή παράλειψη του
υπαλλήλου –άρα, δεν υπήρξε δόλος- και να εξαιρείται ο υπάλληλος της ρύθµισης, την οποία εισάγετε µε το άρθρο 43, η οποία
αλλιώς πώς –παρά τις υπαρκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
έχετε κάνει- θα έχει πρόβληµα στην εφαρµογή της και στα ζητήµατα δικαίωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι στη συνέχεια θα προσφεύγουν µέσω ενστάσεων για να δώσουν λύση στο πρόβληµά
τους.
Επίσης, είχα θέσει το θέµα της διάστασης του φύλου στην
αξιολόγηση, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξόχως σηµαντικό. Όµως,
είχα θέσει και µία σειρά από άλλα ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε και
αγαπητοί συνάδελφοι, τα οποία συνδέονται, πρώτον, µε την προστασία, χωρίς αστερίσκους και υποσηµειώσεις, της µητρότητας.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι υπάρχει το εξής θεσµικό πλαίσιο
στη χώρα για την προστασία της µητρότητας: Υπάρχει το άρθρο
21 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Υπάρχει η Διεθνής Σύµβαση
υπ’ αριθµόν 103 για την προστασία της µητρότητας που ψηφίστηκε στη Γενεύη το 1952, την οποία έχουµε ενσωµατώσει στο
εσωτερικό µας θεσµικό οπλοστάσιο µε το ν. 1302/82. Υπάρχει ο
ν.1483/1984 και ο ν. 3996/2011.
Προτείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, µε τροπολογία την οποία
έχω καταθέσει –µε νοµοτεχνική προσθήκη, εν πάση περιπτώσεινα διασφαλίσουµε τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες θα επιτρέψουν
την προστασία της µητρότητας –στο πλαίσιο της εναρµόνισης
της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής αλλά και στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης, σύµφωνα και µε τα άρθρα 2 και 3
της ιδρυτικής συνθήκης της Ενώσεως, όπου είµαστε υποχρεωµένοι να καταβάλουµε προσπάθειες για την ισότητα µεταξύ γυναικών και αντρών σε όλες τις δραστηριότητες- και να περιληφθούν όλες οι προστατευόµενες των ανωτέρω νόµων περιπτώσεις
–που σας είπα πριν, αναφορικά µε την προστασία της µητρότητας- στις εξαιρέσεις του ν. 4172/2001 άρθρο 90 παράγραφος δ’
και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η
αδικία σε βάρος όσων γυναικών βγήκαν σε διαθεσιµότητα κατά
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους ή της λοχείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη.
Παραλλήλως, όσον αφορά το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, θέλω
να πω ότι δεν µπορεί να έχουµε µεταχείριση υπαλλήλων µε δύο
ταχύτητες. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ζήτηµα το οποίο επιλύει η νοµοτεχνική προσθήκη την οποία έχω κάνει και µε την οποία το
ανωτέρω προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιµότητα, µεταφέρεται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µε την ίδια σχέση εργασίας κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όσον αφορά την άσκηση των µεταφεροµένων αρµοδιοτήτων,
σας παρακαλώ πολύ να δείτε την τροπολογία, ώστε να επιλυθεί
το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά στην
προστασία του θεσµού της οικογένειας και της µητρότητας αλλά
και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων κατά ρητή επιταγή του Συντάγµατος, έχει κατατεθεί από εµένα και από συναδέλφους που
τη στηρίζουν, τροπολογία, νοµοτεχνική προσθήκη για τους τρίτεκνους και τους ΑΜΕΑ, για τους οποίους προτείνω στο άρθρο
20 παράγραφος 1 περίπτωση α’. να εξαιρεθούν από την παραπάνω διάταξη –στην οποία µπορείτε να ανατρέξετε, αγαπητοί συνάδελφοι- στην οποία ρυθµίζεται η περίπτωση των τριτέκνων,
των πολύτεκνων και των ΑΜΕΑ, έτσι ώστε να λυθούν, όπως προείπα –και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ
θερµά για την ανοχή του χρόνου- ζητήµατα πρακτικής φύσεως
που απαντούν στα προβλήµατα των πολιτών και στην ανάγκη των
διαρθρωτικών αναγκών ταυτόχρονα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κυρία συνάδελφο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και κατά τη διάρκεια συζήτησης του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή που πέρασε
αυτή τη βάσανο, αλλά και…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάντως, κάνουµε συζήτηση
χωρίς Υπουργό εδώ και πάρα πολλή ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Κυριαζίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Είναι συνεχές αυτό το ζήτηµα µε
την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κυριαζίδη, σας παρακαλώ, µη σχολιάζετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά εγώ µιλούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ µπορώ να
σχολιάσω, αλλά δεν σχολιάζω. Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν,
εσείς να συνεχίσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, εµένα διέκοψε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς συνεχίστε, γιατί δεν θα σας φτάσει ο χρόνος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μου
είναι ιδιαίτερα συµπαθής και γι’ αυτό το κάνει.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι
εξαντλήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο η ανάγκη της χώρας µας
να αποκτήσει και αυτή ένα σύστηµα αξιοκρατικό σε ό,τι αφορά
τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, µέσω βεβαίως των εργαζοµένων σε κάθε δηµόσιο φορέα. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ο κατάλληλος υπάλληλος στην κατάλληλη θέση,
προκειµένου αυτή η Δηµόσια Διοίκηση, την οποία έχουµε κακοµεταχειριστεί πάρα πολλές φορές –και οι εργαζόµενοι εκµεταλλευόµενοι αρκετά κενά, όπως αυτά της Δηµόσιας Διοίκησης
αλλά και του πολιτικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα να µην
έχουµε πλέον Δηµόσια Διοίκηση- να µπορέσει να λειτουργήσει.
Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα να υπάρξει επιτέλους και στη χώρα
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µας ένα τέτοιο σύστηµα σε ό,τι αφορά ειδικότερα την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
Βεβαίως, θα ήθελα να πω ότι ήταν πρωτάκουστο για µένα,
όπως πιστεύω και για πολλούς άλλους εντός αλλά και εκτός της
χώρας, το επιχείρηµα ότι η αξιολόγηση αποτελεί ένα ταξικό
µέτρο. Είναι γεγονός ότι δεν το έχω ακούσει άλλη φορά. Επαναλαµβάνω ότι το επιχείρηµα που έγκειται στο ότι η αξιολόγηση
ενός υπαλλήλου αποτελεί ένα ταξικό µέτρο, µια ταξική κατεύθυνση, για µένα είναι πρωτάκουστο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε
ό,τι αφορά την ανάλυσή του.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή και στην πρωτοµιλία µου αναφέρθηκα
σ’ αυτό το ζήτηµα, θα ήθελα να παραµείνω ιδιαίτερα στις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά των συναδέλφων, ώστε
µέσω τροπολογιών αλλά και νοµοτεχνικών βελτιώσεων να υπάρξουν εκείνες οι απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε να αντιµετωπιστούν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζητήµατα που αφορούν και
τους εργαζόµενους στα ΤΕΟ, αλλά και ζητήµατα που τέθηκαν
από πάρα πολλούς συναδέλφους και αφορούν δηµόσιους λειτουργούς που τοποθετήθηκαν σε παραµεθόριες περιοχές.
Θα πρέπει, λοιπόν, σε αυτούς τους δηµόσιους λειτουργούς να
δοθεί η δυνατότητα να µπορούν επιτέλους σε εύλογο χρονικό
διάστηµα να βρεθούν µε τις οικογένειές τους, µια και ο χρόνος
παραµονής σ’ αυτές τις υπηρεσίες που πρωτοτοποθετήθηκαν
ήταν δέκα χρόνια. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να επανενωθούν οικογένειες και να µην υπάρχουν συνέχεια προβλήµατα, ειδικότερα λόγω του µεγάλου αριθµού των διαζυγίων που υπήρχαν
κάτω από την πίεση πολλών πραγµάτων.
Βεβαίως έχει τεθεί και ζήτηµα για εκείνους τους δηµόσιους
λειτουργούς που λόγω προβληµάτων υγείας, πιέζονται και είναι
αναγκασµένοι να βρίσκονται µακριά από τις οικογένειές τους,
ενώ έχουν τεράστια προβλήµατα υγείας κυρίως µε τα παιδιά
τους, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να έχουµε δράµατα.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε και
αυτήν την τροπολογία που κατατέθηκε από πλευράς των συναδέλφων, αλλά και όλα όσα ανέφερε η κ. Παπακώστα για την προστασία της µητρότητας, καθώς και ζητήµατα ευπαθών οµάδων,
όπως των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των ΑΜΕΑ. Πρέπει να
υπάρξει µέριµνα και πρόνοια από πλευράς της πολιτείας και ειδικότερα από εσάς, κύριε Υπουργέ, ώστε να υπάρξει αντιµετώπιση και του ζητήµατος αυτού.
Τέλος, υπάρχουν δύο τροπολογίες που αναφέρονται στους
εργαζόµενους αστυνοµικούς, αλλά και στους πυροσβέστες. Μία
τέτοια προσπάθεια βελτίωσης για ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε τους ασφαλιστικούς του φορείς αντιµετωπίστηκε πρόσφατα
και αφορά το Λιµενικό Σώµα. Πιστεύω ότι µία αναλογία, µία ίση
και δίκαιη αντιµετώπιση θα υπάρξει και για τους εργαζόµενους
αστυνοµικούς και πυροσβέστες. Αυτό υιοθετείται –πιστεύω- και
από πλευράς της Αντιπολίτευσης, στο σύνολό της εννοώ. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που οµόφωνα ψηφίστηκε σε ό,τι αφορά
τους λιµενικούς. Πιστεύω ότι αντίστοιχα θα ισχύσει και για τους
αστυνοµικούς και για τους πυροσβέστες. Είναι ένα ζήτηµα που
επεκτείνεται και γενικότερα στους εργαζόµενους στις Ένοπλες
Δυνάµεις.
Αυτά ήθελα να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κυριαζίδη.
Τον λόγο έχει η κ. Αγνή Καλογερή.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως
είναι τώρα η ώρα να συζητήσουµε πιο συγκεκριµένα, µετά από
τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χθες, και να αναδείξουµε
συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν άρθρα του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου.
Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριµένα άρθρα που αφορούν συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας. Και αυτό γιατί; Για να δείξω ότι πολλές φορές πραγµατικά η κριτική που κάνουµε έχει µια πολύ σηµαντική βάση, όταν
γίνονται τέτοιες κινήσεις, οι οποίες φαίνεται και δείχνουν να είναι
από πλασµατικές µέχρι αναποτελεσµατικές και µέχρι κινήσεις,
που δεν έχουν κάποιο σχέδιο ή κάποιον προορισµό.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 18 του σχεδίου νόµου που συζη-
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τάµε σήµερα συνιστάται ένας Ενιαίος Φορέας Αµυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ΕΦΑΕΤ, ο οποίος υπάγεται στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας και λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικονοµική
µέριµνα της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και
Επενδύσεων, της γνωστής ΓΔΑΕΕ, η οποία µετά τις οµολογίες
Κάντα φέρεται εµπλεκόµενη σε αδιαφανείς συναλλαγές αγοράς
αµυντικού υλικού και ύποπτες συµβάσεις αντισταθµιστικών ωφεληµάτων.
Με το ίδιο άρθρο δηµιουργείται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας νέος κωδικός εξόδων αµυντικής
έρευνας και τεχνολογίας. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου δεν καταργεί τα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάµεων, δηλαδή το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το
Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το
Κέντρο Εφαρµοσµένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας.
Απλώς προβλέπει ότι σε άγνωστο και µη καθορισµένο από το
σχέδιο νόµου χρόνο θα συγχωνευθούν µε το ΕΦΑΕΤ.
Με το άρθρο 19 του ίδιου σχεδίου νόµου τα ταµεία που διαχειρίζονται την περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, δηλαδή το Ταµείο Εθνικής Άµυνας (ΤΕΘΑ), το Ταµείο Εθνικού
Στόλου (ΤΕΣ) και το Ταµείο Αεροπορικής Άµυνας (ΤΑΑ) καταργούνται ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα
νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Ενιαίο
Ταµείο Εθνικής Άµυνας. Η περιουσία και το προσωπικό των ταµείων περιέρχονται αυτοδίκαια στο νέο φορέα. Μετά το τέλος
του 2015 το ΕΤΕΑ θα αναλάβει και όλες τις αρµοδιότητες που
σχετίζονται µε την αξιοποίηση και τη µετεγκατάσταση στρατοπέδων.
Η διαδικασία της κατάργησης και συγχώνευσης φορέων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µέχρι σήµερα δεν αποτελεί προϊόν
κάποιου συγκεκριµένου σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης
ή ουσιαστικής διοικητικής µεταρρύθµισης. Η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, παρά το γεγονός ότι έχει υπό την
εποπτεία της είκοσι τρεις φορείς και έχει συνυπογράψει περικοπή στα κονδύλια του προϋπολογισµού που υπερβαίνει το 55%
µετά το 2008, εµφανίζει µια γενικευµένη αδυναµία να αποδείξει
ότι µπορεί να προβεί σε χρηστή διαχείριση των διαθέσιµων πόρων.
Μέχρι σήµερα οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στο πεδίο της διοικητικής αναδιοργάνωσης είχαν φτωχά
αποτελέσµατα, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις αψυχολόγητων επιλογών που δεν εξυπηρέτησαν το δηµόσιο συµφέρον.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά µια ερώτηση του Βουλευτή µας
του κ. Θοδωρή Δρίτσα, µε την οποία κατήγγειλε ως παράνοµη
και επιζήµια για το δηµόσιο συµφέρον και την ιστορία της ναυτοσύνης την κατάργηση της ιστορικής Ελληνικής Θαλάσσιας
Ένωσης και την παραχώρηση σε ιδιώτες του περιοδικού «Ναυτική Ελλάς».
Η προτεινόµενη, λοιπόν, µελλοντική και σε απροσδιόριστο
χρόνο συγχώνευση των ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάµεων σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Αµυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας» δεν απαντά
σε κανένα από τα πραγµατικά προβλήµατα της αµυντικής έρευνας και ανάπτυξης. Όπως είναι γνωστό, το πρόβληµα δεν είναι η
κατάργηση ή η µετονοµασία των ερευνητικών κέντρων, αλλά η
αύξηση της χρηµατοδότησης στην αµυντική έρευνα, η σύνδεση
της έρευνας µε την κρατική αµυντική βιοµηχανία και τα στρατιωτικά εργοστάσια βάσης και η αναβάθµιση του ρόλου των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην προαγωγή της
αµυντικής τεχνολογίας.
Μέχρι σήµερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ακολουθεί µε συνέπεια µια πολιτική διάλυσης της εγχώριας
αµυντικής παραγωγικής βάσης, απώλειας προσωπικού µε σπάνια
τεχνογνωσία από την ΕΑΒ, τα ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και τα στρατιωτικά εργοστάσια βάσης, µία πολιτική ανεπαρκούς άντλησης των ερευνητικών κονδυλίων που υπάρχουν
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και υποβάθµισης του
ρόλου των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Μέσα σε αυτό το υφιστάµενο περιβάλλον η δηµιουργία και µόνο
του ΕΦΑΕΤ µοιάζει να βρίσκεται κυριολεκτικά εκτός πραγµατικότητας.
Επιπρόσθετα, το άρθρο 18 του σχεδίου νόµου αφήνει αναπάν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τητα σηµαντικά ερωτήµατα, στα οποία η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας οφείλει να απαντήσει πριν την ψηφοφορία. Συγκεκριµένα: Με ποια εχέγγυα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας εµπιστεύεται τη Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων;
Δεύτερον, µε το άρθρο 12 του ν. 2919/2001 τα υφιστάµενα
ερευνητικά κέντρα του Υπουργείου Άµυνας, και συγκεκριµένα το
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας
και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού, το Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογίας Αεροπορίας, έχουν ήδη συγχωνευθεί σε ενιαίο κέντρο µε την ονοµασία Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής
Άµυνας. Τι παραπάνω θα προσφέρει το άρθρο 18 του σχεδίου
νόµου, που συζητάµε σήµερα, εκτός από µια αλλαγή επωνυµίας;
Τρίτο ερώτηµα: Το Μάρτιο του 2013 µε εντολή του τότε Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Ελευσινιώτη, συγκροτήθηκε επιτροπή για να µελετήσει το ίδιο θέµα. Στο Πρακτικό της µε
ηµεροµηνία 19 Μαρτίου του 2013 η Επιτροπή πρότεινε τη δηµιουργία διακλαδικού ερευνητικού κέντρου υπό τον Αρχηγό
ΓΕΕΘΑ και όχι υπό τη Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών
και Επενδύσεων. Για ποιο λόγο λοιπόν -πρέπει να µας πει ο
Υπουργός- αγνοήθηκε αυτή η εισήγηση;
Τέταρτον, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας εξακολουθεί να υφίσταται ειδικός λογαριασµός για τη χρηµατοδότηση της έρευνας.
Παρ’ όλα αυτά, προτείνεται η δηµιουργία ενός ξεχωριστού κωδικού εξόδων αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Για ποιο λόγο
ο υφιστάµενος ειδικός λογαριασµός δεν κρίθηκε επαρκής για τη
χρηµατοδότηση της έρευνας και ποια θα είναι η σχέση του ειδικού λογαριασµού µε το νέο αυτόν κωδικό;
Σηµαντικότατα είναι τα αναπάντητα ερωτήµατα που δηµιουργούνται από την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας να καταργήσει τα τρία ταµεία που διαχειρίζονται
την ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάµεων, χωρίς µέχρι σήµερα να έχει αναπτύξει µία ολοκληρωµένη πολιτική για την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων υπέρ των στελεχών τους, τα οποία
παρακολουθούν απορηµένα από τη µία πλευρά το εισόδηµά
τους να µειώνεται και από την άλλη τα προγράµµατα στέγασης
να έχουν βαλτώσει και να µην µπορούν να απαλύνουν τις συνέπειες της µνηµονιακής πολιτικής.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά -για να είναι σε γνώση όλων µαςέναν πίνακα για να σας δείξω τη µείωση των ταµειακών υπολοίπων, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, όλων αυτών των ταµείων,
δηλαδή και του ΤΕΘΑ και του ΤΕΣ και του ΤΑΑ. Η δραµατική µείωση που παρουσιάζεται εδώ στα ταµειακά υπόλοιπα των παραπάνω ταµείων και των κονδυλίων, που είναι απαραίτητα για την
εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών τους, αφήνει αναπάντητα επίσης ερωτήµατα.
Ποιοι φταίνε για τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση των ταµείων;
Το δεύτερο ερώτηµα που πρέπει ο Υπουργός να µας απαντήσει είναι αν η Κυβέρνηση εγγυάται ότι αυτό το Ενιαίο Ταµείο
Εθνικής Άµυνας δεν θα είναι κάτι παραπάνω από φορέας-«φάντασµα» µε µηδενική χρηµατοδότηση, που θα οδηγήσει στην παράδοση των ακινήτων των Ενόπλων Δυνάµεων στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά
είναι ερωτήµατα και φόβοι που δηµιουργούνται και νοµίζω ότι ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας οφείλει να µας δώσει σαφείς και κρίσιµες απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήµατα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να καταθέσω και ένα κείµενο διαµαρτυρίας της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ για τον τρόπο που οι εργαζόµενοι, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
καταλαβαίνουν και βλέπουν και µπορούν να µας αποδείξουν την
αδικία στον τρόπο αξιολόγησης που προτείνετε µε το σηµερινό
σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αγνή Καλογερή καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κυρία συνάδελφο.
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Τον λόγο έχει η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κατ’
αρχάς πριν ξεκινήσω την παρέµβασή µου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ µέρους του ελληνικού λαού –τουλάχιστον όσων
εγώ εκπροσωπώ σ’ αυτή την Αίθουσα- για την κατάθεση αυτού
του «εξαιρετικού» νοµοθετήµατος που επιτέλους βάζει τάξη στη
δηµόσια διοίκηση, αποδίδει δικαιοσύνη στους δηµοσίους υπαλλήλους και εµβαθύνει και την αξιοκρατία στο δηµόσιο τοµέα.
Άλλωστε, το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να συµπληρώσει όλα τα
νοµοθετήµατα που προηγήθηκαν και την «επίθεση φιλίας» που
προ πολλού έχετε εξαπολύσει προς τους δηµοσίους υπαλλήλους
διότι, όπως είπατε κι εσείς το πρωί, είστε οπαδός του µικρού κράτους, των ιδιωτικών συµφερόντων, θα έλεγα εγώ. Μάλιστα, αν
µπορούσατε, θα είχατε αντικαταστήσει όλους τους δηµοσίους
υπαλλήλους µε µεγαλοεργολάβους της εργασίας και µε ενοικιαζόµενους εργαζόµενους.
Η θητεία σας, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς έχει συνδεθεί στην
πραγµατικότητα µε απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα µε απορρυθµίσεις και µε καταργήσεις δικαιωµάτων και γενικότερα δεν έχει
συνδεθεί µε τίποτα που να αφορά πραγµατικά στη δηµόσια διοίκηση ως θεσµό που πρέπει να προστατεύετε και να προστατεύουµε όλοι µας, προκειµένου να ενισχυθούν η ελληνική οικονοµία και η ελληνική κοινωνία. Θαρρώ πως µε εσάς ως νεοφιλελεύθερο εκπρόσωπό της, η τρόικα δεν έχει να φοβάται τίποτα
όταν λείπει.
Συγκεκριµένα, όµως, και πέραν του πεδίου της ειρωνείας, το
προς ψήφιση νοµοσχέδιο βρίθει προβληµάτων. Μάλιστα, θα
έλεγα ότι τα προβλήµατα είναι τόσα πολλά που δεν θα έπρεπε
καν να συζητείται σήµερα σ’ αυτή την Αίθουσα.
Κύριε Υπουργέ, µόλις χθες το Επιστηµονικό Συµβούλιο της
Βουλής απεφάνθη ότι υφίσταται σοβαρό πρόβληµα, ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας σε πολλά σηµεία,
όχι µόνο σ’ ένα, τα οποία είµαι σίγουρη ότι πολιτικά δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου, όπως άλλωστε δεν ενδιέφεραν την Κυβέρνηση τα νοµικά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν όταν το
καλοκαίρι έκλεισε µέσα σε µία νύχτα την ΕΡΤ. Δεν σας ενδιαφέρουν, διότι γνωρίζετε ότι µε το προβληµατικό, αναποτελεσµατικό
και εξ ολοκλήρου αργόσυρτο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης που έχουµε σήµερα, εσείς θα νοµοθετήσετε εδώ, εν ολίγοις
θα κάνετε αυτό που σας ζητάει η τρόικα. Κατόπιν, µετά από δύο
ή ενδεχοµένως και τρία χρόνια, δεν σας απασχολεί καθόλου εάν
µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, για παράδειγµα,
«κουρελιάσει» εντελώς το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα και
που θα ψηφίσει η Βουλή, όπως συνέβη αντίστοιχα το 2011 µε το
νοµοσχέδιο για την εφεδρεία.
Επιπλέον, µε τις αποζηµιώσεις, που σίγουρα θα επιδικάσουν
τα διοικητικά δικαστήρια υπέρ των απολυµένων µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου, θα επιβαρύνετε και τα δηµόσια οικονοµικά,
εκτός του ότι θα έχετε επιβάλει έναν καινούργιο εργασιακό «µεσαίωνα» άνευ ουσιαστικού δηµοσιονοµικού οφέλους.
Κύριε Υπουργέ, αναρωτιέµαι αν εσείς έχετε εργαστεί ποτέ στη
ζωή σας ή αν θα δεχόσασταν να εργαστείτε κάτω από τέτοιες
συνθήκες και κάτω από τέτοιους όρους.
Το νοµοσχέδιο αυτό δεν «κουρελιάζει» απλά βασικές συνταγµατικές αρχές, αλλά επιβάλλει και έναν εργασιακό µεσαίωνα µε
το ξαφνικό και αναιτιολόγητο κλείσιµο φορέων και οργανισµών,
χωρίς κάποια προηγούµενη µελέτη και χωρίς, βέβαια, να υπάρχει
κάποιο ουσιαστικό δηµοσιονοµικό όφελος. Τα 2,5 εκατοµµύρια
που δήθεν θα εξοικονοµηθούν στέλνοντας στο δρόµο εκατοντάδες εργαζόµενους, αθροίζοντάς τους στην ήδη υπάρχουσα κοινωνική κρίση και δηµιουργώντας πρόσθετα «κόκκινα» δάνεια που
θα τα πληρώσει εκ των υστέρων ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας
φορολογούµενος µε µία εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση, όχι απλώς
δεν θα λύσουν κανένα πραγµατικό δηµοσιονοµικό πρόβληµα,
αλλά θα προσθέσουν και άλλα. Θα σας έλεγα ότι αυτά τα 2,5
εκατοµµύρια θα µπορούσε να τα βρει το ελληνικό δηµόσιο από
έναν και µοναδικό έλεγχο στη λίστα Λαγκάρντ ή σε µια οποιαδήποτε λίστα απ’ αυτές τις πολλές που κυκλοφορούν ή εν πάση περιπτώσει «κόβοντας» µία από τις πολλές και ακριβοπληρωµένες
µελέτες του ΤΑΙΠΕΔ, όµως θα λέγατε ότι επιδίδοµαι σε φθηνό
λαϊκισµό.
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Γι’ αυτό θα σας πω ότι αυτό το ποσό που δήθεν θα εξοικονοµηθεί –τα 2,5 εκατοµµύρια- θα δηµιουργήσει πολλαπλάσια
«τρύπα» στα δηµόσια οικονοµικά, από 1,6 φορές σύµφωνα µε τη
µελέτη του Ινστιτούτου LEBY µέχρι και 4 φορές, σύµφωνα µε
τους υπολογισµούς του ίδιου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αντί να απολύετε, θα έπρεπε να βρείτε τρόπους να προσλαµβάνετε -όχι βέβαια είλωτες στις εργασίες και
δουλοπάροικους µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης,
όπως προγραµµατίζει να κάνει η Κυβέρνηση στο επόµενο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις της τρόικας.
Όµως ξέρω πως δεν χωρά στη νεοφιλελεύθερη ακριβώς σκέψη
σας και στην αντίληψή σας οποιαδήποτε επέκταση ακριβώς των
δηµοσίων αγαθών. Άλλωστε, η ευηµερία δεν πρόκειται να έρθει
ποτέ, σύµφωνα µε την άποψή σας, από το δηµόσιο τοµέα, αλλά
από τους δήθεν επενδυτές που συνωστίζονται ενώπιον των
πυλών και είναι έτοιµοι να κλείσουν το κενό που αφήνετε µε τις
απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα. Τους φέρνει φαίνεται ο κ. Σαµαράς µε το αεροπλάνο από τις Βρυξέλλες! Θα άκουσαν µάλλον
για το success story και σπεύδουν να επενδύσουν!
Θα είναι το ίδιο success story που ίσχυε και για τα Ναυπηγεία,
τον ΟΤΕ, την Ολυµπιακή, το Ελληνικό και όλες τις άλλες επιχειρήσεις που όλοι αυτοί οι «ικανοί» και «καλοκάγαθοι» ιδιώτες έπιασαν στα χέρια τους και τις ρήµαξαν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκτός από την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου και τα προφανή προβλήµατα που θα δηµιουργήσει στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κοινωνία
το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, εισάγει και µια άλλη πρωτοτυπία που
θα ενισχύσει το κοµµατικό κράτος και τις πολιτικές πιέσεις στη
δηµόσια διοίκηση. Είναι –όπως την αποκαλώ εγώ- «η αξιολόγηση
µε το κιλό». Είναι µια νέα νεοφιλελεύθερη πρωτοτυπία όπως
αυτή τού να κατηγορείς ανέργους που δεν µπορούν να βρουν
δουλειά ως «τεµπέληδες». Αυτή η νέα πρωτοτυπία στηρίζεται
ακριβώς στην τακτική ότι εφόσον δεν µπορώ να βρω τρόπο να
αξιολογήσω ουσιαστικά τη δηµόσια διοίκηση, µετατρέπω την
αξιολόγηση σε παρωδία.
Έτσι, ο κύριος Υπουργός µε τους επιτελείς του, βεβαίως,
σκαρφίστηκε αυτό το επικίνδυνο και καθ’ όλα αστείο σύστηµα
αξιολόγησης «µε το κιλό». Θα έχουµε, λοιπόν, σύµφωνα µε το
σχέδιό του, δύο κιλά καλούς, τέσσερα κιλά µέτριους και ένα κιλό
σκάρτους υπαλλήλους, τους οποίους εκ των υστέρων θα τους
στέλνει προς επιµόρφωση και απόλυση. Μάλιστα, ως εκ του θαύµατος οι καλοί θα είναι πάντα από το κυβερνών κόµµα και οι
σκάρτοι θα είναι οι συνδικαλιστές και όσοι δεν µας είναι αρεστοί.
Το πρόβληµα, όµως, είναι πως αυτό το σύστηµα δεν έχει καµµία σχέση µε τη δηµόσια διοίκηση ως ανεξάρτητο οργανισµό
προόδου και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας.
Αντιθέτως, θα την καταστήσει ακόµα περισσότερο δουλική
προς τα κόµµατα. Θα δηµιουργήσει τροµακτική αναξιοκρατία και
αντιδράσεις, απογοήτευση στους καλούς δηµοσίους υπαλλήλους και θα εµπεδώσει βεβαίως και το αίσθηµα αδικίας και αδιεξόδου, για να µην πω βεβαίως ότι θα επιτευχθεί ο σκοπός, που
είναι η δηµιουργία µιας καινούργιας δεξαµενής προς απολύσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κύριος Υπουργός µας έφερε
προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που είναι αντισυνταγµατικό, που
δεν θα λύσει κανένα δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Αντιθέτως, µακροπρόθεσµα ενδέχεται να δηµιουργήσει νέα προβλήµατα και
βέβαια, θα διαλύσει τη δηµόσια διοίκηση, καθιστώντας την περισσότερο πελατειακή και αναξιοκρατική.
Προφανώς, ο κύριος Υπουργός θεωρεί τον εαυτό του πολύ
έξυπνο και πολύ ικανό και πιστεύει πως προβλήµατα που ανεπτυγµένες χώρες έλυσαν στη δική τους δηµόσια διοίκηση µέσα
σε µια δεκαετία, µε σκληρή δουλειά και µε συγκεκριµένες µελέτες, ο ίδιος µπορεί να τα λύσει µε ένα νοµοσχέδιο που απαριθµεί
µερικές διατάξεις και εισάγοντας αυτήν την πρωτότυπη µέθοδο
που σας ανέφερα προηγουµένως, την αξιολόγηση «µε το κιλό».
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός
λαός όµως και βλέπει και ακούει και θα σας απαντήσει µε τον
ίδιο ακριβώς τρόπο όταν έρθει πολύ σύντοµα η ώρα για τη δική
σας αξιολόγηση. Και αυτή δεν θα είναι «του κιλού». Θα είναι η
κανονική αξιολόγηση και θα έρθει µέσα από τη δηµοκρατική δια-
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δικασία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Λεονταρίδης.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ
ιδιαίτερα σε µια τροπολογία που αφορά στην κατηγορία των
υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραµεθόριες ή προβληµατικές
περιοχές και διορίστηκαν έχοντας τη δέσµευση να παραµείνουν
δέκα χρόνια στις περιοχές αυτές.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για περιπτώσεις συζύγων υπαλλήλων
που υπηρετούν σε διαφορετικές παραµεθόριες ή προβληµατικές
περιοχές, σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθµού ή σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, µε αποτέλεσµα ουδείς εκ των δύο συζύγων
υπαλλήλων να δικαιούται µετάταξη και η οικογένεια να ζει χώρια.
Συµβαίνει, όµως, να συντρέχουν σοβαροί και ιδιαίτερα οικονοµικοί κι οικογενειακοί λόγοι για να πραγµατοποιηθεί η µετάταξή
τους σε άλλη παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή, πριν την
πάροδο του δεσµευτικού αυτού χρονικού διαστήµατος της δεκαετίας, αποκλειστικά και µόνο για λόγους συνυπηρέτησης.
Η ελληνική πολιτεία πρέπει να δίνει τη δυνατότητα επανένωσης των οικογενειών. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σαφές ότι το
ζήτηµα της δεκαετίας δεν µπορεί να αποτελεί κάποιο απαράβατο
θέσφατο, για να µην µπορεί κανείς να το ακουµπήσει, όταν, µάλιστα, βρισκόµαστε µπροστά σε νέα δεδοµένα και σε σοβαρές
και πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως παραδείγµατος χάριν, αποδεδειγµένων προβληµάτων υγείας είτε των
ιδίων είτε µελών της οικογένειας τους, που επιβάλλουν την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο γονέων για να αντιµετωπιστούν.
Είναι, λοιπόν, κοινωνικά δίκαιο και στοιχειωδώς ανθρώπινο σε
µια σύγχρονη ευνοµούµενη πολιτεία να δοθεί η δυνατότητα
στους ανθρώπους αυτούς, εφόσον έχουν διανύσει το ήµισυ του
υποχρεωτικού χρόνου παραµονής στην υπηρεσία διορισµού
τους, να µεταταγούν στην παραµεθόρια ή προβληµατική περιοχή
που υπηρετεί ο ή η σύζυγός τους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο και οι παραµεθόριες περιοχές δεν αποδυναµώνονται, καθ’ ότι θα λειτουργεί αµφίδροµα από παραµεθόριο σε παραµεθόριο περιοχή, αλλά ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται και η οικογενειακή επανένωση.
Η τροπολογία που προτείνουµε είναι στο τελευταίο εδάφιο,
δηλαδή στο άρθρο 37. Προτείνουµε να προστεθεί η φράση «ή
άλλης παραµεθόριας ή προβληµατικής περιοχής, εφόσον σε
αυτήν υπηρετεί ο ή η σύζυγος τους για λόγους συνυπηρέτησης».
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι η τροπολογία µας είναι εφικτή,
ρεαλιστική και ακουµπά το κοινωνικό πρόβληµα που υφίσταται
το ζευγάρι των δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετεί σε δύο ξεχωριστές παραµεθόριες περιοχές. Ενώνεται η οικογένεια, που αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και χτίζεται σε διαφορετικές,
στέρεες βάσεις το µέλλον της.
Εγώ, φυσικά, θα προχωρούσα κι ένα βήµα περισσότερο: Όταν
υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβληµα υγείας των ίδιων των συζύγων
ή των τέκνων τους, η συνυπηρέτηση να γίνεται σε δύο χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε δύο, τρεις παρατηρήσεις,
σχετικά µε τα όσα ανέφερε πριν η κυρία Υφυπουργός. Αναρωτήθηκα και ρώτησα το συνάδελφο και σύντροφο, Παναγιώτη Λαφαζάνη, µήπως στην προηγούµενη Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ήµασταν
συνέταιροι και διαλύσαµε τόσο πολύ εµείς αυτό το κράτος και
ήρθε ξαφνικά σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε
το ΠΑΣΟΚ να αποκαταστήσει αυτήν την κατάσταση, να αποκαταστήσει δηλαδή όλη αυτή τη διάλυση µε καινούρια µέτρα.
Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουµε στο ΠΑΣΟΚ την ικανότητα
να χτίζει, να γκρεµίζει αυτό που πριν έχτισε και να ισχυρίζεται ότι
µπορεί να ξαναχτίσει τη χώρα. Κι όλα αυτά τα κάνει πάντα
σωστά, πάντα χωρίς λάθος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα τοποθετηθώ µόνο σε µια τροπολογία που καταθέσαµε από τη Δωδεκάνησο, µια τροπολογία που
είναι ένας άλλος προβληµατισµός. Γίνεται µια κοινοβουλευτική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαδικασία, την οποία δεν ξέρω πόσο κι αν λαµβάνεται υπ’ όψιν
από τους αρµόδιους Υπουργούς. Μήπως είναι µια διαδικασία εντελώς τυπική, δηλαδή οι αρµοδιότητες κι η ευθύνη των Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εξαντλούνται εκεί, σε µια
τυπική διαδικασία να καταθέσουν µια τροπολογία; Διότι από εκεί
και µετά, εισπράττουµε µια απόλυτη αδιαφορία από τους αρµόδιους Υπουργούς ούτε καν να συζητήσουν πάνω σε αυτήν την
τροπολογία, όχι να την κάνουν δεκτή. Θα ήταν ευχής έργο να την
κάνουν δεκτή, αλλά κι όταν την απορρίπτουν, να την απορρίπτουν µε κάποιο αιτιολογικό. Δεν συζητάνε καθόλου πάνω σε
αυτά που προτείνουµε.
Θα ήθελα να αναφερθώ, λοιπόν, στην τροπολογία µε αριθµό
1191/47 που αφορά τη ΔΕΥΑΡ και την οποία ζητούµε από την Κυβέρνηση να την κάνει δεκτή. Σήµερα, µε τον εµπαιγµό και την
απόλυση των εργαζοµένων της πρώην ΔΕΥΑΡ, προσπαθούµε µε
την τροπολογία µας αυτή, που υπογράφεται διακοµµατικά -δηλαδή υπογράφουν οι Βουλευτές Δωδεκανήσου από το ΠΑΣΟΚ,
από τη Νέα Δηµοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Δηµοκρατική
Αριστερά, παρ’ ότι δεν έχει Βουλευτή, και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, άρα δηλαδή είναι µια απαίτηση σχεδόν όλων των
πλευρών του Κοινοβουλίου- να βρεθεί µια λύση πάνω σε αυτό το
πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί.
Ποιο είναι το πρόβληµα; Το πρόβληµα είναι ότι ξαφνικά, µετά
από µια καταγγελία στον ΑΣΕΠ, ανακαλύφθηκε ότι εργαζόµενοι
που είχαν προσληφθεί στη ΔΕΥΑΡ Ιαλυσού, δηλαδή στη Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ιαλυσού, η οποία συγχωνεύθηκε µε
βάση το νόµο του «Καλλικράτη» σε µια ενιαία ΔΕΥΑΡ, δεν είχαν
προσληφθεί µε τις «νόµιµες» διαδικασίες το 2006, οκτώ χρόνια
πριν.
Αν δεν σταµατήσουν αυτές οι διαδικασίες και αυτές οι µνηµονιακές πολιτικές, να ζητούµε, δηλαδή, να βρούµε ενόχους για να
αποδοµήσουµε τις δηµοτικές επιχειρήσεις, τους ίδιους τους δήµους, την περιφέρεια, αλλά και την κεντρική κυβέρνηση, θα µας
οδηγήσουν σε εκχώρηση κρίσιµων λειτουργιών και σταδίων ελέγχου ή της διοίκησης των ιδιωτικών τοµέων µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Στη δική µας περίπτωση η ΔΕΥΑΡ, όπως ξέρετε, είναι το νευρικό σύστηµα της πόλης. Αν δεν λειτουργεί το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ,
δεν θα λειτουργήσει η πόλη, θα πεθάνει η πόλη και ειδικότερα
σε περιοχές της παραµεθορίου όπου το νερό δεν είναι απλά το
πολύτιµο εκείνο αγαθό το οποίο είναι αδιαπραγµάτευτο και είναι
υποχρέωση της κοινωνίας, της πολιτείας να το παρέχει σε όλους
τους πολίτες, αλλά έχει ταυτόχρονα και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Δεν µπορείς σε µια τουριστική περιοχή να έχεις έλλειψη νερού.
Εποµένως, ο ρόλος και η τύχη της Δηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης έχει να κάνει και µε κοινωνικούς σκοπούς, αλλά και
µε αναπτυξιακούς σκοπούς.
Η τύχη της ΔΕΥΑΡ της Ρόδου σήµερα απειλείται. Και η παράδοση του αγαθού του νερού απειλείται να µεταφερθεί σε ιδιωτικά συµφέροντα. Με την προτεινόµενη τροπολογία θεραπεύουµε µια άδικη µεταχείριση εξήντα τριών εργαζοµένων στη ΔΕΥΑΡ
και ταυτόχρονα µπαίνει φραγή σε κάθε προσπάθεια πώλησής
τους, διασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα της ίδιας της επιχείρησης
και προστατεύοντας, όπως σας είπα, το δηµόσιο αγαθό του
νερού.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αίρονται οι αµφισβητήσεις επί
της νοµιµότητας µεταφοράς των εργαζοµένων στις συγχωνευθείσες κοινωφελείς εταιρείες και επιχειρήσεις ΟΤΑ και ΔΕΥΑΡ,
σύµφωνα µε το σκοπό του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 και στο
πλαίσιο της συνταγµατικής µέριµνας για ισότιµη αντιµετώπιση
των πολιτών.
Πρέπει να σας πω ότι µε την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010
το προσωπικό των συγχωνευµένων κοινωφελών επιχειρήσεων
ΟΤΑ και Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
µεταφέρθηκε στις νέες επιχειρήσεις και κατατάχθηκε στις αντίστοιχες θέσεις µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου τους.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε µια σειρά αποφάσεων, έχει αποφανθεί κατά τρόπο οριστικό σχετικά µε το θέµα της µεταφοράς
του προσωπικού συγχωνευµένων δηµοτικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά θα αναφερθώ µόνο στην πράξη 48/2012 η οποία
αναφέρει τα ακόλουθα: «Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις και διατάξεις κάθε δήµος µπορεί να έχει µια µόνο κοινω-
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φελή επιχείρηση. Σε περίπτωση συνένωσης των δήµων συγχωνεύονται και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους σε µια και το προσωπικό τους, που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, µεταφέρεται στη νέα κοινωφελή επιχείρηση
µε την ίδια εργασιακή σχέση».
Για τη νοµιµότητα της εν λόγω µεταφοράς αρκεί το πραγµατικό γεγονός της απασχόλησης του προσωπικού στη συγχωνευθείσα κοινωφελή επιχείρηση µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, ανεξαρτήτως του αν έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες µε την πρόσληψη ή µεταφορά τους σε αυτήν και την απασχόλησή τους σε τέτοιου είδους σχέσεις εργασίας, αφού τέτοια
προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά, ούτε άλλωστε συνάγεται και
από το σκοπό του νόµου, που συνιστά τη διατήρηση όλων των
θέσεων εργασίας του προσωπικού των κοινωφελών επιχειρήσεων.
Εµείς ερχόµαστε σήµερα ουσιαστικά να επαναλάβουµε µια παλιότερη ρύθµιση που έγινε από το Βουλευτή Δωδεκανήσου κ.
Τάσο Καραµάριο και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 64 του ν.
3801/2009, όπου αποκαθιστά µια µεταφορά εργαζοµένων της
πρώην ΑΔΕΚ -µιας δηµοτικής επιχείρησης- και εγκρίνει τη µεταφορά τους στις νέες επιχειρήσεις του δήµου και από εκεί και
µετά διατηρεί τις εργασιακές σχέσεις.
Η τροπολογία, λοιπόν, που καταθέτουµε, που είναι σχεδόν αντιγραφή, αλλάζοντας µόνο τον όρο ΑΔΕΚ µε τη ΔΕΥΑΡ, έχει ως
εξής: «Η µεταφορά των υπαλλήλων των συγχωνευθέντων κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ και Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΔΕΥΑΡ, στις νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις
ΟΤΑ και Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης κι Αποχέτευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 3852/10, κατόπιν αποφάσεων
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, ανεξάρτητα από τη διαδικασία η οποία τηρήθηκε µε την πρόσληψή του στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόµιµη από την ηµέρα λήψης των σχετικών
αποφάσεων των ανωτέρω συµβουλίων και νοµίµως οι υπάλληλοι
συνεχίζουν να εργάζονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, κυρία Υφυπουργέ, συµφωνούµε µε τη διατύπωση που
σας έδωσε ο κ. Ντόλιος. Αν υπάρχουν εµπλοκές των εργαζοµένων µε παράνοµες πράξεις, βεβαίως, δεν είµαστε υπέρ της άποψης να τις νοµιµοποιήσετε. Οι εργαζόµενοι, όµως, είναι θύµατα
ενός κανιβαλιστικού, πελατειακού και ρουσφετολογικού µηχανισµού, ο οποίος αναπτύχθηκε και από την κεντρική εξουσία, αλλά
και από τους τοπικούς δήµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δεν επιτρέπεται, λοιπόν, να τους αφήσετε να είναι συνεχώς θύµατα αυτών των µηχανισµών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο
νοµοσχέδιο ανέδειξε µία σοβαρή ιδεολογική σύγκρουση, η οποία
προκύπτει από τις διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις
των δύο κυρίαρχων ιδεολογικών ρευµάτων απανταχού της πολιτικής. Και είναι η δογµατική Αριστερά, αυτή η οποία δικαιώνει τις
θέσεις της κριτικής των νεοφιλελευθέρων. Διότι η κριτική την
οποία ασκούν οι νεοφιλελεύθεροι, κυρίως, για το κατά το δυνατόν µικρότερο κράτος και φτάνουν σε ακραίες τοποθετήσεις,
είναι διότι η Αριστερά επιµένει στο µεγάλο κράτος, στην τεράστια αύξηση των δαπανών. Δαπάνες οι οποίες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: … (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα παρακαλέσω να µην διακόπτονται οι οµιλητές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: …πρέπει να υπάρχουν οι διαθέσιµοι πόροι. Εν προκειµένω, στην Ελλάδα η µεγαλύτερη αδυναµία την οποία εµφανίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι ότι δεν
µπορεί να απαντήσει από πού θα εξεύρει πόρους για να µπορέσει να δικαιώσει τις προτάσεις της και την πολιτική της.
Και προ αυτής της αδυναµίας, η οποία ευτυχώς γίνεται γνωστή
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στον ελληνικό λαό, καταφεύγει, ως συνήθως, σε καταγγελτικό
λόγο, σε ισοπεδωτικό λόγο, µιλάει για προτεκτοράτο. Φαντάζοµαι ότι δεν τους συγκινεί τόσο η ελληνική σηµαία. Διότι όποιον
συγκινεί η ελληνική σηµαία, δεν χρησιµοποιεί ποτέ τον όρο «προτεκτοράτο» για την πατρίδα του, γιατί γνωρίζει ότι αυτή τη σηµαία την έχουν τιµήσει οι αγώνες και οι θυσίες του ελληνικού
λαού.
Και είναι θλιβερό, κύριε Πρόεδρε, µέσα στην Αίθουσα –την
ιερή Αίθουσα του Κοινοβουλίου- να ακούµε καταγγελίες περί
προτεκτοράτου της χώρας µας. Κυµατίζει η ελληνική σηµαία
πάνω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και συµβολίζει αυτούς τους
αγώνες.
Επιτέλους, πρέπει να µπει φρένο σε αυτήν την κριτική, φρένο
σε αυτόν τον καταγγελτικό λόγο. Θέλουµε η νέα γενιά της πατρίδος να αισθάνεται υπερήφανη για την ιστορία µας, για τον πολιτισµό µας, για τους αγώνες όλων των πολιτικών, όλων των
πολιτικών δυνάµεων. Από πού κι ως πού αυτή η κριτική που θέλει
να καταδείξει ότι ο ελληνικός λαός στις µέρες µας είναι λαός
υπόδουλος; Έλεος! Φτάνει πια!
Επιστρέφω, πάλι, στα περί κριτικής ιδεολογικής και πολιτικής.
Δηµόσια πανεπιστήµια. Μην τολµήσουµε και πειράξουµε το καθηγητικό κατεστηµένο, µην ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήµια, γιατί
ποιος θα θιγεί; Η γνώση; Η επιστήµη; Όχι. Αυτοί οι οποίοι ενώ
είναι µειοψηφία στην ελληνική κοινωνία, είναι συντριπτική πλειοψηφία, ελέγχουν τα πανεπιστήµια και καθοδηγούν τις εξελίξεις.
Ακούστε, λοιπόν, κύριοι της Αντιπολίτευσης ένα επιχείρηµα
περί ιδιωτικών πανεπιστηµίων: Συµπολίτης µου, για τον οποίο
είµαι εξαιρετικά υπερήφανος, νέος, δεκαοκτώ ετών, πέτυχε στο
«Berkeley», δηµόσιο πανεπιστήµιο στην Αµερική.
Φοίτησε τρία χρόνια και έγινε πολιτικός µηχανικός. Και ήρθε η
ώρα των µεταπτυχιακών. Και τον επέλεξε πρώτο το «Stantford»,
το ιδιωτικό πανεπιστήµιο, τον κ. Μιλτιάδη Βράτιµο. Γιατί; Γιατί το
ιδιωτικό πανεπιστήµιο γνωρίζει ότι είναι εξίσου υψηλού επιπέδου
οι σπουδές στα δηµόσια πανεπιστήµια.
Μόνο εδώ, λοιπόν, έχουµε βρει ότι πρέπει να υπάρχει το κρατικό µονοπώλιο. Υπέρ ποίων; Υπέρ των φοιτητών, υπέρ της ελληνικής κοινωνίας; Όχι βέβαια!! Θέλετε κάτι ακόµα; Υπέρ των
µεγαλογιατρών καθηγητάδων, που ελέγχουν και την Ιατρική
Σχολή και ελέγχουν και τις πανεπιστηµιακές κλινικές; Σεις, που
υποτίθεται ότι στρέφεστε εναντίον όλων των κατεστηµένων συµφερόντων. Για να µην πω για άλλα, σε άλλα πανεπιστήµια.
Αυτές, λοιπόν, οι θέσεις σας δικαιώνουν, επαναλαµβάνω, την
κριτική που ακούω από ακραίες νεοφιλελεύθερες φωνές. Γιατί
εµείς δεν είµαστε νεοφιλελεύθεροι. Εµείς είµαστε ριζοσπάστες
φιλελεύθεροι, υπέρ της επιλογής πάντοτε του εθνικού συµφέροντος και όχι καµµιάς ιδεοληψίας.
Κυρία Υπουργέ, για να µη γίνω µονότονος µε την ιδεολογική
αντιπαράθεση, έχω πέντε προτάσεις. Θα τις πω εν συντοµία.
Πρέπει να ιδρύσουµε, αν θέλουµε να έχουµε κάποια στιγµή
µια δηµόσια διοίκηση η οποία πραγµατικά θα υπηρετεί τον πολίτη και θα µπορεί ο φορολογούµενος να πληρώνει τις υπηρεσίες
αυτές, µια παραγωγική Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Θα
εισάγονται µόνον απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Θα εισάγονται περισσότεροι και θα εξέρχονται λιγότεροι, ικανοί να γνωρίζουν τη µεθοδολογία της διοικήσεως, ικανοί να παρακολουθούν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Και να σταµατήσουν όλα τα υπόλοιπα, µε τα
οποία επιλέγονται και ξαναεπιλέγονται και τα κοινωνικά κριτήρια
και να κάνει τρία χρόνια το ΑΣΕΠ να βγάλει αποτελέσµατα. Η
Γαλλία είναι φηµισµένη για την ΕΝΑ, την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης. Δεν είναι δύσκολο να µιµηθούµε ένα πετυχηµένο παράδειγµα.
Δεύτερον: επιθεωρητές. Επιθεωρητές του Υγείας, του Εργασίας, του Δηµόσιας Διοίκησης. Ποιοι είναι οι επιθεωρητές αυτοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Μέσα από τα ίδια τα Υπουργεία,
εθισµένοι στις πρακτικές της διοικήσεως. Τι θέλουµε, κυρία
Υπουργέ; Ένα νέο σώµα επιθεωρητών, που να έχει αρµοδιότητα
όλα τα Υπουργεία, µε νέα παιδιά, µε σπουδές, µε διδακτορικά,
αναγνωρισµένα για τις σπουδές τους παιδιά, τα οποία είναι στο
περιθώριο σήµερα. Να ιδρύσετε ένα καινούργιο σώµα, να µην
έχει καµµία εµπλοκή µε τη σηµερινή δηµόσια διοίκηση.
Τρίτον: γενικοί διευθυντές Υπουργείων. Προέρχονται από πού;
Από τα υπηρεσιακά συµβούλια και από την υφιστάµενη διοίκηση.
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Και πού φτάνουµε; Μόλις κάποιος θεωρεί ότι αδικείται, πάει στα
δικαστήρια, δικηγόροι, αποφάσεις δικαστηρίων. Είχα στο Υπουργείο – ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι – µια περίπτωση.
Δικαιώθηκε κάποιος που έπρεπε να κριθεί για γενικός διευθυντής
µετά από τρία χρόνια. Δεν µπορούσα να κάνω διαφορετικά, παρά
να υπογράψω τη δικαίωσή του. Έπρεπε να πάρει αναδροµικά
όλους τους µισθούς. Έπρεπε από την υπάλληλο η οποία είχε
γίνει γενική διευθύντρια και απεχώρησε, να αφαιρεθεί το επίδοµα
της γενικής διευθύντριας, από τη σύνταξη.
Πώς µπορεί να λυθεί; Μια short list σε κάθε Υπουργείο και από
τη διοίκηση και από την αγορά. Δεν πρέπει να φοβόµαστε την
αγορά. Πρέπει να ζητούµε να καταθέτουν τα προσόντα τους
µέσω προκήρυξης και να επιλέγει η πολιτική ηγεσία µετακλητούς
τους γενικούς διευθυντές.
Τέταρτη πρόταση: ενίσχυση των περιφερειακών δοµών του
κράτους. Τι συµβαίνει σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Η
υγεία, τα νοσοκοµεία. Η εκπαίδευση, τις σχολικές µονάδες. Η εργασία, τον ΟΑΕΔ. Ο καθένας έχει το δικό του περιφερειακό διευθυντή. Ο καθένας λειτουργεί κυρίως εξαρτώµενος από το
κεντρικό κράτος. Πρέπει να µεταβιβάσουµε αρµοδιότητες και πόρους στις περιφερειακές διοικήσεις, ούτως ώστε αυτές οι µονάδες να διοικούνται από κει.
Θέλετε ένα παράδειγµα; Δεν έχουµε γιατρούς. Και κάνατε
ερωτήσεις όταν ήµουν Υπουργός και καλά κάνατε. Πώς µπορούµε να πάρουµε σήµερα έναν επικουρικό; Μόνον µέσω του
Υπουργείου, αν προκηρυχθεί η θέση. Γιατί να µην µπορεί η θέση
να προκηρυχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε ο διοικητής του κάθε νοσοκοµείου να επιλέξει µε ταχύτητα, να επιλέξει
τον καλύτερο, τον άξιο, µε διαφάνεια. Και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο ίντερνετ και να µπορεί ο ενδιαφερόµενος,
που ίσως αδικηθεί, να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δύσκολα πράγµατα. Τόλµη και αποφασιστικότητα χρειάζονται.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µη σχολιάσω και πάλι
αυτό το τσιτάτο περί του νεοφιλελευθερισµού, ο οποίος φταίει
για όλα.
Άκουσα ότι και για την αξιολόγηση φταίει ο νεοφιλελευθερισµός από συνάδελφο η οποία µίλησε. Δηλαδή, όταν θεσπίζουµε
διαδικασίες µε τις οποίες θα προκρίνουµε τους άριστους, τους
ικανούς, τους παραγωγικούς δηµοσίους υπαλλήλους, τους κολλάµε µέσα σε αυτήν τη διαδικασία το τσιτάτο του νοεφιλελευθερισµού και έτσι ξεµπερδέψαµε. Δεν είµαστε υποχρεωµένοι να
απαντήσουµε τι είδους διοίκηση θέλουµε, αν θέλουµε τη διοίκηση των χρηστών, των παραγωγικών, των αποδοτικών υπαλλήλων ή αν θέλουµε τη διοίκηση των κοπανατζήδων, των παρανόµων, των χρηµατιζόµενων, του βαθέος σπάταλου και αναποτελεσµατικού κράτους ή αν θέλουµε µία ορθολογική δηµόσια διοίκηση που να υπηρετεί τον πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω την παρέµβασή µου
µε µία άποψη, που κατά τη γνώµη µου πιστεύω ότι µπορεί να µας
ενώνει όλους. Χρειαζόµαστε διοικητικά, οικονοµικά στελέχη στη
διοίκηση, αλλά και πολιτική ηγεσία, που να αγαπούν την πατρίδα,
όχι τις φιλοδοξίες τους, όχι τις ιδιοτέλειές τους, όχι τα µικρά ή
µεγάλα συµφέροντά τους, αλλά από την ώρα που ορκίζονται να
υπηρετήσουν την πατρίδα, να είναι αφοσιωµένοι και να προτάσσουν το εθνικό συµφέρον έναντι οποιασδήποτε άλλης επιλογής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυρίτσης για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η οξεία οικονοµική
κρίση των τελευταίων ετών έφερε στην επιφάνεια τις αδυναµίες,
αλλά και τις ανεπάρκειες της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Τα
δύο κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα επί περίπου σαράντα
χρόνια και που συγκυβερνούν αυτήν την περίοδο, φέρουν βαριές
ευθύνες στο συγκεκριµένο ζήτηµα: πελατειακό κράτος, ανορθολογικά κατανεµηµένο και µε ξεπερασµένο µοντέλο οργάνωσης.
Το αποτέλεσµα; Κακό επίπεδο υπηρεσιών, κατασπατάληση
πόρων, έλλειψη λογοδοσίας και διαφάνειας, αναποτελεσµατικότητα, µεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών.
Θα περίµενε κανείς ότι, µόλις ξέσπασε η κρίση, αυτά τα δύο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κόµµατα θα αναλάµβαναν επιτέλους τις ευθύνες τους. Αντ’
αυτού ζήσαµε τον απόλυτο παραλογισµό. Οι υπαίτιοι του προβλήµατος ανέλαβαν το ρόλο του σωτήρα. Ξεπερνώντας και πάλι
τον κακό εαυτό τους, απαξίωσαν συλλήβδην τις δηµόσιες υπηρεσίες, χρέωσαν στους δηµόσιους υπαλλήλους όλα τα δεινά και
υπακούοντας πλήρως στις απαιτήσεις των δανειστών άρχισαν να
συζητούν µπακαλίστικα για αριθµό απολύσεων. Για µεταρρύθµιση του δηµοσίου ούτε λόγος.
Και το χειρότερο; Κατηγορείτε αυτούς που διαφωνούν µαζί
σας. Εµείς δεν είχαµε καµµία συµµετοχή σε αυτό το πελατειακό
κράτος.
Σε αυτό το σηµείο οφείλω να αναφερθώ και στην περίοδο κατά
την οποία η Δηµοκρατική Αριστερά ήταν στην Κυβέρνηση. Από
την πρώτη στιγµή πιστέψαµε ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα
κράτος αποτελεσµατικό, επιτελικό, σύγχρονο. Θελήσαµε να κάνουµε διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί γνωρίζουµε ότι το πρόβληµα
δεν είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, αλλά η κακή οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. Στις θέσεις αυτές επιµένουµε και σήµερα.
Μία από τις πιο κοµβικές µεταρρυθµίσεις δεν µπορεί να γίνει
πρόχειρα και µε απολύσεις. Χρειάζεται ολοκληρωµένο σχέδιο,
συναίνεση και χρόνο, δηλαδή το αντίθετο από αυτό που εφαρµόζει σήµερα η Κυβέρνηση, η οποία κλείνει δοµές, χωρίς να αξιολογεί την προσφορά τους και απολύει υπαλλήλους, µεταξύ
αυτών και στελέχη µε εξειδικευµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και
εµπειρία, απλώς για να πιάσει αριθµητικούς στόχους.
Νοµίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα, κύριε Υπουργέ
–που δεν είστε και εδώ- αυτής της παράλογης πολιτικής είναι το
ΕΚΕΒΙ. Τι έγινε εκεί; Καταργήθηκε εν µία νυκτί, χωρίς να υπάρχει
έστω και µία προσχηµατική αιτιολογία. Είναι ένας φορέας αποτελεσµατικός, µε µεγάλη προσφορά στο χώρο του βιβλίου και
µε προσωπικό που διαθέτει πολύτιµη τεχνογνωσία στη διαχείριση των Ε.Σ.Π.Α.
Ήταν µία λάθος απόφαση. Και το λάθος πού φάνηκε; Το ΔΣ
που διορίστηκε για να κλείσει το ΕΚΕΒΙ, όχι µόνο αρνήθηκε να
το διαλύσει, αλλά πρότεινε τη διατήρηση και την αναβάθµισή
του.
Γιατί, λοιπόν, η Κυβέρνηση επιµένει στο λάθος; Είναι µόνο
θέµα απολύσεων ή δείχνει την ανυπαρξία σχεδίου της πολιτικής;
Θα µας πει, βέβαια, η Κυβέρνηση ότι το ΕΚΕΒΙ περνάει στο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, ένα φορέα µε διαφορετικό αντικείµενο και µάλιστα υπό τον κ. Γιαννουλίδη -για να µη τρελαθούµε
κι όλοι µαζί- και κυρίως χωρίς να έχετε ένα σχέδιο για την «επόµενη ηµέρα» και χωρίς τους υπαλλήλους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Δηλαδή, η Κυβέρνηση βαφτίζει την προχειρότητα και τις απολύσεις ως «µεταρρύθµιση».
Να µην αναφερθώ, βέβαια, και στο σύστηµα της αξιολόγησης
του προσωπικού. Πρόκειται, σαφώς, για ένα µνηµείο αναξιοκρατίας. Οι αυθαίρετες ποσοστώσεις που προβάλλονται δεν έχουν
κανένα νόηµα και απαξιώνουν πλήρως την ίδια την έννοια της
αξιολόγησης. Ο προϊστάµενος µετατρέπεται σε αξιολογητή, ο
οποίος βαθµολογεί χωρίς προσδιορισµένα και σταθερά κριτήρια
και χωρίς µετρήσιµους στόχους.
Συνεπώς, η αξιολόγηση δεν µπορεί να αποτυπώνει την παραµικρή απόδοση των υπαλλήλων και το σύστηµα χάνει εκ των προτέρων την αντικειµενικότητα του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να µιλάµε για
αναδιαµόρφωση του δηµοσίου, χωρίς να ξέρουµε τελικά ποιο
δηµόσιο θέλουµε, ποιο δηµόσιο έχουµε στο µυαλό µας, ποια
είναι η στρατηγική µας για το δηµόσιο που θέλουµε. Δεν µπορούµε να µιλάµε για αποτελεσµατικότητα, όταν είµαστε ανίκανοι
και στο παραµικρό να προστατεύσουµε την αξιοκρατία. Δεν µπορούµε να µιλάµε για εκσυγχρονισµό των δοµών του δηµοσίου,
όταν πρυτανεύουν οι παλαιοκοµµατικές φωνές του παρελθόντος.
Από την πρώτη στιγµή θέσαµε το ζήτηµα αναδιοργάνωσης του
κράτους, ενός κράτους µε αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα
προς όφελος των πολιτών. Το σηµερινό νοµοσχέδιο, σε µεγάλο
βαθµό, δεν είναι προς όφελος του πολίτη. Φτιάχτηκε µόνο και
µόνο για να ικανοποιήσει τους δανειστές που ζητούσαν απολύσεις πάση θυσία.
Ο κ. Λυκούδης σας είπε πως ό,τι είναι προς θετική κατεύθυνση
θα το ψηφίσουµε. Στα άλλα θα µας βρείτε αντίθετους.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρία 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, εξήντα ένας µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Καλή πρόοδο ευχόµαστε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως έχω πει και στην
πρωινή τοποθέτηση επί της αρχής, ο ελληνικός λαός παρακολουθεί όλη αυτήν την σκληρή διαπραγµάτευση που κάνει η Κυβέρνηση µε την τρόικα και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε µια προσπάθεια να τελειώσουµε µε αυτήν την οδυνηρή διαδικασία των µνηµονίων και των διαπραγµατεύσεων και να µπορέσει, επιτέλους, η χώρα µας να ξεφύγει µπροστά και να οδεύσει
την οδό της ανάπτυξης.
Τα στοιχεία που προκύπτουν, και τα οικονοµικά και τα πολιτικά,
δείχνουν ότι σε λίγο καιρό η ύφεση θα µας αφήσει όλες τις πληγές, τις οποίες θα πρέπει να επουλώσουµε το επόµενο χρονικό
διάστηµα.
Πιστεύω ότι οι θυσίες όλων των Ελλήνων είναι πολύ µεγάλες.
Κανένας δεν θέλει να πάνε χαµένες. Στην προσπάθεια αυτή συµφωνήσαµε ότι πρέπει να περιοριστεί και να εκσυγχρονιστεί ο δηµόσιος τοµέας και να αξιολογηθούν εκ νέου όλα τα εκατοντάδες
νοµικά πρόσωπα που κατά καιρούς ιδρύθηκαν και τα οποία θα
έπρεπε να αξιολογηθούν για το εάν και κατά πόσον προσφέρουν
έργο αντάξιο της δαπάνης που γίνεται γι’ αυτά.
Θέλω να σταθώ, λοιπόν, σε συνέχεια της πρωινής οµιλίας, σε
ορισµένα άρθρα, τα οποία είναι πραγµατικά και τα κοµβικά σηµεία του όλου αυτού νοµοσχεδίου. Το ένα αφορά στις καταργήσεις των οργανισµών και µεταξύ αυτών του Ταµείου Εθνικής
Οδοποιίας.
Δεν υποτιµώ τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν
στους άλλους οργανισµούς οι οποίοι καταργούνται, θέλω όµως
να εστιάσω εκεί, διότι πραγµατικά αυτή την εποχή η χώρα µας
επανακινεί τους τέσσερις µεγάλους οδικούς άξονες και γενικότερα τα έργα που γίνονται µε συγχρηµατοδότηση µεταξύ ιδιωτών για τα µεγάλα οδικά έργα. Εκεί πρέπει να πούµε ότι το
Ταµείο Εθνικής Οδοποιΐας µε τον εξοπλισµό που είχε µέσα στα
κτήριά του µπορούσε να ελέγξει και να παρακολουθήσει πραγµατικά πόσα είναι τα έσοδα που καθηµερινά εισπράττονται από
τα διόδια και πόσο ακριβώς είναι το τίµηµα που ο ελληνικός λαός
πληρώνει γι’ αυτά τα έργα.
Άρα, λοιπόν, αυτή τη στιγµή καταργείται το Ταµείο Εθνικής
Οδοποιΐας. Δεν φέρει κανείς ιδιαίτερη αντίρρηση γιατί το καταργούµε, όµως είναι πολύ σηµαντικό για την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι ο έλεγχος πάνω στα έσοδα των ιδιωτικών εταιρειών
θα πρέπει να γίνεται, έστω και µέσω της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργείου Υποδοµών.
Συνεπώς, θα πρέπει µε µία επόµενη φάση να εξασφαλιστεί ότι
αυτός ο εξοπλισµός θα εδραστεί πάλι προς τη σωστή πλευρά και
δεν θα δοθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν θα δοθεί στα χέρια των
παραχωρησιούχων, που υπάρχει µια φηµολογία γι’ αυτό το θέµα,
αλλά το προσωπικό που ήταν εξειδικευµένο εκεί να µεταφερθεί
µε σύντοµες διαδικασίες στη Γενική Γραµµατεία, προκειµένου
να κάνει τον έλεγχο που απαιτείται. Είναι πολύ σηµαντικό, γιατί
αυτά τα κονδύλια έχουν επενδυθεί από παλαιότερα ευρωπαϊκά
προγράµµατα, για να αποκτήσει η χώρα µας αυτόν τον εξοπλισµό που ελέγχει τα διόδια όλης της χώρας, ο οποίος πρέπει να
παραµείνει σε λειτουργία.
Το δεύτερο είναι το θέµα της αξιολόγησης. Έχουµε ζήσει όλοι
εµείς που ασκήσαµε δηµόσια διοίκηση είτε ως δήµαρχοι είτε ως
περιφερειάρχες είτε ως νοµάρχες αυτή τη βάσανο των αξιολογήσεων. Ξέρουµε πολύ καλά πόσο µεγάλες πιέσεις ασκήθηκαν
για να ικανοποιούµε όλες τις φιλοδοξίες –ας το πούµε έτσι- των
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υπαλλήλων µας, προκειµένου κάποια στιγµή αυτοί να διεκδικήσουν αξιώµατα, τα οποία θα ήθελαν στο µέλλον να διεκδικήσουν.
Εδώ µπαίνουν ορισµένα θέµατα. Θα πρέπει µε τις επικείµενες
εγκυκλίους και διάφορες συναποφάσεις που θα γίνουν µε κοινές
υπουργικές αποφάσεις να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση, πρώτον, δεν έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός υπολοίπου υπαλλήλων οι οποίοι αξιολογούνται µέσα στο 15% µε κάτω από «6», οι
οποίοι θα είναι οι επόµενοι που θα φύγουν. Απ’ αυτό πρέπει να
ξεφύγουµε.
Δεύτερον, έχουµε πει επανειληµµένα κατ’ ιδίαν στον Υπουργό
ότι αυτή η αξιολόγηση που κάποια στιγµή έγινε σε κάποια συγκυρία δεν πρέπει να συνοδεύει για πάρα πολλά χρόνια τον υπάλληλο. Θα πρέπει µετά από κάποια χρόνια αυτή η αρνητική
αξιολόγηση, που έγινε σε κάποια δεδοµένη συγκυρία και µπορεί
να διαµορφώνεται από κάποιο προσωπικό κίνητρο και µια προσωπική κόντρα που µπορεί να έχουν ένας προϊστάµενος µε έναν
υφιστάµενο, να µένει στο περιθώριο και να προχωρούν τα επόµενα χρόνια.
Άρα, λοιπόν, εάν υποθέσουµε ότι κάποιος µετά από είκοσι χρόνια αξιολογείται για µία θέση προϊσταµένου ή διευθυντού σε µία
υπηρεσία, να µην τον συνοδεύει η αξιολόγηση που έγινε εδώ και
είκοσι χρόνια. Αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία, για να µπορεί ο
υπάλληλος να έχει κίνητρο να βελτιωθεί. Διότι, εάν µία κακή αξιολόγηση τον συνοδεύει µια ζωή, δυστυχώς, φοβάµαι, θα αδιαφορεί για την περαιτέρω πρόοδο και τη βελτίωσή του.
Φυσικά, προβλέπονται εδώ και κάποιες διαδικασίες, µε τις
οποίες µε συζήτηση, µε διάλογο και µε κάποιες άλλες πιθανόν
και επιµορφωτικές συνοδευτικές διαδικασίες που θα ακολουθήσει η κάθε δηµόσια αρχή ή ο κάθε φορέας να µπορεί αυτός ο
υπάλληλος, που σε κάποια συγκεκριµένη συγκυρία αξιολογήθηκε αρνητικά, δηλαδή κάτω από το «6», να επανέλθει και να
συµπληρώσει τις οποιεσδήποτε παραλείψεις είχε κάνει ή τις
οποιεσδήποτε ελλείψεις.
Θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο στο άρθρο 43. Ξέρουµε
πολύ καλά την αγωνία χιλιάδων υπαλλήλων οι οποίοι έζησαν το
µαρτύριο των διαδοχικών ανανεώσεων των συµβάσεων στο
παλιό διάστηµα -µιλάµε επί θητείας πριν από το 2004- οι οποίοι
δεν µπορούσαν να τεκµηριώσουν µία µονιµότητα στο δηµόσιο
τοµέα. Η ρύθµιση του νόµου Παυλόπουλου που έγινε, ήταν µία
συµφωνηµένη πολιτικά ενέργεια, η οποία έγινε µέσα σ’ αυτόν
εδώ το χώρο από όλα τα κόµµατα της Βουλής και δόθηκε σαν
µία τελευταία διέξοδος, προκειµένου να διευθετηθούν οι εκκρεµότητες του παρελθόντος, που έρχονταν από την εποχή πριν το
1994, που θεσπίστηκε ο νόµος Πεπονή.
Αυτή, λοιπόν, η τελευταία ρύθµιση που έγινε δεν πρέπει να
αποτελεί ένα µελανό σηµείο, αλλά να αποτελεί µια θετική έκβαση, µε την οποία µπήκε µία γραµµή και έκλεισε τελικά όλος
αυτός ο φαύλος κύκλος του προηγούµενου καθεστώτος, όπου
ο καθένας υπάλληλος ήταν έρµαιο του διευθυντού του, του δηµάρχου του, του νοµάρχη του, για να του ανανεώσει τη σύµβασή
του.
Σχετικά µε την αξιολόγηση, ο επανέλεγχος θέλω να πιστεύω
ότι θα εστιαστεί µόνο σε εκείνους οι οποίοι εκµεταλλεύτηκαν
αυτόν τον καλό νόµο της µονιµότητας, προκειµένου µε δόλιο
τρόπο και µε πλάγια µέσα και µε πλαστά χαρτιά να εκµεταλλευτούν την διαδικασία και να γίνουν µόνιµοι.
Θέλω να πιστεύω, επίσης, ότι θα στοχευθεί εκεί ο έλεγχος και
δεν θα αµφισβητήσουµε αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων,
αποφάσεις δηµοτικών οργάνων, επιχειρήσεων, νοµικών προσώπων των Υπουργείων, τα οποία έδωσαν τις βεβαιώσεις τότε,
προκειµένου αυτοί οι υπάλληλοι µε τη βοήθεια του ΑΣΕΠ και
µέσω του ΑΣΕΠ να µονιµοποιηθούν.
Άκουσα την εισήγηση του κ. Ντόλιου και συµφωνώ µε τη
διατύπωση που έκανε, κύριε Υπουργέ, προκειµένου να διασαφηνιστεί το άρθρο αυτό όσο πιο καλά γίνεται µε µια νοµοτεχνική
βελτίωση, προκειµένου να ξεκαθαριστεί ότι η πρόθεση του
Υπουργείου είναι ο σωστός επανέλεγχος των πλαστών ή αναληθών στοιχείων και όχι η συνέχιση µιας νέας πολιτικής δίωξης,
η οποία θα µπορούσε να αποτελεί ένα κυνήγι µαγισσών, όπως
λέµε, προκειµένου να τιµωρήσουµε κάποιους και να οδηγήσουµε
στην έξοδο από το δηµόσιο κάποιες εκατοντάδες υπαλλήλων.
Θέλω να πω ότι αυτό το φαινόµενο τού να οδηγήσουµε σε
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αµφιβολία τριάντα πέντε µε σαράντα χιλιάδες υπαλλήλους του
δηµοσίου τοµέα θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη επιβάρυνση στην
όλη λειτουργία του δηµοσίου τοµέα σήµερα, η οποία
ταλαιπωρείται από αυτήν την ανασφάλεια που έχει διαµορφωθεί
µε τη διαθεσιµότητα και µε την κινητικότητα.
Πιστεύω ότι µέχρι αύριο θα δοθεί η δυνατότητα να γίνουν οι
κατάλληλες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και όλοι µαζί να στηρίξουµε
αυτό το νοµοσχέδιο και το συγκεκριµένο άρθρο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναγκάζοµαι
να πω το περίφηµο «ουαί δε ηµήν Φαρισαίοι υποκριτές».
Πραγµατικά, όταν ανεβαίνουµε στο Βήµα, πρέπει να επιδεικνύουµε ένα σεβασµό στον ελληνικό λαό, διότι δια της Βουλής
απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό. Και πρέπει να έχουµε και
γενναιότητα, γιατί όπως έλεγε ο Γέρος της Δηµοκρατίας: «ο
πολιτικός πρέπει να έχει µέσα του και το στοιχείο της γενναιότητας και να αναγνωρίζει τα λάθη».
Ειλικρινά, αναφερόµενος σε αυτό που θα πω, που αφορά το
παρελθόν, δεν θέλω να πω ότι οι προκάτοχοι Υπουργοί ήθελαν
να κάνουν κακό. Αλλά ας αναγνωρίσουµε ότι µε τις πολιτικές που
επέλεξαν να υλοποιήσουν έγιναν λάθη. Απέτυχαν. Ας βγει ένας
άνθρωπος να πει µια τέτοια κουβέντα.
Και εγώ ειλικρινά, επειδή ανήκα σε ένα κόµµα που κυβέρνησε,
ζητάω συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για τους νόµους που
ψήφισα και απεδείχθησαν ότι απέτυχαν. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ποιος κυβέρνησε, κύριε Πρόεδρε; Κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ την
Ελλάδα; Θα τρελαθούµε σε αυτόν τον τόπο; Άκουσα τον
αγαπητό µου φίλο τον κ. Λυκουρέντζο. Μα, ήταν Υπουργός Υγείας κανένας από τον ΣΥΡΙΖΑ; Γι’ αυτό που συµβαίνει στο
µηχανογραφικό σύστηµα των νοσοκοµείων, που πληρώθηκαν
εκατοµµύρια λεφτά για συστήµατα που δεν κουµπώνουν µεταξύ
τους, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Για το ότι υπάρχει η µε αριθµό 165 γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, την οποία ούτε ο κ. Λυκουρέντζος
ούτε ο σηµερινός Υπουργός Υγείας απεδέχθησαν, που απαγορεύει στην ελίτ των καθηγητών να χειρουργούν στις ιδιωτικές
κλινικές παρανόµως, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Κύριε Πρόεδρε, ο γνωστός Τζάκης τελείωσε ελληνικό πανεπιστήµιο, δηµόσιο πανεπιστήµιο. Πήγε στην Αµερική και σήµερα
είναι η κορυφή στον κόσµο. Τι θέλουν να µας πουν δηλαδή για
τα δηµόσια πανεπιστήµια, επικαλούµενοι τα ιδιωτικά;
Και ειλικρινά, αναγκάζοµαι πάλι να αναφερθώ στη διαφορετική
ιδεολογία που διακατείχε τη δηµοκρατική παράταξη σε σχέση µε
τη Δεξιά και το νεοφιλελευθερισµό, για να σας πω και να µου
πείτε και εσείς πόσα παιδιά πήγαιναν από τα χωριά σας µέχρι το
1963 γυµνάσιο και πόσα πήγαν όταν ήρθε η µεταρρύθµιση του
αείµνηστου Λουκή Ακρίτα το 1963. Εγώ σας λέω ότι µόνο από το
χωριό µου, ενώ πήγαιναν ένα ή δύο παιδιά στο γυµνάσιο, πήγανε
δεκαπέντε και είκοσι παιδιά στο γυµνάσιο.
Δηλαδή, τι µας λέτε τώρα; ότι πρέπει ο γιος του δικηγόρου να
γίνει δικηγόρος, ο γιος του γιατρού, γιατρός και οι υπόλοιποι από
κάτω; Αυτήν την παιδεία θέλετε; Γι’ αυτήν την παιδεία πρέπει να
µιλήσουµε;
Μας είπαν και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει
από πού θα βρεθούν τα λεφτά για να πληρωθούν οι υπάλληλοι.
Από εκεί που δεν µπορείτε, λόγω της διαπλοκής να συγκρουστείτε όλα αυτά τα χρόνια µε τη φοροκλοπή και τη φοροδιαφυγή.
Υπάρχει φαρµακευτική εταιρεία, κύριε Λυκουρέντζο, που έχει
500 εκατοµµύρια τζίρο στην Ελλάδα και παρουσιάζει ζηµίες. Το
πιστεύει κανείς; Υπάρχει πολίτης µε µέση νοηµοσύνη που το πιστεύει; Ε, από εκεί θα βρεθούν. Δηλαδή, θα σώσουν την οικονοµία τα 2 εκατοµµύρια που θα κερδίσει το κράτος από την
απόλυση αυτών των εξειδικευµένων ανθρώπων, που πραγµατικά
είναι πλούτος για τη δηµόσια διοίκηση;
Σας είπε κανείς ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υπερασπίζεται
αυτή τη δηµόσια διοίκηση, που τη φτιάξατε εσείς και τα προηγούµενα κόµµατα και οι προηγούµενες κυβερνήσεις; Ναι, είµαστε υπέρ της δηµόσιας διοίκησης, αλλά µιας δηµόσιας διοίκησης
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λειτουργικής, αποτελεσµατικής, αντιγραφειοκρατικής µε διαφάνεια, µε αξιολόγηση, µε αξιοκρατία. Για ποια αξιοκρατία µιλάτε;
Δεν ξέρουµε πώς λειτουργούσε το σύστηµα και πώς λειτουργεί
µέχρι σήµερα; Τι θέλετε; Να πούµε πράγµατα για τα οποία ντρεπόµαστε όλοι, για το πώς έχει λειτουργήσει το σύστηµα;
Τώρα θυµηθήκατε µια προσπάθεια του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, -που εγώ θα την επαινέσω- διότι έβγαλε από την ανασφάλεια χιλιάδες ανθρώπους και έρχεστε σήµερα να ανασκολοπίσετε αυτή την υπόθεση δήθεν για πλαστά πιστοποιητικά. Περιορίστε το, µόνο στα πλαστά, όµως, όχι να πάτε σε άλλου είδους διαδικασίες και να βγάλετε όλον αυτόν τον κόσµο ή να τους
έχετε οµήρους πολιτικά σε διαδικασίες, οι οποίες µπορεί να κρατήσουν πάρα πολύ καιρό.
Κύριε Πρόεδρε, αυτοί οι ανθρώποι που απολύονται, αποκεφαλίζονται γιατί αυτοί οι νόµοι της τρόικας, είναι νόµοι-κυνηγοί κεφαλών. Θέλουν έντεκα χιλιάδες κεφάλια µέχρι τον Ιούνιο. Τους
νοιάζει µόνο να υπάρξουν έντεκα χιλιάδες κεφάλια «στον τορβά»,
που έλεγαν στα χρόνια της επανάστασης. Θέλω, λοιπόν, να πω,
κύριε Πρόεδρε, ότι µέσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν
πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, υπάρχουν άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες,
υπάρχουν γονείς µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, υπάρχουν πραγµατικές κοινωνικές καταστάσεις µε έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ε, λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα οδηγηθούν στο κρεµατόριο της εκτέλεσης και της απόγνωσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πραγµατικά θα βιώσουν µαρτυρικές στιγµές. Βιώνουν ήδη
αυτή τη στιγµή µαρτυρικές στιγµές. Και το όφελος του κράτους
δεν είναι τέτοιο που πραγµατικά θα έλεγε κανείς «ε, ας θυσιαστούν».
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εκτεθειµένοι και είναι εκτεθειµένη η Κυβέρνηση και πραγµατικά σκέπτοµαι πολλούς Βουλευτές από την κυβερνητική πλευρά που θα
έπρεπε να προτάξουν µια αντίσταση σ’ αυτού του είδους τις επιλογές, διότι δεν θα κερδίσει τίποτα το κράτος απ’ αυτή τη λογική.
Είναι η εµµονή των τροϊκανών, οι οποίοι µέχρι σήµερα, µε αναγνωρισµένα λαθεµένες επιλογές ζηµίωσαν την ελληνική οικονοµία. Αντί να έρθουν εδώ και να συζητήσουν πώς θα υπάρξει µια
πραγµατική ανάπτυξη, αντί να στηρίξουνε µε συγκεκριµένα προγράµµατα την πραγµατική ανάπτυξη, αυτού του είδους τις χειρουργικές επεµβάσεις εις βάρος της αξιοπρέπειας χιλιάδων
ανθρώπων που δουλεύουν δεκαπέντε, είκοσι και τριάντα χρόνια
δεν την κάνουν απέναντι στα συµφέροντα της φοροκλοπής και
της φοροδιαφυγής. Γιατί δεν τολµούν να συγκρουστούν µε όλα
αυτά τα συµφέροντα, που πραγµατικά αποµυζούν τον ελληνικό
λαό;
Ας µας φέρετε εδώ έναν νόµο να µας πείτε ποια ήταν αυτά τα
golden boys των τραπεζών που άρπαξαν το χρήµα του ελληνικού
λαού και σήµερα απολαµβάνουν την ασυλία.
Σ’ αυτά τα ζητήµατα πρέπει να τοποθετηθείτε. Αν θέλετε δηµόσια διοίκηση, φέρτε, λοιπόν, µία µελέτη πραγµατικά από αξιόπιστους φορείς για να δούµε πώς θα γίνει πιο λειτουργική, πιο
δηµοκρατική, πιο αποτελεσµατική, πιο αντιγραφειοκρατική και
όχι να απολύετε συνεχώς ανθρώπους και να µας λέτε ότι «µε
αυτόν τον τρόπο θα κάνουµε µικρό κράτος», όταν ξέρετε πολύ
καλά ότι πλέον στην Ελλάδα είναι µικρό το κράτος. Πηγαίνετε,
λοιπόν, στις εφορίες, πηγαίνετε στη ΔΕΗ, πηγαίνετε να δείτε τι
υποφέρει ο πολίτης, που δεν υπάρχουν εργαζόµενοι για να τον
εξυπηρετούν.
Βέβαια, εµείς δεν θα πάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -θα
βάλω και τον εαυτό µου µέσα -να µπούµε στη σειρά. Άλλοι καλούνται να πάνε να µπουν στη σειρά, να περιµένουν ώρες να πάρουν ένα χαρτί, να πάνε στο ΙΚΑ, να πάνε στο γιατρό, να πάνε
στις διάφορες υπηρεσίες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αντί να αντιµετωπίσουµε, λοιπόν, αυτά τα ζητήµατα, σας
ακούω να µου λέτε ότι θα φύγει η τρόικα. Από πού θα φύγει η
τρόικα; Οι νόµοι που ψηφίστηκαν εδώ θα µείνουν, εάν δεν έλθει
µία κυβέρνηση ανατροπής, που θα διαµορφώσει ένα άλλο εθνικό
πλαίσιο ανάπτυξης, θα δώσει προοπτική, θα δώσει ελπίδα, θα
δώσει δηµιουργική δυνατότητα στη µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση, που θα σηκώσει το βάρος της αναχαίτισης και της ανεργίας και της ανάπτυξης του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
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κ. Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός µας λέει ότι «το καινούριο κρασί θέλει και καινούριους ασκούς». Στην περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ το µεν κρασί έχει ξινίσει, έχει γίνει ξύδι, οι δε ασκοί έχουν
τρυπήσει. Και το λέω αυτό διότι οργίζοµαι όταν ακούω τον προλαλήσαντα, αλλά και την κ. Τζάκρη πριν από µία ώρα -ειδικά τον
προλαλήσαντα- ο οποίος υπηρέτησε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
από θέση ευθύνης ως γενικός γραµµατέας. Ας τελειώσει αυτή η
κοροϊδία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβέρνησε ποτέ. Αιδώς!
Έρχοµαι στις προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως για
τη δηµόσια διοίκηση. Τον Ιούνιο του 2013 ο κ. Τσίπρας πήγε στο
Βουλευτικό του Ναυπλίου και ανακοίνωσε τέσσερις άξονες για
τη δηµόσια διοίκηση, που αποτελούν µνηµεία ασάφειας.
Διαβάζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη διαπίστωση του
Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουµε ένα κράτος µε απαρχαιωµένη
δοµή και ότι χρειάζεται µία µεγάλη ριζική τοµή. Πολύ ωραία! Συµφωνούµε. Ποιοι είναι λοιπόν άξονες που προτείνει;
Πρώτος άξονας, η «αποκέντρωση του κράτους µε ισχυρή αυτοδιοίκηση». Πολύ ωραία! Έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν µας λέει τι
παραπάνω πρέπει να αποκεντρώσουµε και, κυρίως, πώς θα το
αποκεντρώσουµε και πώς θα το λειτουργήσουµε.
Δεύτερος άξονας, να «δηµιουργήσουµε ένα κοινωνικό κράτος», λέει ο κ. Τσίπρας, το οποίο «θα µπορεί να εγγυηθεί την παραγωγική ανασυγκρότηση». Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Τρίτος άξονας. «Δηµοκρατική αναδιάρθρωση και αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης». Και αυτό είναι ένα πολύ
ωραίο, ένα εξαιρετικό σύνθηµα.
Ας πάµε παρακάτω, στο διά ταύτα. Εξηγήστε µου κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει δηµοκρατική αναδιάρθρωση σε καθαρά τεχνικής φύσεως θέµατα, ή µήπως είναι πολιτικό το ζήτηµα τού
πώς θα κάνουµε την αξιολόγηση;
Τέταρτος άξονας, «µια νέα σχέση εµπιστοσύνης κράτους-πολιτών». Πολύ ωραία! Ρωτώ εγώ: Για ποιο κράτος µιλάµε; Μικρό;
Μεγάλο; Τι απαντάει ο κ. Τσίπρας; «Το αναγκαίο για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή». Ποιο είναι το αναγκαίο;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κατά περίπτωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αποδέχεται, βεβαίως, ότι
πρέπει να γίνει λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο λειτουργικό. Όµως πότε µας προτείνατε ένα µέτρο, µία δράση, για
το πώς θα γίνει αυτό;
Αντίθετα, σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από την Κυβέρνηση, έχουµε απέναντι; µια συστηµατική, αγωνιστική αντίδραση
του κόµµατός σας, η οποία έχει έναν και µόνο στόχο: Να θωπεύσει τα αυτιά των δηµοσίων υπαλλήλων για να πάρετε ψήφους.
Αυτή είναι η µεταχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού του κράτους, αυτόν τον τρόπο οργάνωσης του κράτους, υποστηρίζετε.
Τι µας είπατε; Ότι θα µεταβιβάσετε εξουσίες από το κέντρο
στην περιφέρεια.
Μάλιστα, το αυτοδιοικητικό όραµα του κ. Τσίπρα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι να καταργήσει τον «Καλλικράτη» -το σηµείωσα αυτό γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον- και στη θέση του
να δηµιουργηθούν, κύριε Ταµήλο, «χωρικές ενότητες που θα
αποτελούν κοινωνικά κύτταρα µε πρωτογενή εξουσία, η οποία
θα εκφράζεται µέσα από συµµετοχικές δοµές αυτοδιεύθυνσης
των τοπικών υποθέσεων».
Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω και προσπαθώ µε καλή πίστη να
καταλάβω τι είναι τα «αυτοδιευθυνόµενα κοινωνικά κύτταρα».
Μπορούµε αυτό να το οργανώσουµε, ώστε το κοινωνικό κύτταρο, έτσι όπως το ορίζετε εσείς στον εγκέφαλό σας, να µπορεί
να λειτουργήσει ως διοικητική ενότητα σε ένα σύγχρονο κράτος;
Η ουσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι έχετε µαύρα
µεσάνυχτα! Μας λέτε µόνο ανοησίες, ή µεγάλες κουβέντες, οι
οποίες δεν τεκµηριώνονται τεχνοκρατικά. Και εάν είχατε την διάθεση να δουλέψετε θα φέρνατε ένα νοµοσχέδιο όπου θα εξηγείται αυτό σας το όραµα για την αυτοδιοίκηση, την κεντρική
διοίκηση κ.λπ., και πώς θα το κάνετε πράξη, πώς θα το οργανώσετε. Αυτό είναι το πιο βασικό, έχουµε όµως µιλήσει εκατό φορές
και δεν θα σταθώ άλλο. Θα περάσω στην ουσία, στο νοµοσχέδιο.
Ο Υπουργός, αναφέρθηκε στους βασικούς ρόλους που επιτελεί ένα σύγχρονο κράτος και επικαλέστηκε τον Αρίστο Δοξιάδη
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και ένα βιβλίο του όπου λέει πολύ σωστά αναφέρει τι κάνει το
κράτος: Διοικεί και ρυθµίζει, συγκεντρώνει και διανέµει πόρους
και παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα. Έχει χυθεί πολύ µελάνι για
όλα αυτά. Κατά τη γνώµη µου, όλα είναι θέµα ικανότητας του
κράτους.
Δανείζοµαι έναν ορισµό από τον καθηγητή Βεράχεν, ο οποίος
είχε γράψει ένα βιβλίο το 2000, το οποίο εκδόθηκε στη Χάγη,
σχετικά µε την αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του κράτους, institutional building, όπως λένε στα αγγλικά. «Η ικανότητα»
αυτή «είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε
το ανθρώπινο δυναµικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο, και την αποτελεσµατικότητα και επιτυχία των δηµοσίων πολιτικών». Είναι ένας
ευρύτερος ορισµός, όµως ο συγγραφέας τον εξειδικεύει ως
εξής: «Τυπικά στοιχεία αυτής της ικανότητας αποτελούν η ποιότητα των δηµοσίων υπαλλήλων» -και ουδείς αµφιβάλλει ότι ο
δηµόσιος τοµέας έχει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό–
«τα οργανωτικά του χαρακτηριστικά» -και εδώ να γίνει µεγάλη
κουβέντα, ποια είναι δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά και πώς
πρέπει να τα αναβαθµίσουµε- «η διάδοση και η χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών» -και εδώ είµαστε πολύ
πίσω στη δηµόσια διοίκηση- «οι διακυβερνητικές σχέσεις» και
τέλος, «το είδος της διάδρασης µεταξύ της κυβέρνησης και του
κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος». Εδώ δεν τα πάµε καλά.
Όποιος επιχειρεί να ενισχύσει την ικανότητα του δηµοσίου
τοµέα, χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος, όπως ο Υπουργός,
θα πρέπει να έχει µια συνολική λύση για όλα αυτά τα στοιχεία
µαζί. Όντως, η Κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά.
Η λύση, πρέπει να είναι συνολικού χαρακτήρα, να κατοχυρωνέται θεσµικά, δηλαδή µε νόµο, και να υπάρχει η δυνατότητα να
την εφαρµόσουµε επιχειρησιακά.
Με τον οριζόντιο χαρακτήρα, κύριε Υπουργέ, δεν εννοώ απαραίτητα την απόλυτη οµοιογένεια παντού, όµως οι βασικές αρχές
πρέπει να είναι οριζόντιες και σε αυτές πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε εξ αρχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδύνατο να συµφωνήσει. Βεβαίως, πάνω από όλα, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, έλεγχος
αλλά και συµφωνία ότι όποιος παραβιάζει το νόµο θα τιµωρείται,
τελεία και παύλα.
Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγµα σε σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. Κυρία Υπουργέ, το κράτος, είναι
αλήθεια, ότι κάπου «έχει κάνει τα στραβά µάτια». Προκειµένου
να αντισταθµίσει την αδυναµία του να δώσει υψηλούς µισθούς,
έκανε τα στραβά µάτια ενισχύοντας την παραοικονοµία. Για παράδειγµα, τα φακελάκια στα νοσοκοµεία και τα ιδιαίτερα που κάνουν οι καθηγητές. Σωστά; Αυτό, εκτός από την ενίσχυση της
παραοικονοµίας, οδήγησε το κράτος σε αποτυχία σε σχέση µε
το βασικό του ρόλο: το να προσφέρει αποτελεσµατικές υπηρεσίες στον πολίτη.
Κλείνω, λέγοντας ότι για όλα αυτά τα θέµατα και ειδικά για την
αξιολόγηση, ακόµα και ο Αριστείδης ο Δίκαιος ή ο Σολοµώντας
να την έκαναν θα έβρισκαν κάποιο πρόβληµα.
Θέλω να σταθώ σε ένα θέµα που µε απασχολεί ιδιαίτερα και
θέλω την προσοχή σας, κυρία Υπουργέ, το οποίο το γνωρίζετε
πολύ καλά, από τις προηγούµενες θητείες σας. Στο άρθρο 43
του νοµοσχεδίου, θεσπίζεται ο επανέλεγχος των συµβάσεων
προσωπικού, που µετατράπηκε σε αορίστου χρόνου και η αυτοδίκαιη κατάργησή τους στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν
τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Θα ήθελα, εδώ να αναφερθώ σε ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου, κυρίως στη ΜΟΔ, που είναι µια µη κερδοσκοπική ανώνυµη εταιρεία που εποπτεύεται από το δηµόσιο, η οποία
ιδρύθηκε το 1996, κατόπιν µελέτης και επιµονής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Υπηρετούσα τότε στις υπηρεσίες της και έχω πρωτοστατήσει στην ίδρυση της ΜΟΔ. Γιατί ιδρύθηκε η ΜΟΔ; Για να
διαχειριστεί, να ελέγχει και να υποστηρίζει προγράµµατα και φορείς µε σοβαρές αρµοδιότητες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ακόµα ένα λεπτό.
Η ΜΟΔ, στελεχώθηκε µε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο προσελήφθη µετά από τέσσερις πανοµοιότυπους
διαγωνισµούς το 1997, το 2001, το 2003 και το 2006.
Θέλω να σταθώ στον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού
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αφού δεν χρειάζεται να πούµε πολλά για την εταιρεία και τον
σκοπό της. Η δυνατότητα πρόσληψης δόθηκε στην εταιρεία από
τον ιδρυτικό της νόµο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος
περιλαµβάνει τον έλεγχο τυπικών προσόντων, γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη από επιτροπή εξετάσεων. Στις τελευταίες µάλιστα εξετάσεις συµµετείχε και ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, καθηγητές κ.λπ..
Αυτό το σύστηµα έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ως αξιοκρατικό, αντικειµενικό και αποτέλεσε µάλιστα
πρότυπο για να σχεδιαστούν οι διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ.
Η επιλογή να προσληφθούν στο διαγωνισµό του 2003 στελέχη
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου –γιατί εδώ είναι το λεπτό σηµείοέγινε προκειµένου να µην αποκτήσουν νοοτροπία δηµοσίου
υπαλλήλου. Επέµενε τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όµως,
αυτό δεν έχει να κάνει µε τη διαδικασία πρόσληψης. Στη συνέχεια το 2005 έγινε µετατροπή αυτών των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου, για να µην υπάρχουν εργαζόµενοι σε οµηρία ή
εργαζόµενοι δύο ταχυτήτων µέσα σε µία ανώνυµη εταιρεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω.
Η µετατροπή αυτή δεν έγινε αυθαίρετα, αλλά µετά από τροποποίηση του ιδρυτικού νόµου της ΜΟΔ και σχετική απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή η µετατροπή των συµβάσεων δεν στηρίχθηκε στις διατάξεις του π.δ 164, αλλά ακολουθώντας τη λογική του προεδρικού διατάγµατος, ψηφίστηκε
ειδικότερη διάταξη νόµου. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, αν έχετε κάποια διευκρίνιση, να
την κάνετε τώρα για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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 τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαέξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Εµπορείου Θήρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Ζερδελή, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,
µια οµιλήτρια της Νέας Δηµοκρατίας –δεν συγκράτησα το όνοµά
της- είχε αναφερθεί σε πρωτιές και εύσηµα που έλαβε η Ελλάδα,
σχετικά µε τις διαρθρωτικές αλλαγές που της έχουν επιβληθεί.
Όµως, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η Ελλάδα, εκτός από
αυτές τις πρωτιές, έχει και άλλες πρωτιές στις οποίες κανένας
δεν αναφέρθηκε. Έχουµε να µιλήσουµε για την πρωτοφανή σε
καιρό ειρήνης ανεργία, η οποία επισήµως είναι στο 28%, έχουµε
να µιλήσουµε για µία ανεργία των νέων η οποία είναι πάνω από
το 61%, έχουµε να µιλήσουµε για ένα νέο κύµα µετανάστευσης
νέων ανθρώπων, που θα µπορούσαµε να τους χαρακτηρίσουµε
ως τον ανθό αυτής της χώρας –είναι προικισµένοι µε πτυχία- οι
οποίοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, έχουµε τρία εκατοµµύρια περίπου ανασφάλιστους ανθρώπους, πολίτες αυτής της
χώρας, έχουµε πάνω από τριάµισι εκατοµµύρια ανθρώπους που
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.
Και αυτές είναι πρωτιές, αγαπητοί συνάδελφοι και αυτές οι
πρωτιές είναι το τίµηµα γι’ αυτό το οποίο ονοµάζουν «πρωτογενές πλεόνασµα», που κοντεύει να χαρακτηριστεί από κάποιους
σαν το σύγχρονο χρυσόµαλλο δέρας, όταν κάποιοι άλλοι –που
δεν λέγονται ΣΥΡΙΖΑ- αµφισβητούν ακόµα την ύπαρξή του και
ενδεχοµένως κάποιοι θεωρούν ότι ούτε δέρας είναι, ούτε χρυσόµαλλο, αλλά είναι προβιά λαγού και µάλιστα µαδηµένη.
Αναφερόµενος στο κράτος, έχω να παρατηρήσω το εξής: Σχετικά µε την αντίθεση «µικρό-µεγάλο κράτος», στο οποίο πολλοί
αναφέρθηκαν, θέλω να ρωτήσω πώς προκύπτει αυτό το µικρό
κράτος. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει προέλθει από αναλογική
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συρρίκνωση ή επιλεκτική αφαίρεση του περιττού; Ούτε το ένα
είναι, κύριοι συνάδελφοι ούτε το άλλο. Το σηµερινό κράτος στην
Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο έχει κοπεί στην προκρούστεια
κλίνη του µνηµονίου. Είναι ένα κράτος, λοιπόν, το οποίο είναι
συρρικνωµένο. Αφού είναι µικρό –και αυτή είναι η διάθεσή σας,
να το κάνετε ακόµα µικρότερο- θα ήθελα να ρωτήσω µέχρι πού
µπορείτε να το µικρύνετε.
Αν συνεχίσετε έτσι, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης,
πολύ φοβάµαι ότι από αυτό το οποίο εµείς λέµε «κράτος» θα παραµείνει µόνο η Αστυνοµία και οι δικαστές. Θα έχουµε ένα κράτος το οποίο θα φοράει το κράνος των ΜΑΤ και την τήβεννο του
δικαστή και τίποτα άλλο. Αυτό θέλετε;
Επίσης, όσον αφορά τη σχέση κράτους-κυβέρνησης, τι κράτος
–όσο µέγεθος κι αν έχει- θέλετε; Θέλετε ένα κράτος το οποίο να
είναι λάφυρο της εκλογικής νίκης, ένα κράτος στο οποίο οι διοικητές των νοσοκοµείων να διορίζονται από τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από τα προσόντα τους, µε µόνο κριτήριο την κοµµατική
τους ταυτότητα; Μόλις προχθές έκανα επίκαιρη ερώτηση προς
την Υφυπουργό Υγείας σχετικά µε τη δυσλειτουργία του Νοσοκοµείου της Λήµνου. Αυτού του είδους τη διοίκηση θέλετε, κύριοι
συνάδελφοι;
Επίσης, ως προς τα ορατά αποτελέσµατα, αυτό το µικρό κράτος που λέτε ότι συρρικνώθηκε, τι κατάφερε; Πηγαίνετε στις υπηρεσίες για να δείτε. Έχουµε ασθενείς, οι οποίοι εκλιπαρούν για
µια συνταγή αυτήν τη στιγµή. Έχουµε σχολεία όπου τα παιδιά
κρυώνουν. Έχουµε υπηρεσίες που υπολειτουργούν. Αυτό το
κράτος, λοιπόν, δεν κατάφερε εκείνα τα οποία επιδιώκατε να επιτύχει.
Επίσης, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής: Δεν λαµβάνεται καθόλου υπ’ όψιν η νησιωτικότητα όσον αφορά τη δοµή, τη λειτουργία του κράτους και την οργάνωσή του. Θα µπορούσα να
πω ότι η νησιωτική Ελλάδα –αφαιρουµένης της Κρήτης- είναι περίπου εξακόσιες χιλιάδες άτοµα πληθυσµός. Εάν αυτός ο πληθυσµός ήταν σε µία µεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, θα είχε
ένα λιµάνι και ένα αεροδρόµιο.
Έχουµε όµως είκοσι επτά αεροδρόµια και πάρα πολλά λιµάνια. Αυτά θα τα αφήσουµε; Δεν θα πρέπει το κράτος εκεί πέρα
να συντρέξει τον πολίτη της παραµεθόριας περιοχής, στις εσχατιές της Ευρώπης, στο Αιγαίο που είναι το λίκνο του ελληνικού
πολιτισµού; Εκεί πρέπει να απουσιάζει το κράτος; Πού είναι το
κράτος; Πού είναι οι δοµές του; Το κράτος αποσύρεται. Στη
Λήµνο οι δοµές έχουν καταργηθεί, σε µία περιοχή για την οποία
θα µπορούσα να σας πω ότι βρίσκεται υπό συγκοινωνιακό αποκλεισµό.
Μια και ο προηγούµενος οµιλητής από εµένα, ο κ. Μουσουρούλης, έκανε αναφορά σε κάποια πράγµατα σχετικά µε το κράτος και τον ιδιωτικό τοµέα, τον οποίο έχουν αναγάγει σε τοτέµ,
πρέπει να σας πω ότι η Χίος, η Λήµνος και η Λέσβος –νησιά τα
οποία έχουν και ναυτική παράδοση- µε την αποκλειστική πλέον
εκχώρηση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στον ιδιωτικό τοµέα
εµφανίζουν πάµπολλα προβλήµατα, τα οποία έχουν επηρεάσει
και την ανάπτυξη.
Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντοµία και στα άρθρα, τα οποία
αφορούν στην αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων, για την
οποία έχουν µιλήσει και άλλοι συνάδελφοι προηγουµένως. Εδώ
βλέπω µία προχειρότητα. Σας επισηµαίνω τα εξής: Αναφέρεται
ότι µε τους βαθµούς «9» έως «10» βαθµολογείται ποσοστό 15%
των υπαλλήλων και µε τους βαθµούς «7» έως «8» βαθµολογείται
το 60%.
Κύριοι συνάδελφοι, βαθµολογία «8» µε «9», όπως και «6» µε
«7» δεν υπάρχει; Αυτοί δεν θα βαθµολογηθούν; Από πού προκύπτει το 25%; Αυτό είναι µία αυθαιρεσία, την οποία δεν µπορώ να
καταλάβω, όπως δεν µπορώ να καταλάβω –και θα ζητούσα και
εξηγήσεις- γιατί αυτό το 25% που αφορά δηµόσιο υπάλληλο µετατρέπεται σε 70% όταν αφορά δηµόσιο υπάλληλο, ο οποίος τυχαίνει να είναι προϊστάµενος τµήµατος ή διευθύνσεων. Αυτές
είναι ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν.
Δεύτερο θέµα είναι ο αξιολογητής. Σχετικά µε τον αξιολογητή,
κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο να
µην µπορεί κάποιος υπάλληλος να υποβάλει ένσταση εξαιρέσεως αξιολογητή, µε τον οποίο µπορεί να βρίσκεται ακόµα και
σε µία δικαστική διαµάχη. Γιατί δεν βάζετε ένα κριτήριο, για να
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προστατέψετε το δηµόσιο υπάλληλο από έναν εµπαθή προϊστάµενο;
Υπάρχουν και άλλα πολλά που έχουν υποπέσει στην αντίληψή
µου σχετικά µε αυτό το θέµα. Παραδείγµατος χάριν, είναι πονηρή η διάταξη ότι δικαίωµα ένστασης κατά της βαθµολογίας
έχει ο υπάλληλος που έχει κάτω από «6» και όχι εκείνος ο οποίος
αισθάνεται αδικούµενος. Μπορεί κάποιος υπάλληλος µε «7» να
αισθάνεται ότι αδικείται, ότι η ενδοϋπηρεσιακή ανέλιξή του εµποδίζεται από αυτήν τη βαθµολογία. Του έχετε αφαιρέσει αυτό
το δικαίωµα. Άρα, µπορούµε να πούµε –χωρίς να θεωρηθεί ότι
είναι υπερβολή- ότι εδώ πέρα έχουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
ουσιαστικά ποινικοποιεί την αξιοκρατία.
Για όσους δε, συναδέλφους µίλησαν προηγουµένως και ζήτησαν από εµάς να συµπράξουµε, λέµε ότι εάν το ψηφίζαµε, κύριοι
συνάδελφοι, αυτό δεν θα ήταν µία σύµπραξη, αλλά θα ήµασταν
συναυτουργοί και µένει σε εσάς να αποφασίσετε εάν θα είµαστε
φυσικοί ή ηθικοί συναυτουργοί. Εγώ πάντως δεν θα γίνω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν περίµενα
ότι επί της δικής σας θητείας στο Υπουργείο που βρίσκεστε τώρα
και έχοντας περάσει από το Υπουργείο Παιδείας, θα φέρνατε,
θα υιοθετούσατε και θα στηρίζατε –ελπίζω όχι µέχρι τέλους- το
άρθρο 12 που προβλέπει την κατάργηση του νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών.
Είναι ένας οργανισµός που συστάθηκε το 1993 επί ΠΑΣΟΚ και
είχε ένα πάρα πολύ σηµαντικό σκοπό, όπως και επιτέλεσε ένα
πάρα πολύ σηµαντικό έργο. Σκοπός αυτού του οργανισµού ήταν
η ίδρυση, συντήρηση και διαχείριση πρότυπων παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών ανά την Ελλάδα, η προώθηση και διάδοση του
παιδικού και εφηβικού βιβλίου, η ανάληψη και προώθηση ερευνών, η διοργάνωση συµποσίων, η προώθηση της εκδόσεως βιβλίων, η επεξεργασία προγραµµάτων προώθησης του ελληνικού
παιδικού και εφηβικού βιβλίου, όπως και πολλά άλλα, ανάµεσα
στα οποία η οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και βιβλιοθηκάριους και εκπαιδευτικούς.
Ακόµη θα έλεγα ότι αυτός ο οργανισµός δραστηριοποιήθηκε,
εκτελώντας προγράµµατα για οµάδες παιδιών και εφήβων, που
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό, όπως βιβλιοθήκες σε αποµακρυσµένες περιοχές, σε φυλακές ανηλίκων κ.λπ..
Και όµως, στην τροπολογία που έχετε φέρει, αυτός ο Οργανισµός χαρακτηρίζεται ως ζηµιογόνος και άχρηστος. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι θέλοντας να υλοποιήσετε µία µνηµονιακή πολιτική, που προβλέπει µείωση και κατάργηση οργανισµών, φθάνετε στο τραγικό σηµείο να καταργήσετε το Κέντρο
Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, που αριθµεί σήµερα είκοσι οκτώ
παιδικές και εφηβικές βιβλιοθήκες σε µικρές πόλεις και χωριά.
Διοργανώνοντας προγράµµατα φιλαναγνωσίας, συµβάλλει τα
µέγιστα στην παιδεία των παιδιών ευαίσθητης ηλικίας.
Υπάρχουν επίσης τριάντα δύο εργαζόµενοι, που έχουν προσληφθεί από το 1994 µε συµβάσεις ΙΔΑΧ, οι οποίοι εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχουν πληρωθεί. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως
η λειτουργία των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών, όχι µόνο
δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί και να
διευρυνθεί η δικτύωση και τα προγράµµατά τους.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, αναλαµβάνοντας την κυβέρνηση, µε τη θέληση του ελληνικού λαού, θα ενισχύσουµε αυτές τις βιβλιοθήκες
και το βιβλίο, το οποίο εσείς –πέρα από την κατάργηση του
ΕΚΕΒΙ- και δι’ αυτού του τρόπου απαξιώνετε, µε τον πλέον τραγικό και δραµατικό τρόπο.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία-προσθήκη
που έχουµε καταθέσει στο σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα,
που αφορά τη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών, καθώς ο χρόνος –σε λιγότερο από δέκα ηµέρες, στις 21 και 22 Μαρτίου- στενεύει ασφυκτικά και αν δεν υπάρχουν νέες προκηρύξεις θέσεων,
απειλούνται µε απόλυση τουλάχιστον εξακόσιοι εκπαιδευτικοί.
Σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, πριν από περίπου είκοσι πέντε ηµέρες, σε µία επίκαιρη ερώτηση που είχα καταθέσει στον Υπουργό
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Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Αρβανιτόπουλο, ο Υπουργός µε
είχε διαβεβαιώσει µε τον πλέον επίσηµο τρόπο ότι δεν θα απολυθεί κανένας εκπαιδευτικός, πλην όµως µε τα µέχρι τώρα στοιχεία που έχουµε, µε την ανακοίνωση από τον ΑΣΕΠ των πινάκων
µε τις θέσεις για τα δεύτερα πτυχία που κατείχαν οι εκπαιδευτικοί, οι θέσεις που θα καλυφθούν από τις υπάρχουσες προκηρύξεις θα είναι το µέγιστο χίλιες διακόσιες εξήντα, δηλαδή θα
λείπουν περίπου εξακόσιοι εκπαιδευτικοί που θα οδηγηθούν στην
απόλυση.
Εµείς εκτιµούµε ότι αυτή η διαδικασία που έχει γίνει µέχρι σήµερα βγάζει αναξιόπιστο τον κύριο Υπουργό και µε την τροπολογία αυτή προσπαθούµε να αποκαταστήσουµε, όχι µόνο την
αξιοπιστία του Υπουργείου, αλλά και την αξιοπιστία της πολιτείας
απέναντι στους εκπαιδευτικούς.
Ακόµη, να σηµειώσουµε ότι µε τις προκηρύξεις της 28ης Φεβρουαρίου προκηρύχθηκαν και οι θέσεις των πτυχιούχων νοσηλευτών ΤΕΙ και ΑΕΙ.
Είναι τραγικό το γεγονός ότι σε αυτή την προκήρυξη έγιναν
δύο φοβερά πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι οι προκηρύξεις θέσεων αφορούσαν θέσεις ΔΕ, µιας υποχρεωτικής δηλαδή εκπαίδευσης βοηθών νοσηλευτών. Αυτό συνιστά µία υποβάθµιση
ανθρώπων που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση σε
θέσεις βοηθών νοσηλευτών. Αυτό είναι µία τροµακτική υποτίµηση που δείχνει τουλάχιστον µία πολύ κακή διάθεση ως εκδικητικότατη απέναντι σε συγκεκριµένους συναδέλφους.
Το πιο τραγικό όµως ακόµη είναι ότι για να καταλάβουν αυτοί
οι συνάδελφοι τις υποβαθµισµένες θέσεις απαιτούνται τυπικά
προσόντα, τα οποία δεν έχουν. Δεν έχουν δηλαδή τα αντίστοιχα
επαγγελµατικά δικαιώµατα που έχουν οι ΔΕ νοσηλευτές. Τους
καλεί δηλαδή η πολιτεία, τους καλεί το Υπουργείο να υποβαθµιστούν και επιπλέον τους καλεί να καταθέσουν τυπικά προσόντα
που δεν έχουν και δεν προλαβαίνουν, βεβαίως, να αποκτήσουν.
Έχουν βεβαίως, υπέρτερα προσόντα, αλλά δεν έχουν τυπικά
προσόντα, όσον αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Καταλαβαίνετε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό
συνιστά εµπαιγµό.
Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν γιατροί και οδοντίατροι, οι
οποίοι µας είχε διαβεβαιώσει ο κύριος Υπουργός ότι θα απορροφηθούν από το Υπουργείο Υγείας. Τότε είχε βγει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει ότι βεβαίως, οι ανάγκες είναι
πάρα πολύ µεγάλες και όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην τεχνική εκπαίδευση σε επαγγέλµατα υγείας θα απορροφηθούν. Μετά δήλωσε ότι δεν µπορούν να απορροφηθούν.
Φυσικά, δεν τον είχε πίστεψε κανένας, από τη στιγµή που
έχουµε απολύσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων και αυτό το
απίστευτο ξεχαρβάλωµα των νοσοκοµείων. Τελικώς, αυτοί οι συνάδελφοι, γιατροί και οδοντίατροι και εκπαιδευτικοί, οδηγούνται
επίσης στην απόλυση.
Η αγωγή υγείας είναι ένα µάθηµα το οποίο θα πρόσφερε πάρα
πολλά πράγµατα στα παιδιά, τόσο στο θέµα της διατροφής,
καθώς η παιδική παχυσαρκία ανθεί δυστυχώς στη χώρα µας, όσο
και στο θέµα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, διαφωτίζοντας
τα παιδιά γύρω από τα ζητήµατα της αντισύλληψης, του οικογενειακού προγραµµατισµού, αλλά καταπολεµώντας και πολύ
κακές συνήθειες, όπως είναι το κάπνισµα, ο αλκοολισµός και οι
εξαρτησιογόνες ουσίες.
Γι’ αυτούς τους λόγους, όταν συζητούσαµε το νοµοσχέδιο
πριν από µερικούς µήνες είχα προτείνει ότι θα µπορούσαν όλοι
αυτοί οι συνάδελφοι να προσφέρουν πάρα πολλά, αν προσλαµβάνονταν στα σχολεία σε προγράµµατα αγωγής υγείας. Αντ’
αυτού, βλέπουµε πως προχωρά η διαδικασία και σε δέκα ηµέρες,
όπως είπαµε προηγουµένως, οδηγούνται στην απόλυση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµούµε ότι για την οµαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως λέµε στην τροπολογία µας, απαιτείται να προκηρυχθούν τριακόσιες είκοσι πέντε
θέσεις, δηλαδή εκατόν είκοσι πέντε διοικητικές και διακόσιες εκπαιδευτικές σε ΙΕΚ και ΣΕΚ που έχουν θεσµοθετηθεί µε τους νόµους 4186/2013 και 4235/2014. Δικοί σας νόµοι είναι αυτοί.
Έτσι, λοιπόν, στην τροπολογία εµείς προτείνουµε όλοι οι εκ-
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παιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα –σύµφωνα µε το
άρθρο 82 του ν.4172/2013- και βρίσκονται στις 13-3-2014 ακόµη
σε καθεστώς διαθεσιµότητας, να τοποθετηθούν σε άλλες οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων που συστήνονται άµεσα.
Ακόµη, προτείνουµε στο άρθρο 68 του ν. 4235/2014 η παράγραφος 4.2 να αντικατασταθεί ως εξής: «Στο τρίτο εδάφιο της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.
4186/2013 η φράση «εννιακόσιες είκοσι πέντε θέσεις που συστήνονται» αντικαθίσταται από τη φράση «χίλιες τριακόσιες τριάντα
επτά θέσεις», ώστε να απορροφήσει τον αριθµό που αναφέραµε
προηγουµένως.
Τέλος, προτείνουµε, στο άρθρο 68 του ν. 4235/2014 να προστεθεί µία νέα παράγραφος, στην οποία να ορίζεται, ανάµεσα
στα άλλα –για να µην σας κουράζω- ότι οι εκατόν είκοσι πέντε
διοικητικές θέσεις και οι χίλιες τριακόσιες τριάντα επτά θέσεις
εκπαιδευτικών που αναφέρονται στο ν.4186/2013 και οι οποίες
δεν έχουν προκηρυχθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, προκηρύσσονται µέχρι τις 22-3-2014 και µετατάσσονται
σε αυτές όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα
µε το άρθρο 82 του ν.4176/2013.
Καταλήγοντας –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- προτείνουµε να
παρατείνεται, µέχρι την τοποθέτησή τους σε νέες οργανικές θέσεις, η διαθεσιµότητα όλων των εκπαιδευτικών, που βρίσκονται
σε καθεστώς διαθεσιµότητας στις 13-3-2014.
Ελπίζουµε ότι το Υπουργείο θα κάνει δεκτή αυτήν την τροπο-
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λογία, αποκαθιστώντας ένα καθεστώς αδικίας σε βάρος των εκπαιδευτικών, αλλά και προς όφελος της δηµόσιας εκπαίδευσης
ως προς την εύρυθµη λειτουργία της, την οποία τουλάχιστον
εµείς στο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουµε διακαώς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε, βέβαια, να
έχουµε κι άλλον έναν οµιλητή, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα διακόψουµε τη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.01’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 και ώρα 09.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Διοικητικές
απλουστεύσεις- Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων
και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση διατάξεων
π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις», σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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