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ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 22 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.19’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-10-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΒ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 21
Οκτωβρίου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο: α) της
έγκρισης του απολογισµού δαπανών της Βουλής, οικονοµικού
έτους 2013 και β) του σχεδίου προϋπολογισµού δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2015)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 23 Οκτωβρίου 2014, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 162/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την ανάγκη παραχώρησης κτηρίου για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων.
2. Η µε αριθµό 160/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Άννας Χατζησοφιά προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
3. Η µε αριθµό 159/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κασσή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, σχετικά µε την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα Ιωάννινα.
4. Η µε αριθµό 155/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την ακύρωση των ειδοποιητηρίων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) µέχρι την ορι-

στική διευθέτηση των ρυθµίσεων.
5. Η µε αριθµό 154/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης
Ζαρούλια προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «τουρκική αλυτρωτική προπαγάνδα».
6. Η µε αριθµό 164/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια για
την καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας.
7. Η µε αριθµό 166/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
8. Η µε αριθµό 151/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Βασιλείου Καπερνάρου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τον κίνδυνο για την παιδική υγεία στη χώρα µας, λόγω έλλειψης
εµβολίων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 163/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κλιµάκωση των υφιστάµενων προβληµάτων ύδρευσης και άρδευσης στον Νοµό Καρδίτσας.
2. Η µε αριθµό 161/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Κανελλοπούλου προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των εργασιακών προβληµάτων των
καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο.
3. Η µε αριθµό 156/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την αύξηση του κόστους του έργου κατασκευής του
αυτοκινητόδροµου Πάτρα – Πύργος.
4. Η µε αριθµό 165/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υποβάθµιση του
Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας.
5. Η µε αριθµό 167/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, σχετικά µε τους ειδικευµέ-
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νους γιατρούς εργασίας.
6. Η µε αριθµό 158/20-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θεόδωρου Παραστατίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα που απασχολούν τον
αγροτικό πληθυσµό της χώρας, όπως καταρροϊκός πυρετός, επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, απόδοση ειδικού φόρου πετρελαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
Στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσαµε, στη συνεδρίασή
µας στις 15-10-2014, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή µας συνεδρίαση το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί
της αρχής και στην αυριανή το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί των
άρθρων και των τροπολογιών.
Προτού δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
έχει ζητήσει τον λόγο η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Χριστοφιλοπούλου.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο εκ µέρους και του παριστάµενου Υπουργού,
ως αρµόδια για το θέµα του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να πω
ότι σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο προωθεί έτι περαιτέρω τη διαφάνεια στον δηµόσιο τοµέα, µέσα από τις διατάξεις όπου οι ΜΚΟ
είναι υποχρεωµένες να αναρτούν απολογιστικά στοιχεία στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά και µε τα ανοιχτά δεδοµένα, όπως θα συζητήσουµε αµέσως τώρα, παρεισέφρησε από λάθος σε τροπολογία
του Υπουργείου Οικονοµικών -και ο αριθµός είναι 1933-119/2110-14- παράγραφος, η οποία έθετε εν αµφιβόλω -για συγκεκριµένο βέβαια χρονικό διάστηµα, απ’ ό,τι µας εξήγησε το
Υπουργείο Οικονοµικών- συγκεκριµένο σοβαρό πρόβληµα που
αφορούσε τη µεταφορά µαθητών.
Πάντως το συγκεκριµένο σηµείο της τροπολογίας δεν προωθεί
το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», κάτι που για εµάς, συνολικά στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης -και αυτό δεν είναι µόνο
η πολιτική ηγεσία, αλλά και όλη η οµάδα που διασυνδέεται µε
όλο τον δηµόσιο τοµέα και προωθεί τα θέµατα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», µας βρίσκει απολύτως αντίθετους.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα έρθει το Υπουργείο Οικονοµικών στην
κατ’ άρθρον συζήτηση να αποσύρει τη συγκεκριµένη παράγραφο. Πρόκειται για την παράγραφο 1 του άρθρου 1.
Το πώς θα λύσουµε αυτό το πρόβληµα, θα είµαστε σε θέση να
το συζητήσουµε µε το αρµόδιο Υπουργείο, που είναι το Οικονοµικών. Αποσύρεται η παράγραφος 1 άρθρο 1 της σχετικής τροπολογίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας ορίζει ως ειδικό αγορητή του
ΠΑΣΟΚ τον συµπατριώτη µου, Βουλευτή κ. Δηµήτριο Σαλτούρο.
Η Γενική Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Έλενα Κουντουρά ορίζει ως ειδική αγορήτρια την κ. Μαρία Χρυσοβελώνη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Γαβριήλ Αβραµίδη.

Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής
Αυγής κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιο Γρέγο και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κ. Αρτέµιο
Ματθαιόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Τρικάλων κ. Γεώργιο Κυρίτση και Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή
τον Βουλευτή κ. Χρήστο Κατσώτη.
Ο Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
Βουλευτής Β’ Πειραιά Ιωάννης Κουράκος ορίζει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο αγαπητός
συνάδελφος κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Βουλευτής Ηµαθίας.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του
παρόντος σχεδίου νόµου, που έρχεται προς συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής µετά από διεξοδική και ιδιαίτερα γόνιµη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, καταδεικνύει την αταλάντευτη
βούληση της Κυβέρνησης να ισχυροποιήσει αλλά και να θωρακίσει µε ταχύτατα βήµατα την πορεία της δηµόσιας διοίκησης
προς το µέλλον.
Η ελληνική Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία της
διαθεσιµότητας της δηµόσιας πληροφορίας ως την πεµπτουσία
της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ενίσχυσης της συµµετοχής των πολιτών στη δηµόσια διακυβέρνηση, έρχεται σήµερα
να χαράξει τις βασικές κατευθύνσεις αυτής της προσπάθειας,
καθιερώνοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης των εγγράφων, των πληροφοριών και των δεδοµένων
του δηµοσίου τοµέα, τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων και των τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίησή της,
καθώς και την προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
Στόχος δεν είναι άλλος από τη δηµιουργία εκείνων των αναγκαίων προϋποθέσεων, θεσµικών και τεχνικών, για τη βελτίωση
της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και για την έτι περαιτέρω
ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της οικονοµικής ανάπτυξης.
Μια δεύτερη σηµαντική πτυχή του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα περιλαµβάνει και συγκεκριµένες αλλαγές στη διαγωνιστική διαδικασία για την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης, στα άρθρα 17, 18 και 19, στοχεύοντας στην απλούστευση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ενοποίηση των σταδίων της σε ένα, προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια που επί του
παρόντος την καθιστούν χρονοβόρα και επιβαρυντική, τόσο για
τους υποψηφίους όσο και για τη διοίκηση.
Παράλληλα, όµως, το συγκεκριµένο φιλόδοξο, όσο και απαραίτητο, σχέδιο νόµου περιλαµβάνει µια τρίτη κοµβικής σηµασίας νοµοθετική ρύθµιση στα άρθρα 28 και 29, η οποία και
αναφέρεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους για τη γνησιότητα
των πτυχίων, των πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών που
περιλαµβάνονται στους ατοµικούς φακέλους των ήδη εργαζοµένων στο δηµόσιο ή όσων πρόκειται να προσληφθούν σε αυτό από
εδώ και πέρα, προκειµένου να αποφεύγονται οριστικά πια οι αδικίες και οι παρανοµίες του παρελθόντος και να παγιωθεί το
κύρος, η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη δηµόσια διοίκηση.
Όσον αφορά στην αναγκαιότητα της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων και πληροφοριών, καθίσταται
φανερό ότι η δηµόσια διοίκηση στο πλαίσιο των σκοπών και αρµοδιοτήτων της παράγει, συγκεντρώνει και διαχειρίζεται σύνολα
δεδοµένων που σχετίζονται µε την οικονοµική και κοινωνική ζωή
των πολιτών.
Μέχρι σήµερα, σύµφωνα µε την ισχύουσα ρύθµιση, η πρόσβαση στη δηµόσια πληροφορία προϋπέθετε αίτηµα του ενδιαφεροµένου. Από την πρώτη, όµως, θέσπιση δέσµης µέτρων για
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα το 2003
η ποσότητα των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων δεδοµένων, έχει αυξηθεί σηµαντικά, ενώ παράγονται και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΓ’ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

συλλέγονται συνεχώς νέοι τύποι δεδοµένων.
Η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη απαιτεί τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών και νέων εφαρµογών, που βασίζονται στη χρήση, τη συσσώρευση ή τον συνδυασµό δεδοµένων.
Οι παλιές διατάξεις που θεσπίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο ως
εκ τούτου θεωρούνται ήδη ξεπερασµένες και η επικαιροποίησή
τους σε κοινοτικό αλλά και κατ’ επέκταση σε εθνικό επίπεδο είναι
πλέον επιβεβληµένη.
Επιπροσθέτως, µε την εισαγωγή του παρόντος σχεδίου νόµου
προς ψήφιση στη Βουλή επιχειρείται η απαραίτητη εναρµόνιση
της Ελλάδας και µε τις λοιπές πολιτικές που δροµολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να είναι παγκοσµίως ανταγωνιστική στην οικονοµία των δεδοµένων, και απηχούν την παγκόσµια
τάση ανοίγµατος των δηµόσιων δεδοµένων, όπως ο χάρτης των
ανοικτών δεδοµένων που εξέδωσε η οµάδα G8 το 2013.
Με το νέο σχέδιο νόµου καθιερώνεται η αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα, υπό την επιφύλαξη ασφαλώς
της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικότητας των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται δυο πολύ
σηµαντικά πράγµατα: Πρώτον, ενισχύεται εντυπωσιακά τόσο η
διαφάνεια όσο και η λογοδοσία στο δηµόσιο, στο πλαίσιο της
αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης. Δεύτερον, ενισχύονται οι προϋποθέσεις για την αποκόµιση σηµαντικών οικονοµικών
οφελών, τα οποία θα προκύπτουν τόσο ευθέως, από υπηρεσίες
που αναπτύσσονται µε τα ανοικτά δεδοµένα, όσο και από το εισόδηµα που δηµιουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται. Αυτό θα συµβεί, διότι οι πολιτικές ανοικτών
δεδοµένων, όχι µόνο για τους οικονοµικούς φορείς αλλά και για
το κοινό, µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασµού και χρησιµοποίησης αυτών των πληροφοριών,
τόνωσης της οικονοµικής ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής δέσµευσης.
Γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι η διάθεση στοιχείων προσβασιµότητας θα καταστήσει τους πολίτες πιο ενηµερωµένους και θα
µειώσει µια σειρά υφισταµένων προς το παρόν εµποδίων, όπως
αυτά για την εύρεση εργασίας, τον τουρισµό, τις δηµόσιες µεταφορές, την αποδοτικότερη λειτουργία και συντονισµό του συνόλου των δηµοσίων υπηρεσιών, τα κόστη συναλλαγής των
πολιτών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και τον χρόνο που οι
πολίτες δαπανούν για τις επισκέψεις αυτές. Εκτιµάται από σχετικές µελέτες ότι τα ανοικτά δεδοµένα θα οδηγήσουν σε οικονοµικά οφέλη πλέον των 40 δισεκατοµµυρίων ευρώ καθώς και σε
αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας, που θα ξεπερνά τα 3
τρισεκατοµµύρια δολάρια σε επτά διαφορετικούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας: εκπαίδευση, µεταφορές, καταναλωτικά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
υγεία και καταναλωτική πίστη σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 του παρόντος σχεδίου νόµου θεσπίζεται σαφής υποχρέωση των φορέων του δηµοσίου τοµέα να
προσφέρουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα τους
ανοικτά για περαιτέρω χρήση, εκτός αν η πρόσβαση περιορίζεται
ή απαγορεύεται βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον
νόµο και αιτιολογούνται ειδικώς.
Με το άρθρο 2 συγκεκριµενοποιείται εννοιολογικά ο όρος
«ανοικτά δεδοµένα» και κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες
τα σύνολα εγγράφων και πληροφοριών.
Με το άρθρο 3 και τις σχετικές παραγράφους του ορίζεται η
δηµόσια αποστολή των εγγράφων από τους οικείους φορείς του
δηµοσίου τοµέα και συγκεκριµενοποιούνται τα κριτήρια εξαίρεσης ορισµένων εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα από το πεδίο εφαρµογής του νόµου, ιδίως για
λόγους προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Όσον αφορά ειδικά στα αρχεία του κράτους, εξακολουθούν
να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις που τα διέπουν, µε την αυτονόητη επιφύλαξη της νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων. Το αυτό ισχύει και για τις ειδικότερες διατάξεις της
νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Με τις παραγράφους του άρθρου 4 προστίθενται στους υπόχρεους φορείς ρητά οι ανεξάρτητες εκείνες διοικητικές αρχές,
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τόσο οι συνταγµατικά κατοχυρωµένες όσο και οι νοµοθετικά θεσπισµένες. Διευκρινίζεται ότι ως έγγραφο εν τη εννοία του νόµου
νοείται όχι µόνο το καθεαυτό έγγραφο αλλά και τµήµα εγγράφου
ή πληροφορία ή δεδοµένο και ορίζεται ότι η υποχρέωση χορήγησης προς περαιτέρω χρήση βαρύνει τον φορέα που εκδίδει ή
στον οποίο έχει ανατεθεί προς διαχείριση το έγγραφο και όχι
εκείνον στον οποίο έγινε µια απλή κοινοποίηση ή ο οποίος απλώς
το χρησιµοποιεί ως στοιχείο του φακέλου χωρίς να έχει άλλη αρµοδιότητα σχετικά µε το έγγραφο.
Στο άρθρο 5 διευκρινίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε
απορριπτική απόφαση, διοικητική προσφυγή και δικαστική προστασία κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για πρόσβαση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων.
Στο άρθρο 7, ανάµεσα σε άλλα ζητήµατα σχετικά µε τις άδειες
και τους όρους που αφορούν στην περαιτέρω χρήση των εγγράφων, καθορίζεται ότι αρµόδιο όργανο για την επιβολή των όρων
µέσω αδειοδότησης καθώς και για την επιβολή των τελών, σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, είναι ο οικείος Υπουργός,
στην περίπτωση των κεντρικών και περιφερειακών κρατικών
αρχών και το αρµόδιο, σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις, όργανο διοίκησης στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και
στα νοµικά πρόσωπα που συνιστούν δηµοσίους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου.
Με τον τρόπο αυτό απλουστεύεται η διαδικασία λήψης των
σχετικών αποφάσεων και αίρονται τα γραφειοκρατικά εµπόδια
που προκαλούσαν µέχρι σήµερα, δυστυχώς, καθυστερήσεις.
Το άρθρο 10 αναφέρεται στη συγκρότηση Μητρώου Ανοικτών
Δεδοµένων του δηµοσίου, το οποίο τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία ήδη µε βάση τον νέο οργανισµό στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι διαθέσιµο
στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr. Σκοπός του µητρώου είναι η
συγκέντρωση σε ένα και µοναδικό σηµείο του συνόλου των διαρθρωµένων δεδοµένων των δηµοσίων φορέων ή συνδέσµων προς
τους διαδικτυακούς τόπους όπου τηρούνται.
Παράλληλα, καθορίζεται η συγκεκριµένη διαδικασία για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και την άµεση και
αποτελεσµατική υλοποίηση της αρχής της ανοιχτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων πληροφοριών ή δεδοµένων
του δηµοσίου τοµέα, η τήρηση της οποίας ελέγχεται από το
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης.
Στο άρθρο 11 καθορίζονται τα κριτήρια για τυχόν αναγκαιότητα ύπαρξης αποκλειστικών συµφωνιών, µεταξύ των φορέων
του δηµοσίου και ιδιωτών εταίρων, για περαιτέρω χρήση συγκεκριµένων πληροφοριών, εγγράφων ή δεδοµένων του δηµοσίου
τοµέα, ενώ µε τα άρθρα 15 και 16 του νοµοσχεδίου επιχειρείται
η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, όσον αφορά στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, µε την πρόβλεψη της ανάρτησης
στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών των δηµοσίων φορέων και απολογιστικών στοιχείων
δαπανών µη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’
οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, µε
ποσό άνω των 3.000 ευρώ συνολικά, ετησίως.
Η διάταξη περιλαµβάνει αστικές, µη κερδοσκοπικές εταιρείες,
σωµατεία, ιδρύµατα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και
λοιπούς µη κερδοσκοπικούς φορείς. Συγκεκριµένα, αναφέρεται
ρητά ότι η υποχρέωση δηµοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών, που εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο, καταλαµβάνει
το δηµόσιο ανά Υπουργείο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών.
Οι ανωτέρω δηµόσιοι φορείς, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
νοµοσχεδίου, δηµοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους στην ιστοσελίδα τους και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα
προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά κωδικό αριθµό εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά κωδικό
αριθµό εξόδου.
Η διάταξη του άρθρου 15 συµπληρώνει την εικόνα που εµφανίζεται ήδη στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τα οικονοµικά στοι-

636

χεία κάθε υπόχρεου φορέα, προσθέτοντας την περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού αυτών.
Η δεύτερη κοµβική ενότητα του παρόντος σχεδίου νόµου, η
οποία και περιλαµβάνει συγκεκριµένες αλλαγές στη διαγωνιστική
διαδικασία για την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, στα άρθρα 17, 18 και 19, διαπνέεται από τη διαπιστωµένη
αναγκαιότητα και χρησιµότητα της απλούστευσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και της ενοποίησης των σταδίων της σε ένα,
προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια που επί του παρόντος την
καθιστούν χρονοβόρα αλλά και επιβαρυντική, τόσο για τους υποψηφίους όσο και για την ελληνική διοίκηση.
Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην κατάργηση της εξέτασης
γνώσης ξένης γλώσσας και στην υποχρέωση παρουσίασης φακέλου. Σηµειώνεται ότι στις δύο αυτές ενότητες αφορούσε το
90% των ενστάσεων των υποψηφίων. Έτσι, καταργείται η προφορική εξέταση, που ως σήµερα διεξαγόταν στο δεύτερο στάδιο
και µόνο για τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου, καθώς η
επάρκεια στη γνώση ξένης γλώσσας στο εξής θα αποδεικνύεται
µόνο από τους υφιστάµενους, διεθνώς πιστοποιηµένους τίτλους
και πτυχία.
Παράλληλα, η παρουσίαση του φακέλου, που επίσης προβλεπόταν στο δεύτερο στάδιο, αντικαθίσταται µε την εξέταση στην
ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», που ισχύει και εφαρµόζεται
σε αντίστοιχους διαγωνισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπροσθέτως, η ανασυγκρότηση και ο περιορισµός των
µελών της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων και της επιτροπής
επιλογής θεµάτων που προβλέπεται θα επιφέρει τεράστιο δηµοσιονοµικό κέρδος, το οποίο και υπολογίζεται ότι θα είναι της
τάξης του 72% για την πρώτη και του 10,7% για τη δεύτερη.
Το τρίτο δε κοµβικό σηµείο του παρόντος σχεδίου νόµου είναι
εκείνο που αναλύεται στα άρθρα 28 και 29 και αναφέρεται στο
ζήτηµα της αξιολόγησης στο δηµόσιο και της ενδεχόµενης αποµάκρυνσης υπαλλήλων που αποδεδειγµένα έχουν προσληφθεί
µε πλαστά δικαιολογητικά ή παράνοµες αποφάσεις.
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα - παρά τις εντάσεις, τους διαξιφισµούς αλλά και τις αντιδικίες που υπήρξαν κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου στην επιτροπή- κατέστη απόλυτα φανερό ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να θέσει επιτέλους το πρόβληµα
επί τον τύπον των ήλων και να ξεχωρίσει την ήρα από το σιτάρι
µε κάθε κόστος. Όσοι υπάλληλοι παρανόµησαν συνειδητά και
έµπρακτα, καταθέτοντας αποδεδειγµένα πλαστά δικαιολογητικά
για την πρόσληψή τους, θα ελεγχθούν και θα αποµακρυνθούν.
Αυτές οι συµπεριφορές και πρακτικές δεν µπορεί να έχουν θέση
πλέον στο ελληνικό δηµόσιο.
Για να µην υπάρξει οποιαδήποτε αµφιβολία ότι δεν κυνηγάµε
παρατυπίες ή σφάλµατα που δεν αφορούν σε πλαστότητα και
δόλο του υπαλλήλου, καθώς και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν
υφίσταται πρόβληµα ελέγχου ή απόλυσης, προχωρήσαµε σε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σύµφωνα µε τις οποίες στον έλεγχο των
πιστοποιητικών που κατέθεσαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι για τη µονιµοποίησή τους δεν θα εξετάζεται η εγκυρότητα, αλλά η γνησιότητα, που σηµαίνει πως δεν θα υπάρχει ποινή για τυπικές
παραβάσεις.
Ειδικότερα, αναδιατυπώνεται το άρθρο 28, προκειµένου ο επανέλεγχος των πιστοποιητικών των παραιτούµενων υπαλλήλων να
περιορίζεται ρητά στα πλαστά πιστοποιητικά που ενδεχοµένως
είχαν καταθέσεις για να προσληφθούν και όχι στα µη έγκυρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Η νέα διατύπωση περιορίζει τον
επανέλεγχο των πιστοποιητικών των ήδη παραιτηθέντων υπαλλήλων σε όσους η υπαλληλική τους σχέση έληξε από τις 9 Ιουλίου του 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του προτεινόµενου νόµου.
Από την άλλη πλευρά, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στο θέµα
αυτό δυστυχώς βάδισε για ακόµη µια φορά σε σκοτεινά µονοπάτια. Έκανε αρχικά λόγο για εκπτώσεις στην απόδοση ποινών, επιείκεια από το κράτος στους παρανοµήσαντες και προστασία
όσων παρατύπησαν στο άγχος τους να βρουν εργασία, παραπληροφορώντας και κινδυνολογώντας γι’ άλλη µια φορά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτές οι λογικές εντάσσονται δυστυχώς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, και σύρονται πίσω από κραυγές λαϊκισµού και από «όχι»
συνδικαλιστικού και λαϊκίστικου τύπου, που επιτάσσουν να µην
αλλάξει τίποτα στο δηµόσιο και να µην αγγιχθεί κανένας.
Κύριε Υπουργέ, στο σηµείο αυτό και πριν κλείσω θα ήθελα να
επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέµατα:
Το πρώτο αφορά στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των
δηµοσίων υπηρεσιών από επιτυχόντες του πανελληνίου γραπτού
διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του Φεβρουαρίου του 1998, καθώς είναι
πανθοµολογούµενο ότι οι άνθρωποι αυτοί µέχρι σήµερα έχουν
αδικηθεί και ταλαιπωρηθεί άδικα και αδικαιολόγητα.
Το δεύτερο αφορά στο άρθρο 22, το οποίο άδικα -κατά την
άποψή µου- ανοίγει εκ των υστέρων το θέµα της διαθεσιµότητας
για υπαλλήλους που κατ’ αρχάς την έχουν αποφύγει. Το άρθρο
αυτό θεωρώ ότι καθιστά χείρονα τη θέση αυτών των δηµοσίων
υπαλλήλων που µπαίνουν εκ των υστέρων στη διαθεσιµότητα,
αφού έτσι τους αφαιρείται εκ των πραγµάτων η δυνατότητα να
έχουν συµµετάσχει σε διάφορες διαδικασίες κινητικότητας, που
στο µεταξύ έχουν τρέξει. Όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ,
έχω την αίσθηση ότι δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνει ανεκτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως καθίσταται φανερό, το
παρόν σχέδιο νόµου έρχεται να επικαιροποιήσει µε τρόπο ουσιαστικό και εστιασµένο µια σειρά καίριων ζητηµάτων της δηµόσιας
διοίκησης. Είµαι βέβαιος ότι µέσα στο πλαίσιο του γόνιµου διαλόγου όλες οι πτέρυγες της Βουλής των Ελλήνων θα δείξουν έµπρακτα τη βούλησή τους, προκειµένου αυτό το ιδιαίτερα
σηµαντικό σχέδιο νόµου να αποτελέσει την αφετηρία αλλά και
το επιστέγασµα µιας νέας εποχής στη δηµόσια διοίκηση επ’ ωφελεία των πολιτών της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης
Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντικείµενο του παρόντος νοµοσχεδίου είναι κατ’ αρχάς η καθιέρωση της αρχής της ανοιχτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµοσίου, η τροποποίηση ορισµένων διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3848/2006 και η προσαρµογή της εθνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία ως ενιαίο όλον ορώµενη περιέχει µια προφανή αντίφαση: Η Κυβέρνηση, που υλοποιεί το
υπερσύνταγµα του µνηµονίου, από τη µια, έχει κηρύξει πόλεµο
κατά του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης σε µέγεθος, αντικείµενο, ποσότητα, ποιότητα υπηρεσιών, ώστε να µην µπορεί να
ανταποκριθεί στις κοινωνικές και εθνικές ανάγκες, και από την
άλλη, εισάγει ρυθµίσεις δευτερεύουσας σηµασίας για τον εκσυγχρονισµό του, ώστε να παρέχει την ψευδαίσθηση ότι συµπλέει
µε τα προτάγµατα της σύγχρονης εποχής.
Επ’ αυτού θέλω να σηµειώσω και µια µεγάλη αντινοµία, την
οποία έχω πρόσφατα αναλύσει και σε βιβλίο µου. Όσο συγκεντρωτικότερο γίνεται σήµερα το υπερεθνικό κεφάλαιο µέσω των
οικονοµικών οµίλων, όσο περισσότερο αιφνιδιάζει µε τις απόκρυφες και µακρινές από την πολιτική εξουσία αποφάσεις του, όσο
πιο δρακόντειες γίνονται οι ρήτρες απόλυτης εµπιστευτικότητας
για τα στελέχη και τους εργαζόµενους στις πολυπλόκαµες επιχειρήσεις του, τόσο περισσότερο απαιτεί να υπαγορεύει τις θεµελιώδεις αποφάσεις τους στο µικρό και αδύναµο κράτος και
ταυτόχρονα να απαιτεί τη δηµοσιοποίηση και τη διαφάνεια των
δευτερευουσών αποφάσεων, για να φτιασιδώνει το πρόσωπο της
συρρικνωµένης και αφυδατωµένης δηµοκρατίας και να δηµιουργεί την αίσθηση, τουλάχιστον στους µη γνωρίζοντες τη λειτουργία των οικονοµικών συστηµάτων, ότι η πολιτική δηµοκρατία
ενισχύεται όλο και περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι ποσοτικοί κανόνες που έχει
επιβάλει η τριαρχία των δανειστών αποστερούν την ιδιαίτερη σηµασία που έπρεπε να έχουν τα όποια θετικά µέτρα του νοµοσχε-
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δίου που συζητάµε.
Το 9% του ΑΕΠ για τη λειτουργία του κράτους, όπως αναφέρει
το δεύτερο µνηµόνιο -ν. 4046-2012, που είναι το µικρότερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ, ο ακρωτηριασµός του µε την υποχρεωτική ή οιωνοί υποχρεωτική φυγή του 1/3 των δηµοσίων
υπαλλήλων -που είναι η µεγαλύτερη µείωση κράτους ως προς
τις απώλειες θέσεων εργασίας σε περίοδο ειρήνης, -οι τυφλοί,
µηχανικοί και a priori καθορισµένοι ποσοτικοί δείκτες αξιολόγησης-που στιγµατίζουν τους δηµοσίους υπαλλήλους και παραπέµπουν σε προδηµοκρατικές εποχές, σύµφωνα µε τον ν. 4250
άρθρο 20-, οι δεσµεύσεις για περαιτέρω απολύσεις του δεύτερου µνηµονίου -ν.4046- αποδεικνύουν την απέχθεια του αναχρονιστικού και αντικοινωνικού νεοφιλελεύθερου δόγµατος που
ενσαρκώνει το µνηµόνιο κατά του ελληνικού κρατικού φαινοµένου.
Με τη συγχορδία των µέτρων που έχουν ψηφιστεί και αξιώνουν
την εφαρµογή έχουν δηµιουργήσει όρους για τη µετάλλαξή του
σε κράτος-παρία, υπηρετικό των αγορών, εχθρό της κοινωνίας,
µε δευτερεύοντα, συµπληρωµατικό ρόλο στις ανεπτυγµένες κεντροευρωπαϊκές οικονοµίες.
Επί του κεφαλαίου Β’, άρθρα 15 και 16: Οι ρυθµίσεις αυτές
καθ’ αυτές κινούνται σε θετική κατεύθυνση.
Επί του κεφαλαίου Γ’, άρθρα 17, 18, 19: Με τις ρυθµίσεις
αυτές επιχειρείται ανεπιτυχώς αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας και αντιµετώπιση στη χώρα µας της ΕΣΔΔΑ µε
ουσιαστικές αλλαγές. Για την τελική µας τοποθέτηση λάβαµε υπ’
όψιν τις θέσεις των εµπλεκοµένων φορέων και των επιστηµονικών τους συλλόγων. Ήταν ανάγκη να αναβαθµιστεί η λειτουργία
της, χωρίς όµως κριτήρια αγοράς και πνεύµα ιδιωτικοποίησης,
όπως διαφαίνεται από ορισµένες διατυπώσεις του άρθρου 19.
Γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι στην επιχειρούµενη ψευδοαναβάθµιση.
Το κεφάλαιο Δ’, άρθρα 20 ως 36, έχει θετικές ρυθµίσεις, όπως
αυτές του άρθρου 24: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ», του άρθρου 26: «Άδειες νοσηλείας και ανατροφής ανηλίκων τέκνων» και άρθρο 27: «Διευκολύνσεις
υπαλλήλων ΑΜΕΑ».
Ως προς τα άρθρα 28: «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» και 29 για το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα, οφείλουµε να
παρατηρήσουµε ότι το µνηµονιακό σύστηµα εκδηλώνει όλη τη
σκληρότητα και αναλγησία του µε τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνουν.
Ενώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει επέλθει διαδοχικά παραγραφή όλων των πράξεων των Υπουργών και Πρωθυπουργών
που οδήγησαν σε χρεοκοπία την πατρίδα, καθώς και άλλων που
συνετέλεσαν στη µεγιστοποίηση των συµπτωµάτων της κρίσης οι οποίοι δυστυχώς κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς να δείχνουν
ότι αντιλαµβάνονται το δράµα των συµπατριωτών τους- ενώ µε
ψήφο Ελλήνων Βουλευτών έχει εκχωρηθεί µεγάλο τµήµα της
εθνικής κυριαρχίας της χώρας -σύµφωνα µε τον ν. 4111/2013-,
ενώ έχουν ψηφιστεί χιλιάδες διατάξεις που κατεδαφίζουν και τα
θετικά επιτεύγµατα του ελληνικού κρατικού µορφώµατος, ενώ
έχουν ψηφιστεί απάνθρωπες ρήτρες, που προσβάλλουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας και σεβασµού στον άνθρωπο, όπως η ρήτρα
θανάτου του ν. 4052 για τις επικουρικές συντάξεις που ισχύει
από 1-1-2015, η ρήτρα αυτόµατης αύξησης των ορίων ηλικίας
ανά τριετία από 1-1-2021 του ν. 3863/2010, η ρήτρα εξίσωσης
κατώτατου µισθού και εισφορών µε τα αντίστοιχα Βουλγαρίας σύµφωνα µε τον ν. 4046/2012-, η ρήτρα εξίσωσης µισθών δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα -µε τα κόµµατα του µνηµονιακού
δικοµµατισµού να προσποιούνται ότι δεν τη γνωρίζουν-, σύµφωνα µε το πρώτο µνηµόνιο, την τρίτη επικαιροποίηση, σελίδες
12-13. Ενώ η κοινωνία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές έχει βυθιστεί
σε µεγάλη ανεργία και ύφεση, ενώ οι νέοι µας µε τα πλούσια ουσιαστικά και τυπικά προσόντα µεταναστεύουν, για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και τις δαπάνες των γονέων τους και της
δηµόσιας παιδείας µας σε ξένες ανταγωνιστικές οικονοµίες, αποστερώντας από τη χώρα το προηγµένο εργατικό, τεχνικό και επιστηµονικό δυναµικό, ενώ αλλοτριώνονται τα σπουδαιότερα
στοιχεία του άυλου και υλικού διαχρονικού πλούτου της πατρίδας, ενώ εν τέλει υποβαθµίζεται το δηµοκρατικό πολίτευµα στη
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χώρα που γέννησε τη δηµοκρατία, καταστρέφοντας το brand
name της Ελλάδας, τη διαχρονική υπεραξία του ελληνικού πνεύµατος, που µας κληροδότησαν οι πρόγονοί µας, καθιστώντας τη
Βουλή µας ετεροκινούµενο µηχανισµό παραγωγής νόµων, η Κυβέρνηση έχει αναγορεύσει σε µείζον ζήτηµα τον αναδροµικό
έλεγχο της µετατροπής των συµβάσεων της κυβέρνησης Καραµανλή, προσποιούµενη βεβαίως ότι δεν γνωρίζει πως πολλά από
τα µέλη της, ευρισκόµενα σε κυβερνητικούς θώκους τότε ή εν
πάση περιπτώσει σε άλλες αρµόδιες για το ζήτηµα θέσεις, συνέπραξαν -και καλώς, κατά την άποψή µου- στην υλοποίηση της
απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του
2006, που καταδίκασε τη χώρα µας για καταχρηστική και εκµεταλλευτική συµπεριφορά απέναντι σε νέους εργαζοµένους, της
οδηγίας 1999/70 και της έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος
Παυλόπουλου, του π.δ. 164/2004, καθώς και την υλοποίησή του
από το ΑΣΕΠ.
Προκειµένου να εξεύρει η Κυβέρνηση τη µεγάλη δεξαµενή των
απολύσεων που υπαγορεύει το µνηµόνιο -ν.4046/2012, σελίδα
698-, προσποιείται ότι δεν γνωρίζει όλα τα παραπάνω. Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λησµονεί τις πολλές κραυγές
σηµερινών Βουλευτών της και Υπουργών, ότι επρόκειτο για την
πιο εκτεταµένη εκµετάλλευση εργατικής δύναµης που έχει συντελεστεί στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε ευρωπαϊκό κράτος
µετά τον πόλεµο. Η Κυβέρνηση λησµονεί ότι το κράτος έκανε κατάχρηση της εργασίας των νέων µας, η Κυβέρνηση λησµονεί ότι
η µετατροπή των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου
ήταν κατεπείγουσα ανάγκη και αίτηµα διαχρονικής δικαιοσύνης.
Συγχώρησε τότε και απέκρυψε ότι ορισµένοι νέοι, πολλοί λιγότεροι εν σχέσει µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, από την αγωνία
της εργασίας οδηγήθηκαν σε ορισµένες παράνοµες ή παράτυπες πράξεις και πάντως δεν µείωσαν την απόδοσή τους και τις
περισσότερες φορές δεν σχετίζονταν µε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ετίθεντο για τη µετατροπή των συµβάσεών τους,
βασικότερη των οποίων ήταν η παροχή εν τοις πράγµασι, είτε µε
είτε χωρίς σύµβαση εργασίας, όπως διαχρονικά η επιστήµη του
Εργατικού Δικαίου δέχεται.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ταυτίζοντας την
ουρά µε το υπόλοιπο βόδι, κήρυξε σε βάθος πολλών χρόνων παράνοµες τις προσλήψεις, δίνοντας αναδροµική ισχύ σε ήδη παραγεγραµµένες πράξεις, παραβιάζοντας ακόµη και την απόφαση
µε αριθµό 13/2009 της ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, που περάτωσε πανηγυρικά και οµόφωνα στις 17-6-2009 κάθε εξέταση αιτήµατος
για µετατροπή συµβάσεων ορισµένου χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου σύµφωνα µε το µεταβατικό άρθρο 11 του προεδρικού διατάγµατος Παυλόπουλου 164/2004.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το συζητούµενο µάλιστα νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση φτάνει στο σηµείο να επεκτείνει τη δραστικότητα των παραγεγραµµένων πράξεων και στην απονοµή
των συντάξεων, µπλοκάροντας την έξοδο στη σύνταξη πολλών
συµπολιτών µας, ανακαλώντας ακόµη και συνταξιοδοτικές αποφάσεις, κατά τρόπο προκλητικό, απαράδεκτο και απάνθρωπο.
Πρέπει κάποιος να υπενθυµίσει στους όψιµους θιασώτες της
δήθεν διαχρονικής τυπικής νοµιµότητας –το τονίζω, τυπικής νοµιµότητας!- ότι η αναδροµική ισχύς της επιθετικής ή µηδενιστικής αξιοκρατίας εξαφανίζει την ουσιαστική αξιοκρατία από τον
παρόντα χρόνο.
Η νεοφιλελεύθερη αυτή σύλληψη είναι καταστροφική για τη
συνοχή του κρατικού µορφώµατος και του κοινωνικού µας σχηµατισµού. Οι συµπολίτες µας δεν θα συγχωρήσουν αυτήν την
υποκριτική στάση του πολλαπλώς ηµαρτηµένου ελληνικού πολιτικού συστήµατος. Ο διαφωτισµός και η δηµοκρατία της νεωτερικότητας, κυρίως της ύστερης που διανύουµε, µας
κληροδότησε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έναν πυρήνα σαφών
ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και αξιών, που δεν επιτρέπεται να λοιδορείται από το αλαζονικό µνηµονιακό νεοφιλελεύθερο πνεύµα. Ούτε στις πρώτες ανθρώπινες φυλές και
κοινότητες δεν καταδικάζονταν καθορισµένα ποσοστά συνανθρώπων µας a priori σε ανεπάρκεια ή ανικανότητα, ώστε να συναριθµήσουν τις στρατιές των µελλοθανάτων προς απόλυση
υπαλλήλων. Και οι πρωτάνθρωποι, οι άνθρωποι των σπηλαίων,
συγχωρούσαν µε τον τρόπο τους τους συνανθρώπους τους,
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όταν παραβίαζαν τους άγραφους νόµους ή τα έθιµα της φυλής
τους.
Η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη, η αναλογικότητα παραπτώµατος
και ποινής -ultima ratio την έλεγαν οι Ρωµαίοι µέχρι σήµερα-, η
συγγνωστή πλάνη αλλά και η συγγνωστή λήθη εν όψει των θετικών επιδόσεων των υπαλλήλων, το µείζον ανθρώπινο και περιουσιακό δικαίωµα της απολαβής ενός αξιοβίωτου µισθού και
κυρίως απονοµής σύνταξης, δεν είναι δυνατόν να αποστερούνται
από οποιονδήποτε κοινωνό, σύµφωνα και µε τις αποφάσεις των
ελληνικών δικαστηρίων αλλά και αυτού του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Γι’ αυτό καλούµε σήµερα την Κυβέρνηση, έστω και την ύστατη
στιγµή, να λάβει υπ’ όψιν τις διεθνείς συµβάσεις, τη νοµολογία
των δικαστηρίων, τα διαχρονικά πορίσµατα εν τέλει του πολιτικού πολιτισµού από τη Γαλλική Επανάσταση µέχρι σήµερα. Η
ύστερη αυτή και ιδιοτελής ιακωβίνικη αντίληψη απόλυτης υλοποίησης των επιταγών της τριαρχίας των δανειστών, που διέλυσαν τα όνειρα των νέων µας για µία αξιοπρεπή εργασία στην
πατρίδα, δεν µπορεί να γίνει δεκτή από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Είναι πρωτοφανές τη θέση της επιείκειας, της εµπιστοσύνης
στους θεσµούς στις αρχές του δικαίου να παίρνει η µνηµονιακή
σκληρότητα, ακόµη και αυτών που διέπραξαν τυπικά αδικήµατα,
χάριν της εργασίας, χάριν της οικογένειας, χάριν της ίδιας τους
της ζωής. Πρέπει να πληρώσουν τίµηµα ανάλογο του παραπτώµατός τους και όχι τίµηµα ζωής, όπως τους καταδικάζει σήµερα
η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο που εισαγάγει.
Με τα µέτρα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης, εξαγριώνονται περαιτέρω οι πολίτες
κατά του πολιτικού προσωπικού, που φροντίζει µε νόµους που
ψηφίζει το ίδιο για τον εαυτό του να µη λογοδοτήσει ποτέ για τη
χρεοκοπία και την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της ιστορικής µας χώρας.
Η Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαγγέλλεται
πλήρη διαφάνεια και νοµιµότητα στο ζήτηµα των νέων προσλήψεων αλλά και των αποκαταστάσεων όσων κατά τρόπο παράνοµο, αντισυνταγµατικό και αντίθετο µε τις διαχρονικές αρχές
του δικαίου και του ανθρωπισµού απολύθηκαν.
Η Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιδοκιµάζει
την παραµικρή τυπική παρανοµία, που ορισµένοι νέοι, άνθρωποι
της ανάγκης, οικογενειάρχες σε κατάσταση αδυναµίας ή
ακραίας απόγνωσης διέπραξαν, ίσως και µε προτροπή των πολιτικών τους προστατών που βρίσκονταν στην εξουσία τότε.
Η Αριστερά δεν µπορεί να δεχτεί τις ασύµµετρες συνέπειες
ορισµένων παραπτωµάτων καθώς και την ακύρωση ή ποινικοποίηση ή παραποµπή σε πειθαρχικό όσων έλαβαν πιστοποιητικό ότι
εργάζονταν µεταξύ των διακοπών χρόνου των αλλεπαλλήλων
συµβάσεών τους ή για να καλύψουν ενδιάµεσα τµήµατα ηµερών
ή εβδοµάδων που τους έλειπαν -όπως γίνεται σήµερα µε τους
εργαζόµενους στον Ασπρόπυργο, στο Κερατσίνι και σε άλλους
δήµους της χώρας- πολύ περισσότερο, που αποτελεί ελληνικό
πασίδηλο ότι οι νέοι αυτοί εργάστηκαν άλλα χρονικά διαστήµατα,
προσδοκώντας ή αναµένοντας την ανανέωση των συµβάσεών
τους, χωρίς µισθό, προς εξυπηρέτηση πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων τους.
Γι’ αυτό ζητούµε άµεσα, κύριε Υπουργέ, την απόσυρση του
σχετικού κεφαλαίου και την αναστολή κάθε αναδροµικού ελέγχου της µετατροπής των συµβάσεων, πλην των περιπτώσεων
που υπήρξε συγγνωστά αξιόποινη πράξη. Να το ξαναπούµε:
Πλην των περιπτώσεων που υπήρξε συγγνωστά αξιόποινη
πράξη, διότι δεν πρέπει να εγκαλείται η Αριστερά ότι δήθεν στηρίζει αξιόποινες ή ακραία αντιπειθαρχικές συµπεριφορές.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τεκµηριώνουν εκ µέρους µας την καταψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές
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και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ ο συνάδελφος
κ. Δηµήτριος Σαλτούρος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω την τοποθέτησή µου
αναπαράγοντας τη ρήση του γνωστού φιλέλληνος και µάρτυρος
του Μεσολογγίου του Ιάκωβου-Ιωάννη Μάγερ, ο οποίος έλεγε
ότι η δηµοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Εγώ δεν γνωρίζω
εάν η δηµοσίευση είναι πράγµατι η ψυχή της δικαιοσύνης, σίγουρα όµως αποτελεί µια αναγκαία παράµετρό της, ιδιαίτερα
όταν αφορά πράξεις της διοίκησης και οποιουδήποτε φορέα
εξουσίας.
Όταν ο δηµόσιος βίος εξοπλίζεται µε µέσα που εγκαθιστούν
στην πράξη τη διαφάνεια, όταν δηλαδή τα σχετικά δεδοµένα καθίστανται ανοικτά όχι µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά µε τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικά η ευχερής πρόσβαση σ’
αυτά, τότε ο πολίτης αποκτά ένα ισχυρό όπλο στην προάσπιση
των δικαιωµάτων του, η κοινωνία αποκτά ένα αποτελεσµατικό
µέσο ελέγχου των φορέων δηµόσιας εξουσίας, ενώ -από την
άλλη- η διαφθορά και η αυθαιρεσία αποκτούν έναν ισχυρότατο
εχθρό.
Το επαναστατικό, θα το χαρακτήριζα, εγχείρηµα του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», το οποίο καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ, έχει ήδη
σηµαντικότατα αποτελέσµατα. Η περαιτέρω βελτιστοποίηση του
τρόπου λειτουργίας του συστήµατος αυτού, κυρίως όσον αφορά
τις δυνατότητες αναζήτησης των δεδοµένων του, ενισχύει ακόµα
περισσότερο τη δύναµη του πολύτιµου αυτού εργαλείου.
Ωστόσο, τα δηµόσια έγγραφα, εκτός από µέσα αποτύπωσης
της δηµόσιας λειτουργίας, αποτελούν µια πολύτιµη παρακαταθήκη του ελληνικού λαού, καθώς περιέχουν έναν τεράστιο όγκο
πληροφοριών πολιτικού, πολιτιστικού, οικονοµικού, ανθρωπολογικού, επιστηµονικού, κοινωνιολογικού και κάθε άλλου είδους περιεχοµένου. Το περιεχόµενο αυτό µέχρι σήµερα παραµένει
κατακερµατισµένο και η πρόσβαση σ’ αυτό είναι ουσιαστικά ανέφικτη για την πλειοψηφία του κόσµου, τόσο λόγω της διασποράς
του όσο και λόγω της γραφειοκρατικής οδού που πρέπει να ακολουθείται.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο απαντά και στις δυο πτυχές του
ζητήµατος, Αφ’ ενός, αναβαθµίζει το επίπεδο διαφάνειας καθιερώνοντας τη σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο δηµοσίευση της πορείας εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Υπουργείων, των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού,
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών µε τη δηµοσίευση επίσης αναλυτικών καταστάσεων και για το σκέλος των
εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθµό εσόδου
ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης θα µπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε φορέα.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η θεσµοθέτηση της υποχρέωσης ανάρτησης στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των προϋπολογισµών των µη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίοι επιχορηγούνται
από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε ποσό άνω των 3.000 ευρώ
ετησίως.
Η µεγάλη καινοτοµία, όµως, του νοµοσχεδίου έγκειται στην
καθιέρωση της υποχρέωσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα
για ανοιχτή διάθεση, εκτός από τα έγγραφα, και των πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή τους, τα οποία
διατίθενται ελεύθερα προς χρήση και αξιοποίηση για εµπορικούς
και µη σκοπούς, χωρίς να απαιτείται καµµία ενέργεια από τον ενδιαφερόµενο ή τη διοίκηση, εφόσον διατίθενται στο διαδίκτυο.
Βεβαίως καθιερώνονται και οι σχετικές εξαιρέσεις, πρωτίστως
όσον αφορά τη δηµοσίευση πληροφοριών που αφορούν την
εθνική ασφάλεια καθώς και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.
Περαιτέρω, το σχέδιο νόµου εισάγει ρυθµίσεις που αφορούν
την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, τόσο ως προς τη δοµή
και λειτουργία της όσο και ως προς τις εισαγωγικές σε αυτήν
εξετάσεις.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση: Πέρα
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από τον νέο τρόπο εξετάσεων, ο οποίος όντως µειώνει και τον
χρόνο αλλά και το σχετικό κόστος για τους υποψηφίους -φαίνεται, δε, ότι αποτελεί εκσυγχρονισµό της διαδικασίας-, καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής σε αυτές η
κατοχή τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής και µόνον αυτής.
Πέρα από τις όποιες ενστάσεις µπορεί να έχει κανείς για την
επισηµοποίηση της υπεροχής της αγγλικής γλώσσας έναντι των
υπολοίπων ευρωπαϊκών γλωσσών στη δηµόσια διοίκηση, γεγονός είναι ότι αλλάζει ένα µακρόχρονο καθεστώς στην εξεταστική
διαδικασία.
Δεδοµένου ότι είναι γνωστή και ήδη υφιστάµενη η επίπονη και
δαπανηρή διαδικασία πολλών υποψηφίων, γίνεται ξεκάθαρο ότι
πολλοί από αυτούς αποκλείονται αιφνιδίως και αδίκως από τη
δυνατότητα συµµετοχής στον εικοστό τέταρτο εισαγωγικό διαγωνισµό, εφόσον στερούνται του τυπικού προσόντος της πιστοποιηµένης άριστης γνώσης της αγγλικής. Ένας τέτοιος
αιφνιδιασµός, κυρία Υπουργέ, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός.
Υπ’ όψιν δε ότι τα αποτελέσµατα των αµέσως επόµενων εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας τον Μάιο
του 2015 δεν θα εκδοθούν νωρίτερα από τις αρχές Σεπτεµβρίου
2015.
Ωστόσο, πέρα από την ουσία της διάταξης, εδώ προκύπτει κι
ένα άλλο ουσιαστικό ζήτηµα όσον αφορά τη νοµοθετική λειτουργία. Το συγκεκριµένο ζήτηµα, ανεξαρτήτως πώς, αναδείχθηκε
από σχεδόν όλο το κοµµατικό φάσµα του Κοινοβουλίου. Σχεδόν
όλοι οι εισηγητές ζήτησαν, αν µη τι άλλο, να µην ισχύσει αυτή η
διάταξη στον επερχόµενο διαγωνισµό. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι
αυτήν τη στιγµή που συζητούµε, το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δυστυχώς αποτελεί µια υποτίµηση της Βουλής, των Ελλήνων Βουλευτών. Κάνουµε έκκληση
να υπάρξει η νοµοθετική βελτίωση, ώστε το ζήτηµα αυτό να λήξει
άµεσα και τουλάχιστον, όπως προείπα, για τον επερχόµενο διαγωνισµό να µπορούν να λάβουν µέρος και οι κάτοχοι τίτλων άριστης γνώσης των γλωσσών που εξετάζονται µέχρι σήµερα,
δηλαδή της αγγλικής, της γαλλικής, της γερµανικής, της ιταλικής
ή ισπανικής.
Περαιτέρω, το σχέδιο νόµου εισάγει δύο διατάξεις στο πλαίσιο
του ελέγχου νοµιµότητας των διορισµών στο δηµόσιο, τον οποίο
διενεργεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σύµφωνα µε αυτές, καθιερώνεται υποχρεωτικός και αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών που υποβάλλονται για κάθε νέο διορισµό ή πρόσληψη,
έλεγχος που αφορά όλους τους υπαλλήλους, µόνιµους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε όλο το δηµόσιο και για όλους
τους τρόπους πρόσληψης.
Ακόµη και για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους καθιερώνεται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών, µε αφορµή συγκεκριµένη σοβαρή υπηρεσιακή
µεταβολή –µετάταξη ή µεταφορά- ή µε την παραίτηση από την
υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος για
κάθε υπηρετούντα υπάλληλο θα γίνει οπωσδήποτε τουλάχιστον
µια φορά, αφού καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση και
για την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.
Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι όσον αφορά τις ρυθµίσεις αυτές έγιναν µετά τη συζήτηση στην επιτροπή οι εξής νοµοτεχνικές βελτιώσεις: Στην παράγραφο 5 του άρθρου 28 η λέξη
«εγκυρότητας» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «γνησιότητας». Στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 28 η λέξη «έγκυρου» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «γνήσιου».
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 28 µετά τη φράση «από τον
απασχολούµενο» προστέθηκε η φράση «από την 9η Ιουλίου
2013».
Οι βελτιώσεις αυτές έγιναν ώστε να µην προκύπτει καµµία
αµφιβολία ότι ο έλεγχος αφ’ ενός µεν δεν αφορά τις περιπτώσεις
στις οποίες ο υπάλληλος δεν βαρύνεται µε υπαιτιότητα, αφ’
ετέρου δε ότι δεν ψάχνουµε στα ντουλάπια, όπως ειπώθηκε, και
έγιναν µετά από παρέµβαση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Αποδεικνύει, λοιπόν, η Κυβέρνηση ότι δεν έχει αγκυλώσεις, ότι
δεν τάσσεται αξιωµατικά κατά της αντίθετης άποψης ή οπτικής,
ότι πιστεύει πραγµατικά στον διάλογο κι ότι φυσικά δεν επιχειρεί
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να περάσει εν κρυπτώ ρυθµίσεις, όπως επί του προκειµένου
κατηγορήθηκε.
Αποδεικνύεται, όµως, και το ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και γενικότερα η Αντιπολίτευση, όταν αποφεύγει τις κραυγές και
τον λαϊκισµό, όταν δεν ακολουθεί εµπρηστικές, ακραίες,
ανούσιες και ανάξιες του Κοινοβουλίου τακτικές, µπορεί να
συµβάλλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση και στη βελτίωση των
νοµοθετηµάτων, στη βελτίωση τελικά της άσκησης πολιτικής στη
χώρα προς όφελος της κοινωνίας.
Επίσης, άξιες αναφοράς είναι οι ρυθµίσεις που αφορούν τη
µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των ΚΕΠ καθώς κι οι
ρυθµίσεις των άρθρων 26 και 27 για την παροχή πρόσθετων
διευκολύνσεων σε ειδικές κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων, όσον
αφορά τις άδειες όταν τα τέκνα τους ασθενούν ή τη µείωση
ωραρίου των γονέων ΑΜΕΑ. Είναι άξιες αναφοράς, διότι είναι
ενδεικτικές των προσπαθειών που καταβάλλονται για την άρση
των αδικιών και για τη θωράκιση των ευπαθών οµάδων συµπολιτών µας. Αξίζει να αναδεικνύουµε αυτές τις ρυθµίσεις και να τις
καθιστούµε οδηγούς µας.
Υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα,
τροποποιήσεις οργανισµών Υπουργείων, ρυθµίσεις για το
Υπουργείο Τουρισµού κλπ., οι οποίες κρίνονται ως θετικές, καθώς
είτε εισάγουν διαρκείς ρυθµίσεις είτε επιλύουν συγκεκριµένα
ζητήµατα.
Όσον αφορά δε τη διάταξη του άρθρου 25, µε την οποία
καταργούνται οι υφιστάµενες συνολικά πέντε θέσεις βοηθών του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, αυτή θα πρέπει να
λαµβάνεται υπ’ όψιν σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµόν
1920/113/17-10-2014 συζητούµενη τροπολογία µε την οποίαν
ενισχύεται το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή µε τέσσερις
Ειδικούς Επιθεωρητές, καθώς και µε αύξηση των δυνάµενων να
αποσπαστούν στην υπηρεσία αυτή υπαλλήλων.
Τόσο για τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όσο όµως και για τα επιµέρους άρθρα θα
τοποθετηθούµε στην αυριανή συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε και για την οικονοµία του χρόνου, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεώργιος Κυρίτσης.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εγώ δεν έχω σειρά, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συγγνώµη, µου είχε
ζητήσει τον λόγο ο κ. Κυρίτσης.
Νόµιζα ότι θέλατε να προηγηθείτε, κύριε Κυρίτση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εάν θέλετε να προηγηθείτε, κύριε
συνάδελφε, δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Όχι, δεν θέλω να προηγηθώ. Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο, λοιπόν, έχει
η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, η συνάδελφος
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Με κάνατε Δηµοκρατική Αριστερά,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ είµαι πάντα υπέρ
της µεγάλης κεντροαριστεράς, οπότε και λάθη να κάνω είναι
ευτύχηµα για τον δηµόσιο βίο.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ένα λεπτό, αν µου
επιτρέπετε, κυρία Χρυσοβελώνη. Σας ζητώ συγγνώµη. Να κάνω
µία ανακοίνωση για το σχολείο που είναι σήµερα εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκ-
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παιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Πειραιά ( Β’
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχετε τον λόγο, κυρία Χρυσοβελώνη, και συγγνώµη και πάλι.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
δηλώνουµε ότι θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο
του κ. Μητσοτάκη και αυτό διότι θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο
αυτό δεν έχει συγκεκριµένη αρχή. Είναι, δηλαδή, σαν να χάθηκαν
οι εµπνευστές του µέσα σε έναν λαβύρινθο ετερόκλητων
ζητούµενων, τα οποία προσπάθησαν να τακτοποιήσουν
ταυτόχρονα.
Υπάρχουν, λοιπόν, θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
αναµεµειγµένα µε λίγο τουρισµό, καθαριότητα σχολείων και από
δίπλα η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Εν πάση περιπτώσει, το γιατί έχουµε αυτή τη νοµοθετική σαλάτα, θα µου επιτρέψετε να πω, µπορούµε να το εξηγήσουµε,
χωρίς βέβαια να έχουµε τη δυνατότητα να το δικαιολογήσουµε.
Βλέπουµε, για παράδειγµα, πλήθος Υπουργών να ζητούν αλλαγή των οργανισµών των Υπουργείων τους, των οποίων τα προεδρικά διατάγµατα εκδόθηκαν µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες.
Είναι αδικαιολόγητο µεν, ευεξήγητο δε το γεγονός αυτό,
καθώς όχι µόνο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και πάρα πολλοί Υπουργοί είναι γεγονός ότι έχουν πλέον απολέσει τον έλεγχο των
Υπουργείων τους. Μέσα στην αναταραχή έχουν επικρατήσει
πλέον άλλες, προεκλογικού -θα έλεγα- χαρακτήρα σκοπιµότητες,
όντως, της συγκυβέρνησης.
Η σύγχυση που επικρατεί απλά αποδεικνύει ότι ο χρόνος ζωής
της παρούσας Κυβέρνησης τελειώνει και εξηγεί πλέον το γιατί
βλέπουµε τέτοιες σπασµωδικές πρωτοβουλίες στη Βουλή.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως όλο το νοµοσχέδιο είναι απορριπτέο. Για παράδειγµα, τα ζητήµατα της ανοικτής διάθεσης δεδοµένων του δηµοσίου και της οικονοµικής διαφάνειας
αποτελούν, όπως θέλω να πιστεύω, κοινό τόπο για τα περισσότερα κόµµατα.
Στα προφανή, λοιπόν, και στα αυτονόητα δεν έχουµε κανέναν
λόγο να διαφωνήσουµε και δεν θα διαφωνήσουµε. Απλώς θα
ήθελα εδώ να καταθέσω µερικές παρατηρήσεις εκ µέρους των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, σε σχέση µε τα πρώτα δεκαέξι άρθρα,
τις οποίες ελπίζω ότι θα δει ο κύριος Υπουργός και η κυρία Υφυπουργός. Αυτές αποτελούν, κατά την άποψή µας, όχι µόνον εφικτές, αλλά και αναγκαίες βελτιώσεις του παρόντος νοµοσχεδίου.
Στο κεφάλαιο Α’ που αφορά την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου, η οποία κατέστη θεωρητικά δυνατή µε τον ν.
3448/2006, πρέπει πρώτα από όλα να παραδεχθούµε ότι αυτή
ουδέποτε υλοποιήθηκε. Στόχος του νόµου εκείνου ήταν η εµπορική εκµετάλλευση ενός τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
ο οποίος, ενώ αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε
τζίρο δισεκατοµµυρίων ευρώ, στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει πρακτικά ανύπαρκτος.
Είναι αυτονόητο ότι η διάθεση πληροφοριών του δηµοσίου
είναι συνάρτηση αφ’ ενός της ψηφιοποίησής τους και αφ’ ετέρου
της συνεργασιµότητας των παρόχων, δηλαδή των δηµοσίων υπηρεσιών. Δυστυχώς, το τελευταίο στοιχείο είναι κάτι που σαφώς
δεν υπάρχει σήµερα έναντι των πολιτών ή των επιχειρήσεων στη
χώρα µας.
Τα αίτια αυτής της δυσλειτουργίας είναι πολλά. Μεταξύ αυτών
κυριαρχούν και τα εξής: Πρώτον, είναι η κουλτούρα αδιαφάνειας
που διέπει τις δηµόσιες υπηρεσίες. Δεύτερον, η ευθυνοφοβία
πολλών στελεχών του δηµοσίου. Τρίτον, η ανυπαρξία ελέγχου
εφαρµογής του ισχύοντος νόµου, για τον οποίο υπεύθυνος θεωρητικά είναι ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, που
όµως πρακτικά δεν ασχολήθηκε µε το θέµα.
Τέλος, θεωρούµε ότι παίζει σηµαντικό ρόλο και η ανυπαρξία
πειθαρχικών επιπτώσεων στις περιπτώσεις µη συνεργασίας των
δηµοσίων υπαλλήλων µε τους πολίτες ή µε τις αιτούσες επιχειρήσεις.
Για να αντιµετωπιστεί, λοιπόν, η παραπάνω κατάσταση εισάγεται η λεγόµενη ανοικτή διάθεση των δηµοσίων πληροφοριών,
χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση του εν-
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διαφεροµένου. Για να έχει όµως κάποιο νόηµα, θα πρέπει ασφαλώς να προηγηθεί η ψηφιοποίηση και η αυτοµατοποιηµένη διάθεσή τους εκ µέρους των αρµοδίων φορέων.
Σηµειώνω εδώ ότι το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το πρόγραµµα
ανάρτησης δηµοσίων εγγράφων στο διαδίκτυο, δεν καλύπτει σε
καµµία περίπτωση περιπτώσεις εµπορικά αξιοποιήσιµων πληροφοριών, ιδιαίτερα µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί σήµερα.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να επισηµάνω πως η συντριπτική πλειοψηφία των αιτηµάτων πολιτών ή επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν µέχρι τώρα, βάσει του νόµου του 2006, δεν ικανοποιήθηκαν
από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Ο κύριος λόγος είναι η παντελής
απουσία ελέγχου εφαρµογής του νόµου και η έλλειψη κυρώσεων
για τους δηµόσιους φορείς σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, παράγοντες που θεωρούµε ότι διαιωνίζουν το σηµερινό καθεστώς
αδιαφάνειας και άρνησης συνεργασίας εκ µέρους του κράτους.
Το αντίδοτο που προτείνει το συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι η
συµπλήρωση του ανύπαρκτου σήµερα ελεγκτικού µηχανισµού,
αυτού δηλαδή του ΓΕΕΔ, µε το ΣΕΕΔΔ στον ρόλο του ελεγκτή
εφαρµογής του νέου πλαισίου ανοικτής διάθεσης των δηµοσίων
δεδοµένων. Η εµπειρία λέει πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο
έργο, το οποίο συχνά εκφυλίζεται και σε πάρεργο εκ µέρους των
ελεγκτικών αρχών.
Μακάρι να µας διαψεύσετε, αλλά θεωρώ ότι µόνο η πράξη θα
µπορέσει να το δείξει.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα άρθρα 15 και 16, είναι όντως βήµατα
προς την κατεύθυνση της διαφανούς διαχείρισης του δηµοσίου
χρήµατος.
Εδώ, όµως, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα κάνουµε µία πρόταση,
τόσο στην Κυβέρνηση όσο κυρίως στη Βουλή. Για να µη µιλούµε,
λοιπόν, διαρκώς για τη διαφάνεια των άλλων, µπορούµε και εµείς
να θεσµοθετήσουµε την υποχρεωτική ανάρτηση των προϋπολογισµών και απολογισµών της Βουλής στον διαδικτυακό µας τόπο.
Άλλωστε, το πράξαµε πρόσφατα µε τα οικονοµικά των πολιτικών
κοµµάτων, άρα είναι και απολύτως εφικτό. Βέβαια, αν θέλουµε
διαφάνεια παντού και για όλους, µπορούµε να θεσµοθετήσουµε
την τακτική ανάρτηση και των στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών εκείνων που χρηµατοδοτούνται από το κράτος µε εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι θα γνωρίζουν και οι πολίτες πώς ξοδεύουν
το δηµόσιο χρήµα οι διάφοροι πολιτικοί και πολιτειακοί φορείς
της χώρας.
Για το κεφάλαιο Γ’, απλώς θέλω να πω ότι διαφωνούµε επί της
αρχής µε τις ρυθµίσεις για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης
και αυτό γιατί γενικότερα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες διαφωνούµε
µε τη λογική του ελάχιστου κοινού παρονοµαστή στο δηµόσιο.
Όταν µιλούµε, κύριοι συνάδελφοι, για εισακτέους στην Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, λογικά θα έπρεπε να θέτουµε τον
πήχη πάρα πολύ ψηλά, όχι να στοχεύουµε στον ελάχιστο κοινό
παρονοµαστή.
Για παράδειγµα, θέτετε ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό για την ΕΣΔΔΑ και αδιαφορείτε για βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι.
Επ’ αυτού θα δώσω µόνο ένα παράδειγµα. Ζούµε στην εποχή
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του διαδικτύου και της κοινωνίας της πληροφορίας. Όλα αυτά φαίνεται ότι δεν απασχολούν
και πάρα πολύ το Υπουργείο. Έτσι, λοιπόν, θεωρείται ότι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν χρειάζεται να έχουν πιστοποιηµένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γιατί άραγε; Μάλλον
γιατί ο κύριος Υπουργός δεν το θεωρεί απλώς ένα «στατικό»
προσόν, όπως µας έλεγε την τελευταία φορά, αλλά προφανώς
το θεωρεί ένα περιττό προσόν.
Έρχεται, όµως, ο κ. Μητσοτάκης και πράττει και κάτι άλλο.
Μας λέει ότι επιθυµεί την προσαρµογή του διαγωνισµού στα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Μάλιστα, φέρνει ως παράδειγµα τη διαδικασία επιλογής υπαλλήλων από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
Είναι πολύ καλή πρόθεση, µε την οποία πραγµατικά κανείς δεν
θα µπορούσε να διαφωνήσει. Τι κάνει, όµως, το Υπουργείο στην
πράξη εκτός από τα πολύ ωραία λόγια; Εισάγει την εξέταση των
υποψηφίων στην ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» µε ένα τεστ
πολλαπλών επιλογών. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση και επ’
αυτού. Είναι, όµως, αυτή η πραγµατική προσαρµογή στα ευρωπαϊκά δεδοµένα; Έτσι διεξάγει, για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή τους δικούς της διαγωνισµούς, για να µπορέσει να επιλέξει τους ευρωυπαλλήλους; Δεν έχετε διαβάσει, άραγε, ποιες
και πόσες δοκιµασίες περιλαµβάνει κάθε concour που διοργανώνει η αρµόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η EPSO;
Για παράδειγµα, δεν µπορούσατε να καταθέσετε στη Βουλή
πρόταση αναβάθµισης της διαδικασίας µε τη δοκιµασία επεξεργασίας φακέλου δηµοσίων εγγράφων; Γιατί σας ενοχλεί τόσο
πολύ ένας διαγωνισµός ο οποίος θα διεξάγεται µε στάδια; Γιατί
επιλέγετε σκόπιµα να περάσετε κάτω από τον πήχη;
Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούµε τη διαδικασία εισαγωγής, όπως και την ίδια τη φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, ως εν δυνάµει µηχανισµούς αναβάθµισης της
ίδιας της δηµόσιας διοίκησης. Αυτό, όµως, µπορεί να συµβεί
µόνο όταν λειτουργούν ουσιαστικά και αποσκοπούν στη διαµόρφωση ενός στελεχιακού δυναµικού υψηλών δυνατοτήτων και
προσόντων, όχι µε την ισοπέδωση των πάντων στο δηµόσιο. Γι’
αυτό και θα ψηφίσουµε «όχι» στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα αφιερώσω λίγο χρόνο στις παλινωδίες της Κυβέρνησης, µε τις οποίες και ξεκίνησα την τοποθέτησή
µου, τα γράψε-σβήσε δηλαδή, που φανερώνουν ότι δεν υπάρχει
καµµία απολύτως δυνατότητα διοικητικής µεταρρύθµισης από
την παρούσα κατάσταση.
Ξεκινώ µε το άρθρο 22, το οποίο τροποποιεί για πολλοστή
φορά το άρθρο 90 του ν. 4172 και αφορά την περίφηµη κινητικότητα στο δηµόσιο. Ειλικρινά, δεν θυµάµαι πλέον πόσες φορές
έχετε αλλάξει τη συγκεκριµένη διαδικασία. Είναι βέβαια, όπως
έχω πει ξανά πάρα πολλές φορές, µία ιστορία η οποία βρίσκεται
κυριολεκτικά στον αέρα. Αυτό συµβαίνει γιατί οι πλεονάζοντες
και οι λεγόµενοι «διαθέσιµοι» δηµόσιοι υπάλληλοι που µπαίνουν
στην κινητικότητα προκύπτουν από µία απολύτως αυθαίρετη διαδικασία, αυτήν της αξιολόγησης δοµών των φορέων, στην οποία
βασίζονται και οι αλλαγές στις οργανικές θέσεις.
Το γεγονός αυτό το έχω καταγγείλει στον κύριο Υπουργό, µε
πλήθος ερωτήσεων που του έχω απευθύνει και στις οποίες, δυστυχώς, ποτέ δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας. Γι’ αυτό άλλωστε αποφεύγετε όπως ο διάολος το λιβάνι να καταθέσετε στη
Βουλή και τις εκθέσεις αξιολόγησης δηµοσίων οργανισµών,
στους οποίους έχετε φέρει στην κυριολεξία τα πάνω κάτω.
Τα πάνω κάτω όµως φέρνετε και στα οργανογράµµατα των
Υπουργείων, που πρόσφατα δηµοσιεύτηκαν µε τη µορφή προεδρικών διαταγµάτων. Εκεί έρχεστε, πριν καλά καλά στεγνώσει
το µελάνι της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, να κάνετε διορθώσεις στους οργανισµούς πλήθους Υπουργείων. Και εκεί επικρατεί
σύγχυση και εκεί επικρατούν αλλαγές επί αλλαγών.
Όλα αυτά όµως µαρτυρούν µία γενική αναταραχή, που είναι,
όπως προείπα, απόλυτα προβλέψιµη, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
αντίστοιχη κατάσταση η οποία επικρατεί στη συγκυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω µε κάτι άλλο, επίσης προβλέψιµο,
το οποίο διατρέχει το νοµοσχέδιο και το οποίο επίσης θεωρώ ότι
φέρνει µία πολύ µεγάλη αναταραχή στον χώρο της δηµόσιας διοίκησης.
Μιλάω για το άρθρο 28 και τον περίφηµο έλεγχο γνησιότητας
δικαιολογητικών του προσωπικού του δηµοσίου. Με το συγκεκριµένο άρθρο εισάγετε τον διαδοχικό επανέλεγχο εγγράφων
του ατοµικού µητρώου των υπαλλήλων, δηλαδή των πτυχίων, των
πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων, εν’ όψει της οποιασδήποτε
υπηρεσιακής τους µεταβολής.
Πρόκειται για ένα µέτρο που εµπεριέχει σε έναν βαθµό
άσκοπα επαναλαµβανόµενες ενέργειες της διοίκησης, όπως
είναι ο έλεγχος της γνησιότητος ενός πτυχίου το οποίο έχει ήδη
ελεγχθεί. Επίσης, θα έλεγα ότι ενέχει και ένα στοιχείο παραλογισµού, όταν, για παράδειγµα, κάποιος που επελέγη από το ΑΣΕΠ
για να διοριστεί και άρα είναι δεδοµένο ότι τα δικαιολογητικά του
έχουν ελεγχθεί, γίνεται λίγο µετά ξανά αντικείµενο όµοιου ελέγχου, εν’ όψει του διορισµού του από τον φορέα της επιλογής του.
Πέραν, όµως, της προφανούς σπατάλης ελεγκτικών πόρων,
πρόκειται για µία περίπτωση για την οποία κάποιος θα έλεγε ότι
το επιπλέον δεν βλάπτει. Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα µπορούσαµε να το δεχτούµε, έστω ως µία διοικητική υπερβολή,
λόγω του επικρατούντος κλίµατος σύγχυσης του Υπουργείου,
στο οποίο αναφέρθηκα προηγουµένως διεξοδικά.
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Αυτό, όµως, που θεωρώ τελείως απαράδεκτο είναι οι ισχυρισµοί του κ. Μητσοτάκη στο σχετικό κοµµάτι της αιτιολογικής έκθεσης. Εκεί, λοιπόν, ο ίδιος ο Υπουργός αναφέρει πως πλαστά
πιστοποιητικά εµφανίστηκαν σε αρκετές, όπως λέει, περιπτώσεις
στο δηµόσιο και πως διαπιστώθηκε πολύ µεγαλύτερη διάδοσή
τους από αυτήν που αναµενόταν.
Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται απλώς για απολύτως αναπόδεικτους ισχυρισµούς, θα έλεγα για λάσπη στον ανεµιστήρα, εκ µέρους του κ. Μητσοτάκη, αφού δεν έχει δώσει ακόµα ούτε
συνολικά νούµερα κρουσµάτων ούτε βεβαίως ποσοστά τέτοιων
υποθέσεων επί του συνολικού όµως αριθµού των ελεγχθέντων
δηµοσίων υπαλλήλων. Το σενάριο αυτό θεωρώ ότι αποτελεί επανάληψη της γνωστής προσπάθειας της συγκυβέρνησης για απαξίωση του δηµοσίου και για απόλυτη συκοφάντηση των
λειτουργών του.
Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ο χαρακτήρας παρωδίας που
συχνά λαµβάνει ο έλεγχος για πλαστά πιστοποιητικά στο δηµόσιο. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί και η πιστοποίηση ξένων
γλωσσών. Ως γνωστόν, τέτοια διπλώµατα χορηγούνται κυρίως
από παραρτήµατα ξένων ινστιτούτων στην Ελλάδα.
Όταν, λοιπόν, οι ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες ρώτησαν, για
παράδειγµα, το Ινστιτούτο Γκαίτε εάν κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι όντως γερµανοµαθείς, ο ξένος αυτός οργανισµός απάντησε ότι δεν µπορεί να απαντήσει εάν εκείνοι είναι όντως
απόφοιτοί του.
Δεν θα επεκταθώ, κύριε Πρόεδρε, σε άλλα παραδείγµατα που
αποδεικνύουν το φαιδρό του πράγµατος. Επιφυλάσσοµαι για τη
συζήτηση επί των άρθρων, κατά την οποία εάν χρειαστεί, θα επανέλθω στο συγκεκριµένο θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επί της αρχής και καταδικάζουµε προκαταβολικά τον ορυµαγδό των υπουργικών τροπολογιών που
κατατέθηκαν τελείως εµβαλωµατικά από τη συγκυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφος κ. Αντώνης Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν πιστεύω
να µε µπερδέψετε και µένα. Εµείς είµαστε πιστοί, µόνο Χρυσή
Αυγή.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει αρκετές
σηµαντικές ρυθµίσεις. Η βάση του νοµοσχεδίου είναι διατάξεις
που καθιερώνουν την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή του δηµοσίου.
Όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος, το νοµοσχέδιο συµπληρώνουν ρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας καθώς και διατάξεις που αφορούν τον εισαγωγικό διαγωνισµό της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν έµεινε
εκεί και έχει εντάξει στο νοµοσχέδιο µία σειρά άλλων διατάξεων,
σχετικών ή λιγότερο σχετικών, ακόµα και διατάξεις που αφορούν
κάποιο άλλο Υπουργείο. Είναι και αυτό ένα σύνηθες φαινόµενο.
Έτσι, επί της ουσίας έχουµε µπροστά µας για ακόµη µία φορά
ένα νοµοσχέδιο προϊόν συρραφής διαφόρων ρυθµίσεων. Το αποτέλεσµα αυτό, όµως, κατά τη γνώµη µας, αδικεί και το ίδιο το νοµοσχέδιο, αλλά και τις διατάξεις χωριστά. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι λεγόµενες «λοιπές διατάξεις» απασχόλησαν την επιτροπή
για τουλάχιστον το ήµισυ του χρόνου των συνεδριάσεων.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου,
τα άρθρα 1 έως 14, µε τα οποία καθιερώνεται και ως υποχρέωση
της διοίκησης η αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται
στην κατοχή του δηµοσίου, οφείλουµε να πούµε πως είναι µια
θετική διάταξη. Είναι σηµαντικό να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές
που θα επιτρέψουν την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
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Επιπλέον, είναι εξίσου σηµαντικό να εκµεταλλευθεί και η χώρα
µας όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες που θα πρόσφερε η καθιέρωση της αρχής της ελεύθερης διάθεσης των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα. Απ’ ό,τι θυµάµαι καλά, το είχαµε επισηµάνει και στην επιτροπή και είχατε
εγγυηθεί τη διασφάλιση των ευαίσθητων δεδοµένων που αφορούν στα εθνικά θέµατα και τα θέµατα ασφάλειας. Νοµίζω ότι
αυτό έχει καλυφθεί.
Από την άλλη, όµως, έχουµε κάποιες επιφυλάξεις. Είναι σηµαντικό να δούµε αν όλες αυτές οι ρυθµίσεις, που κατά τα άλλα
κινούνται σε θετική κατεύθυνση, θα µπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά στην πράξη. Αυτό το λέµε για τον απλό λόγο ότι η
καθιέρωση της αρχής αυτής ως υποχρέωση της διοίκησης απαιτεί µία διοίκηση που θα θεωρείται βραχίονας άσκησης των λειτουργιών του κράτους και θα απολαµβάνει τη στήριξη και την
εµπιστοσύνη της Κυβέρνησης.
Όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήµερα. Η Κυβέρνηση σήµερα αντιµετωπίζει τη διοίκηση και του δηµοσίους υπαλλήλους ως βάρος
και ενόχληση. Έχει µετατρέψει τη διοίκηση σε απλό υποδοχέα
των µνηµονιακών εντολών της τρόικας. Έχει µετατρέψει τους δηµοσίους υπαλλήλους από ανθρώπους σε αριθµούς, οι οποίοι
απλά εξυπηρετούν στην επίτευξη των µνηµονιακών λογιστικών
στόχων.
Μέσα σε αυτήν την πραγµατικότητα απορούµε πραγµατικά αν
θα µπορέσει να αντεπεξέλθει η διοίκηση στη σωστή και πλήρη
εφαρµογή των νέων αυτών διατάξεων. Αυτό το λέµε όχι γιατί δεν
υπάρχει θέληση, αλλά γιατί έχουµε µία διοίκηση µε συνεχώς µειούµενο προσωπικό, µε συνεχή µείωση των πόρων, µε ελλείψεις
σε δοµές και υποδοµές.
Απορούµε αν έχει καταρτιστεί το απαραίτητο επιχειρησιακό
σχέδιο για να εφαρµοστούν οι διατάξεις. Με λίγα λόγια, έχουµε
ενστάσεις για το κατά πόσον θα µπορέσουν αυτές οι ρυθµίσεις
να σηµατοδοτήσουν κάποια αλλαγή, έστω µακροπρόθεσµα, και
δεν θα µείνουν δυστυχώς στα χαρτιά.
Αυτό δεν θα είναι κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά. Για παράδειγµα, είναι γεγονός ότι πολλές διατάξεις του ν. 3979/2011 για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αποτελείται από δύο
άρθρα, το 15 και το 16. Σχετικά µε αυτά θέλουµε να πούµε ότι
προβλέπουν την ανάρτηση στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών των δηµόσιων φορέων και
απολογιστικών στοιχείων δαπανών µη κερδοσκοπικών φορέων.
Είναι αυτά που επιχορηγούνται µε κάποιον τρόπο από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης µε ποσά άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Είναι σηµαντικό ότι αυτή η υποχρέωση περιλαµβάνει και
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτές οι ρυθµίσεις είναι θετικές και θα ενισχύσουν τη διαφάνεια χωρίς αµφιβολία. Όµως από την άλλη δεν εξασφαλίζει από
µόνο του ότι το δηµόσιο χρήµα δεν θα τυγχάνει σπατάλης και
κακοδιαχείρισης, όπως είδαµε τα τελευταία χρόνια.
Επιπλέον, πρέπει να γίνει έλεγχος σε βάθος ετών για το πού
σπαταλήθηκε δηµόσιο χρήµα. Δεκάδες φορείς που χρηµατοδοτούνταν από το δηµόσιο δεν λογοδοτούσαν σε κανέναν, ποτέ,
για το πού και το πώς και γιατί ξόδευαν το δηµόσιο χρήµα που
διαχειρίζονταν.
Είναι ενδεικτικά όλα αυτά που βγήκαν στη δηµοσιότητα κατά
καιρούς για τις διάφορες ΜΚΟ που χρηµατοδοτούσαν για σκοπούς και ενέργειες το λιγότερο αµφίβολης σκοπιµότητας και
χρησιµότητας. Είναι το γνωστό θέµα µε τις ΜΚΟ.
Πρέπει, επίσης, να γίνει έλεγχος σε βάθος από άποψη ουσίας,
αλλά και από άποψη χρόνου, για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί
που πρέπει, ώστε να µάθει και ο τελευταίος Έλληνας πού πήγαν
όλα αυτά τα χρόνια τα λεφτά του. Μόνο έτσι θα έχουν νόηµα διατάξεις σαν αυτές του δεύτερου κεφαλαίου του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Σε σχέση µε το τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, που επιφέρει
αλλαγές στον διαγωνισµό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης, είχαµε εκφράσει και στην επιτροπή τις επιφυλάξεις µας για τις επιµέρους αλλαγές.
Για παράδειγµα, σχετικά µε την καθιέρωση της άριστης γνώσης µόνο της αγγλικής γλώσσας ως υποχρεωτικής για τη συµ-
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µετοχή στον διαγωνισµό και µε τον αποκλεισµό των υπολοίπων
γλωσσών, είχαµε προτείνει και στην επιτροπή να είναι δυνατόν
να συµµετέχουν και υποψήφιοι µε άριστη γνώση γαλλικών και
γερµανικών, που είναι µαζί µε τα αγγλικά οι κύριες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχείρηµα της Υφυπουργού ότι τα αγγλικά είναι η γλώσσα
που χρησιµοποιείται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
βάση, αλλά θα µπορούσε να απαιτείται από τους υποψηφίους
που έχουν άριστη γνώση γαλλικών και γερµανικών να αποδεικνύουν ότι έχουν καλή γνώση αγγλικών. Έτσι λύνεται το ζήτηµα,
χωρίς να αποκλειστούν κάποιοι από τους υποψήφιους λόγω
γλώσσας. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί επιµένετε ακόµη
και τώρα σε αυτό.
Ένσταση διατυπώσαµε και για τη µείωση των εισακτέων κατά
εκατό στον αριθµό, γιατί πιστεύουµε ότι ο αριθµός πρέπει να καθορίζεται µε βάση τις ανάγκες της διοίκησης και όχι βάσει των
µνηµονιακών επιταγών.
Επίσης, είναι σηµαντικό ότι οι αλλαγές αυτές ήρθαν και ενσωµατώθηκαν στο νοµοσχέδιο χωρίς να προηγηθεί κάποια διαβούλευση. Αυτό είχαν πει, απ’ ό,τι θυµάµαι, και οι εκπρόσωποι των
αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
Όπως και να έχει, δεν έχουµε πειστεί για την αναγκαιότητα και
την αποτελεσµατικότητα των αλλαγών αυτών.
Όσον αφορά τώρα τις λοιπές διατάξεις, υπάρχουν κάποιες
ρυθµίσεις οι οποίες είναι θετικές -εκφραστήκαµε θετικά και στην
επιτροπή- και ειδικότερα το άρθρο 24, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των ΚΕΠ να αναγνωρίσουν, υπό προϋποθέσεις, την προϋπηρεσία που διανύθηκε στα ΚΕΠ, µε
σύµβαση µίσθωσης έργου. Επίσης, στο άρθρο 26, που αφορά
τις άδειες νοσηλείας και διατροφής ανηλίκων, και στο άρθρο 27,
που αφορά δυσκολίες υπαλλήλων ΑΜΕΑ, είµαστε επίσης θετικοί.
Θα αναφερθώ και στα περιβόητα άρθρα 28 και 29, που αφορούν τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών των δηµοσίων υπαλλήλων που διορίζονται ή παραιτούνται. Οι διατάξεις
αυτές έγιναν αντικείµενο µεγάλης συζήτησης και αντιπαράθεσης
µεταξύ των εκπροσώπων των κυβερνητικών κοµµάτων από τη µία
- Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ- και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη. Επί της ουσίας, οι διατάξεις δεν προβλέπουν
κάτι το τροµακτικό.
Εννοείται ότι είναι σωστό να γίνεται έλεγχος των πιστοποιητικών που καταθέτουν ως τυπικά προσόντα οι υπάλληλοι. Κι εµείς
ζητούµε τον αυστηρό έλεγχο των πιστοποιητικών και λέµε ναι
στη τιµωρία τους -αυτό θα είναι και ένας παραδειγµατισµός-, όχι
όµως αυτό να οδηγήσει σε εξόντωση.
Τα άρθρα αυτά έγιναν θέµα έντονης αντιπαράθεσης για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους κι όχι για λόγους ουσίας. Επί της
ουσίας, όλα τα κόµµατα συµφωνούν για τον έλεγχο των πιστοποιητικών.
Από την άλλη, εγώ θα ήθελα να σταθώ κάπου αλλού: Έχουµε
τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης να ανάγουν σε µέγα θέµα
τις διατάξεις αυτές, λες και ανακάλυψαν τον τροχό. Το αυτονόητο το παρουσιάζουν ως επιτυχία. Υπάρχει, όµως, και η άλλη
όψη του ζητήµατος.
Η ίδια Κυβέρνηση που ξεψαχνίζει τα χαρτιά των υπαλλήλων
για να βρει κάποιο πλαστό χαρτί και να απολύσει υπαλλήλους,
µήπως και φτάσει στον αριθµό των απολυόµενων που επιτάσσει
η τρόικα, είναι η ίδια Κυβέρνηση η οποία κάνει τροµερό ζήτηµα
το πλαστό χαρτί κάποιου χαµηλόβαθµου υπάλληλου. Είναι η ίδια
Κυβέρνηση που συγκαλύπτει σκάνδαλα, που ξέχασε τη λίστα
Λαγκάρντ σε κάποιο συρτάρι, που κάλυψε το σκάνδαλο της
«SIEMENS» και προχώρησε σε έναν απαράδεκτο διακανονισµό
µαζί της, ο οποίος προσβάλλει τη χώρα µας.
Είναι η ίδια Κυβέρνηση που κάνει ότι δεν είδε το βίντεο µε την
αποκάλυψη του πρώην Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Μπαλτάκου, της Κυβέρνησης των κυρίων Σαµαρά και Βενιζέλου. Είναι η
ίδια Κυβέρνηση που κατάφερε ένα καίριο πλήγµα στη δικαιοσύνη, όπως όλοι είδατε από τις τελευταίες εξελίξεις, χρησιµοποίησε ένα κύκλωµα δικαστών και προχώρησε στην ποινική
δίωξη των πολιτικών της αντιπάλων, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή
είναι τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας.
Έχουµε αναφερθεί σε αυτό πάρα πολλές φορές και θα το
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πούµε και τώρα. Μιλάµε γι’ αυτήν τη σκευωρία που έχει καταστήσει τη Βουλή παράνοµη, που λειτουργεί µε διακόσιους ενενήντα δύο Βουλευτές, αφού Βουλευτές, συµπεριλαµβανοµένου
και του κοινοβουλευτικού κόµµατος, βρίσκονται άδικα και παράνοµα στη φυλακή.
Εδώ να πούµε για άλλη µία φορά και από του Βήµατος ότι είναι
η ίδια Κυβέρνηση που η Χρυσή Αυγή κατηγορεί για κατάλυση
του Συντάγµατος και προσβολή του πολιτεύµατος. Δεν θυµάµαι
τι ποινές επισείει ο Ποινικός Κώδικας. Μπορεί κάποιος να µπει
στο ίντερνετ και να το δει.
Τα ίδια µάτια που βλέπουν ένα πλαστό πιστοποιητικό, για να
καταδικάσουν έναν απλό υπάλληλο, είναι αυτά που δεν είδαν το
βίντεο µε την αποκάλυψη που σας ανέφερα πριν και δεν είπαν
τίποτα για την πολιτική σκευωρία που οργανώθηκε σε βάρος της
Χρυσής Αυγής.
Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε µε πάθος και
ευαισθησία τους υπαλλήλους που έχουν προχωρήσει σε χρήση
πλαστού εγγράφου και ζήτησε να µην υποστούν µεγάλες και
εξοντωτικές συνέπειες.
Δεν είναι κακό να έχουν όλες αυτές τις ευαισθησίες και την
ανάγκη να υπερασπιστούν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους,
ακόµα και αν αυτοί έχουν υποπέσει σε παραπτώµατα.
Από την άλλη, όµως, δεν είδαµε καµµία ευαισθησία εκ µέρους
του ΣΥΡΙΖΑ, όταν παραβιάστηκε το Σύνταγµα και το πολίτευµα
και οδηγήθηκαν µέλη του Κοινοβουλίου µε γελοίες και ανυπόστατες κατηγορίες στη φυλακή, µόνο και µόνο γιατί έκλεβαν ψήφους από τον Σαµαρά. Δείχνετε τροµερή ευαισθησία για το
παραµικρό, αλλά δεν δείξατε κανένα ανακλαστικό απέναντι στις
απολυταρχικές πρακτικές της Κυβέρνησης Σαµαρά, µε τις πολιτικές διώξεις που ασκεί και οδήγησε τη χώρα πενήντα και εξήντα
χρόνια πίσω.
Ας είναι. Ο κόσµος έχει µάτια και βλέπει και καταλαβαίνει ότι
η ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώµατα είναι επιλεκτική και επιφανειακή.
Οι υπόλοιπες διατάξεις του τέταρτου κεφαλαίου του νοµοσχεδίου κινούνται και αυτές στη φιλοσοφία των µνηµονιακών λογικών, όπως είναι τα άρθρα 25, 32, 33 κ.ά..
Όσον αφορά τα άρθρα 34 και 35, που αφορούν το Υπουργείο
Τουρισµού, θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην επιτροπή, ότι
οι διατάξεις αυτές δεν έχουν θέση σε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί
αφορούν άλλο Υπουργείο και πρέπει να αποσυρθούν.
Το νοµοσχέδιο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει συγκεκριµένο χαρακτήρα και αποτελεί συρραφή διαφόρων διατάξεων για διάφορα ζητήµατα. Ακόµη και αν µέσα σε αυτές υπάρχουν κάποιες
διατάξεις που είναι θετικές, κινούνται σε θετική κατεύθυνση, δεν
νοµίζουµε ότι µπορούν να υλοποιηθούν.
Θα καταψηφίσουµε επί της αρχής και για τις τροπολογίες και
τα άρθρα θα τοποθετηθούµε αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο αγαπητός συνάδελφος, ειδικός αγορητής της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Γιώργος Κυρίτσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την
ώρα που συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για τη διαφάνεια και την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης, η Κυβέρνηση επιδιώκει την
πλήρη αποδιοργάνωσή της. Πείτε µου πώς αλλιώς να εξηγήσω
τα σχέδια του Υπουργείου για το νέο µισθολόγιο στο δηµόσιο
που διαρρεύσατε και την ενδοκυβερνητική σύγκρουση που
έχουν προκαλέσει.
Αντιλαµβάνοµαι, κύριε Μητσοτάκη, ότι ακολουθείτε µια ιδρυµατική κυβερνητική πολιτική, γιατί δεν µπορείτε να δείτε τίποτα
πέρα από αυτό το κτήριο ή το κτήριο του Υπουργείου. Ειλικρινά,
δεν µπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε. Θα
µπαίνει κάποιος στο δηµόσιο µέσω ΑΣΕΠ και µετά από δύο χρόνια θα περνάει από ΑΣΕΠ. Αυτά τα δύο χρόνια θα λαµβάνει τον
«κολοσσιαίο» µισθό των 680 ευρώ.
Για µένα, η µόνη εξήγηση είναι ότι θέλετε να διατηρήσετε το
πελατειακό σας κράτος. «Είσαι δικός µας; Μετά από δύο χρόνια
σε κρατάω. Δεν είσαι δικός µας; Την έκανες, έφυγες.». Και αυτό
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εσείς µας το παρουσιάζετε σαν µεγάλη µεταρρύθµιση.
Από την άλλη, µας λέτε ότι θέλετε να φτιάξετε µια καινούργια
δηµόσια διοίκηση. Καταστρέφουµε την προηγούµενη, γιατί δεν
είναι παραγωγική. Θα συµφωνήσω. Όµως, δεν φτιάχνετε τίποτα
καινούργιο.
Κύριε Μητσοτάκη, πηγαίνετε σε µια δηµόσια υπηρεσία, όπως,
για παράδειγµα, στο ΙΚΑ Πανόρµου. Θα δείτε τους υπαλλήλους,
τους πολίτες κατά εκατοντάδες σε απόγνωση, γιατί δεν µπορούν
να εξυπηρετηθούν. Μιλάτε για αξιολόγηση και προβλέπετε ένα
σύστηµα διαβλητό και εξ ορισµού αναξιοκρατικό. Μιλάτε για
αξιοκρατία και οι Υπουργοί της Κυβέρνησής σας φτιάχνουν φωτογραφικούς νόµους, για να µην πειράξουν την εκλογική τους
περιφέρεια.
Να σας φέρω ένα παράδειγµα; Δείτε τι έγινε µε τους φύλακες
των πανεπιστηµίων. Διώξατε τους φύλακες εδώ, στα κεντρικά,
αλλά στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο,
στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας δεν πειράξατε κανέναν. Δηλαδή,
αυτοί ήταν καλοί και δεν έπρεπε να φύγουν, αυτοί εδώ είναι οι
κακοί και έπρεπε να φύγουν. Και θέλετε εµείς να στηρίζουµε αυτούς τους νόµους!
Πάµε στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο στόχο έχει την
ενίσχυση της διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα. Πράγµατι, το ζήτηµα της διαφάνειας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Δυστυχώς, όµως,
το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο µας στερεί τη δυνατότητα να επικεντρωθούµε και να εξελίξουµε τα ζητήµατα διαφάνειας και ανοιχτότητας των δεδοµένων. Και αυτό επειδή το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης επέλεξε να κλείσει µε το σχέδιο
νόµου διάφορες εκκρεµότητες, διαφορετικές µεταξύ τους, οι
οποίες αφορούν στα ανοιχτά δεδοµένα και τη διαφάνεια, τους
νέους οργανισµούς των Υπουργείων, ρυθµίσεις θεµάτων για την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, θέµατα διαθεσιµότητας, πειθαρχικά ζητήµατα, τα ακίνητα κυριότητας του ΕΟΤ, τα ΑΜΕΑ και
τόσα άλλα.
Στο σηµείο αυτό δεν µπορώ να µην πω ότι στη δηµόσια διαβούλευση υπήρχε µόνο το τµήµα που αφορούσε τα ανοιχτά δεδοµένα και τη διαφάνεια, δηλαδή τα πρώτα δεκαέξι άρθρα. Εκ
των υστέρων προστέθηκαν, χωρίς διαβούλευση, άλλα δεκαοκτώ.
Κι εσείς µας λέτε να υπηρετούµε τους νόµους!
Θα ξεκινήσω, όµως, µε τα θέµατα της ανοιχτότητας και της
διαφάνειας. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώτου κεφαλαίου
είναι σηµαντικές. Εντάσσονται στο πλαίσιο µίας συγκροτηµένης
προσπάθειας για την εισαγωγή κανόνων ανοιχτής διακυβέρνησης στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης. Τέτοια παρέµβαση
είναι η υλοποίηση των δεσµεύσεων της χώρας σε σχέση µε την
OGP και το κεντρικό νοµοθέτηµα για την ανοιχτή διάθεση δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία είναι βασικό βήµα για την ουσιαστική εισαγωγή κανόνων ανοιχτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας και ειδικότερα για την εισαγωγή δύο νέων βασικών
αρχών σ’ αυτόν τον τοµέα, δηλαδή, πρώτον, της εξ ορισµού ανοιχτότητας ή ανοιχτής πληροφορίας και, δεύτερον, της ενεργητικής διαφάνειας.
Βεβαίως, δεν διστάζω να επαινέσω ότι δεν επιδιώκεται µία µηχανιστική µεταφορά της οδηγίας 2013/37 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νοµοσχέδιο προσαρµόζει την οδηγία στο ελληνικό
περιβάλλον και προτείνει επιπλέον µέτρα για την ενίσχυση της
ανοιχτής διάθεσης της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα στη
χώρα αλλά και τη διαφάνεια στη δράση της δηµόσιας διοίκησης.
Η απελευθέρωση των δηµόσιων δεδοµένων είναι εντός του
πλαισίου της µεταφοράς της οδηγίας. Αυτή η πρακτική είναι απαραίτητη στην ελληνική πραγµατικότητα για µία σειρά από λόγους. Ενδεικτικά αναφέρω, πρώτον, ότι στις έρευνες του ΟΚΧΕ
κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ν. 3882/2010 σε σχέση µε τη
µεταφορά της οδηγίας «INSPIRE», προκύπτει ότι το 86,3% των
συµµετεχόντων στην έρευνα υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερο διαµερισµό δεδοµένων
του δηµοσίου τοµέα.
Επίσης, το 97% πιστεύει ότι τα γεωχωρικά δεδοµένα θα πρέπει
να είναι ελεύθερα και ανοιχτά, επειδή υπάρχει τεράστια ανάγκη
να υπάρχει πρόσβαση στη δηµόσια πληροφορία από τρίτους,
προκειµένου να µπορούν οι φορείς του δηµοσίου να επιτελούν
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καλύτερα και µε µικρότερο κόστος συναλλαγών τη δηµόσια αποστολή τους. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µε τη µέγιστη δυνατή
παραγωγικότητα, χωρίς όµως να µειώνουν τους µισθούς των εργαζοµένων.
Δεύτερον, αυτοί οι δύο στόχοι, δηλαδή η µείωση του διοικητικού βάρους και η αύξηση της παραγωγικότητας της ιδιωτικής
επιχείρησης, αποτελούν κεντρικά σηµεία σειράς εθνικών πολιτικών, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί σε επίσηµα κείµενα πολιτικής.
Τρίτον, η εµπειρία από την εφαρµογή των νόµων 3448/2006,
3882/2010 και 3979/2011 υποδεικνύει ότι είναι απαραίτητο να
υπάρξουν δραστικά µέτρα για το άνοιγµα της πληροφορίας, που
δεν προϋποθέτουν την έκδοση υπουργικών αποφάσεων ή άλλων
κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ούτε εξαρτώνται από την
έκδοση κειµένων εθνικής πολιτικής, καθώς η διοίκηση δεν έχει
εκδώσει κανένα σχετικό κείµενο για το σύνολο των διατάξεων
που παραµένουν ανενεργές.
Κατά συνέπεια, η επιλογή λύσεων σε νοµοθετικό επίπεδο και
η χρήση γενικών κανόνων φαίνεται να είναι η ασφαλέστερη λύση
για την επιβολή κανόνων ανοιχτότητας. Η επιλογή της εισαγωγής
των αρχών της εξ ορισµού ανοιχτότητας και της ενεργητικής διαφάνειας φαίνεται να είναι η βέλτιστη προσέγγιση για το πραγµατικό άνοιγµα των δεδοµένων.
Τέταρτον, το σύνολο των µελετών που έχουν γίνει σε σχέση
µε τα ανοιχτά δεδοµένα του δηµοσίου τοµέα συµφωνεί ότι δηµιουργεί σηµαντικά θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα σε σχέση µε
την εθνική οικονοµία. Βελτιώνει τη διαφάνεια και τη λειτουργία
της δηµόσιας διοίκησης και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Γι’ αυτούς τους λόγους και εξαιτίας της δύσκολης οικονοµικής
συγκυρίας είναι απολύτως αναγκαίο ο νόµος να επιτρέπει την
πλέον ανοιχτή διάθεση της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα.
Όµως, θα ήθελα να διατυπώσω ορισµένες παρατηρήσεις. Το
νοµοσχέδιο, κατ’ αρχάς, θα µπορούσε να είναι πιο τολµηρό, ενσωµατώνοντας τους κανόνες για την ανοιχτή διάθεση της πληροφορίας του δηµοσίου τοµέα και τους κανόνες για το
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας.
Κάτι τέτοιο θα έδειχνε την ενότητα των δεδοµένων και θα εξυπηρετούσε γενικότερους στόχους πολιτικής ανοιχτότητας και
διαφάνειας.
Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρξει κεντρική πολιτική χρεώσεων και να µην αφεθεί το ζήτηµα αυτό σε µεµονωµένους φορείς
του δηµοσίου. Διαφορετικά, ενδέχεται να οδηγηθούµε σε αδικαιολόγητες αρνήσεις διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας,
που θα σταµατήσουνε την εφαρµογή του νόµου.
Τώρα έρχοµαι στα υπόλοιπα ζητήµατα, κυρία Υπουργέ, που
θίγονται στο νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς, θα αναφερθώ στα ζητήµατα που αφορούν την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου αλλάζουν τη δοµή του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, ενός
διαγωνισµού ιδιαίτερα απαιτητικού µεν, που, όµως, θα οδηγήσει
στη δηµιουργία ανώτατων στελεχών που θα στελεχώσουν επιτελικά τη δηµόσια διοίκηση. Η αλλαγή έγινε αιφνιδιαστικά, χωρίς
διαβούλευση και χωρίς να τεκµηριώνεται η σκοπιµότητά της. Επίσης, πουθενά δεν διευκρινίζεται το πρότυπο, πού στηρίζεται ο
νέος διαγωνισµός, ο οποίος σε καµµιά περίπτωση δεν θα πρέπει
να υποβαθµιστεί.
Πάµε τώρα, όµως, και στα ζητήµατα που αφορούν τις διαθεσιµότητες.
Κυρία Υπουργέ, µέχρι στιγµής η Κυβέρνηση έχει αποδείξει την
προχειρότητά της και την παντελή έλλειψη σχεδίου. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ: Το µόνο σχέδιό της είναι οι απολύσεις. Αδιαφορεί, τόσο για το προσωπικό όσο και για την ίδια τη δηµόσια
διοίκηση. Από τη µία µιλάτε για επανέλεγχο των συµβάσεων που
µετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου και από την άλλη δεν διευκρινίζετε µε ποιον τρόπο θα ελέγξετε τη µετατροπή, αν δηλαδή
είναι νόµιµη ή όχι.
Αντίστοιχη προχειρότητα συναντάµε και στον σχεδιασµό νέων
οργανισµών των Υπουργείων. Θα αναφερθώ, ιδιαίτερα, στον νέο
οργανισµό του Υπουργείο Πολιτισµού, που µε ενδιαφέρει και
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πάρα πολύ. Ο σχεδιασµός του έγινε µε προχειρότητα και αποσπασµατική προσέγγιση, χωρίς, µάλιστα, να υπάρχει σχεδιασµός
για τα προβλήµατα που θα προκύψουν στα εξακόσια έργα του
ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισµού 744 εκατοµµυρίων ευρώ, που
εκτελούνται αυτήν τη στιγµή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Η συρρίκνωση των εφορειών αρχαιοτήτων, η εξαφάνιση νευραλγικών τµηµάτων από τα µουσεία, η ίδρυση πέντε υπηρεσιών
που υπάγονται απευθείας στο Γραφείου του Υπουργού, η κατάργηση θέσεων σε ένα Υπουργείο υποστελεχωµένο, ανοίγουν τον
δρόµο για την υποβάθµιση των υπηρεσιών του Υπουργείου.
Προσωπικά, κύριε Υπουργέ, δεν µου προξενεί καµµία απορία.
Η πολιτιστική πολιτική της Κυβέρνησης στόχο έχει τον εντυπωσιασµό και όχι την προώθηση του πολιτισµού, που για αυτήν την
Κυβέρνηση παραµένει άγνωστη λέξη.
Για τα υπόλοιπα ζητήµατα και για επιµέρους παρατηρήσεις θα
αναφερθώ στην επί των άρθρων συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χρειάζεται η χώρα
είναι µια σύγχρονη, αποτελεσµατική, ορθολογική και λειτουργική
δηµόσια διοίκηση, που θα διακατέχεται από υπευθυνότητα και
λογοδοσία. Όµως, αυτό προϋποθέτει δύο πράγµατα: σχέδιο και
συναίνεση.
Αντ’ αυτού, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ
και τελευταίος και εσείς, κύριε Υπουργέ, διαµηνύετε ότι χωρίς
εσάς η χώρα θα πέσει σε χάος. Αυτό ούτε σχέδιο ούτε συναίνεση
είναι. Αυτό είναι αυτοκρατορική παράκρουση, γιατί δεν µπορείτε
να αντιληφθείτε ότι το χάος είστε εσείς!
Η Δηµοκρατική Αριστερά ψηφίζει «όχι» επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο συνάδελφος κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να υλοποιήσει πλευρές της εθνικής στρατηγικής για τη διοικητική µεταρρύθµιση, η οποία είναι
ευθυγραµµισµένη µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύει, υπαγορεύει την εθνική στρατηγική και
το πλαίσιο, βέβαια, που δηµιουργείται και που σήµερα συζητάµε.
Με το νοµοσχέδιο προβλέπονται ρυθµίσεις που είναι προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις του κεφαλαίου για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς του, µε προώθηση µεταρρυθµίσεων που θα
κάνουν πιο αποτελεσµατική την υλοποίηση των αντιλαϊκών µέτρων.
Η λειτουργία του αστικού κράτους και της δηµόσιας διοίκησης
δεν είναι ουδέτερη, αλλά ταξική και γι’ αυτό δεν µπορεί να είναι
δίκαιη και φιλολαϊκή. Στόχος των λειτουργιών είναι η υλοποίηση
των επιλογών του κεφαλαίου για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του και τη θωράκιση της κυριαρχίας του.
Οι πληροφορίες στα χέρια των επιχειρηµατικών οµίλων δεν
µπορεί παρά να λειτουργούν σε βάρος των λαϊκών συµφερόντων. Ακόµα και οι λεγόµενες «απόρρητες» είναι πολύ εύκολα
προσβάσιµες. Δεν είναι λίγες οι καταγγελίες για ιατρικά απόρρητα που έρχονται στα χέρια των ασφαλιστικών εταιρειών. Από
αυτήν την πλευρά, δεν µας εντυπωσιάζει που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο εισηγητής του βρίσκουν θετικό το νοµοσχέδιο όσον αφορά αυτές
τις πλευρές, αλλά βέβαια δεν το ψηφίζουν.
Οι όποιες διαφοροποιήσεις δεν θίγουν τον χαρακτήρα αυτού
του νοµοσχεδίου. Η διαφάνεια είναι τόση όση δεν θίγει τους µονοπωλιακούς επιχειρηµατικούς οµίλους, όση δεν θίγει το κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Αρνείστε την ονοµαστικοποίηση
των µετοχών, αρνείστε την κατάργηση του φορολογικού, του
τραπεζικού, του εµπορικού και επιχειρηµατικού απορρήτου,
ώστε να µπορεί να γίνεται στοιχειώδης έλεγχος των επιχειρηµατιών και της διαπλοκής τους. Ό,τι είναι διαφανές, δεν σηµαίνει
ότι είναι και ηθικό, έντιµο και φιλολαϊκό. Οι αποφάσεις της Βουλής, οι νόµοι που έχουν ψηφιστεί µέχρι τώρα, οι τετρακόσιοι µνηµονιακοί νόµοι δεν είναι διαφανέστατοι; Διαφανέστατοι είναι! Οι
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης, όπως και η Συνθήκη
του Μάαστριχτ, τα αντικοµµουνιστικά ψηφίσµατα, η κατάργηση
όλων των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Όλα είναι στη διαφάνεια. Όµως αυτό δεν τα κάνει φιλολαϊκά.
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Για το ΚΚΕ η κατάργηση της σήψης, η διαφάνεια µπορεί να
έρθει µε την εργατική τάξη στην εξουσία και µε τον εργατικό
λαϊκό έλεγχο.
Στο κεφάλαιο Α’ -που οι περισσότεροι το προσπερνάτε- και µε
τον ν. 3448/2006 προωθήθηκαν οι ρυθµίσεις, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας αγοράς πληροφοριών που ανήκουν στο δηµόσιο και
για τις οποίες ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για πρόσβαση σ’ αυτές από τους ιδιώτες, ιδίως τους επιχειρηµατίες, για
αξιοποίηση και για εµπορική τους χρήση έναντι µικρού αντιτίµου.
Στόχος η αξιοποίηση του πλούτου των πληροφοριών που διαθέτει το δηµόσιο, για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των
οποίων δαπανήθηκαν χρήµατα του ελληνικού λαού και άπειρες
εργατοώρες για την ανάπτυξη κερδοφορίας του κεφαλαίου και
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.
Με το κεφάλαιο Α’ του νοµοσχεδίου τροποποιούνται οι ρυθµίσεις του ν. 3448/2006, ώστε αυτή η διοχέτευση των πληροφοριών που διαθέτει το δηµόσιο προς τους µεγάλους
επιχειρηµατικούς οµίλους να είναι κατά κανόνα πλήρως ελεύθερη µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, όταν αυτό προβλέπεται
κατ’ εξαίρεση και µε επέκταση σε τοµείς στους οποίους ενδιαφέρεται να επενδύσει η πλουτοκρατία, όπως είναι τα πολιτιστικά
αγαθά της χώρας µας. Πάνω σ’ αυτό η αιτιολογική έκθεση είναι
σαφής.
Στόχος των ρυθµίσεων είναι η καθιέρωση της αρχής της ελεύθερης διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα και µάλιστα σε
ηλεκτρονική µορφή, αλλά και σε µορφή πλήρως προσβάσιµη και
αξιοποιήσιµη από τους επιχειρηµατίες.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι οι πολιτικές ανοιχτών
δεδοµένων -οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιµότητα και
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα για εµπορικούς σκοπούς µε ελάχιστους ή καθόλου νοµικούς, τεχνικούς
και οικονοµικούς περιορισµούς- µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης. Η αιτιολογική έκθεση, δηλαδή, θεωρεί σηµαντική την ενίσχυση του
ανταγωνισµού και τη µείωση του κόστους των υπηρεσιών που
προσφέρουν ιδιωτικές εταιρείες και που προηγουµένως έπρεπε
να προβούν σε χρονοβόρες διαδικασίες ή να καταβάλουν αντίτιµο για να αποκτήσουν δηµόσια δεδοµένα.
Η αιτιολογική έκθεση εκτιµά ότι µε τις πολιτικές ανοιχτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου θα υπάρξουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση
οικονοµικά οφέλη πλέον των 40.000.000.000 ευρώ. Βέβαια, αυτά
τα 40.000.000.000 ευρώ θα τα κερδίσουν οι πολυεθνικές, µε αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας, που θα ξεπερνά τα
3.000.000.000 ευρώ σε επτά διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας που θα τους ενδιαφέρει, όπως είναι η εκπαίδευση, οι µεταφορές για τα αγροτικά προϊόντα, η ηλεκτρική ενέργεια, το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η υγεία και η καταναλωτική πίστη.
Οι πιο πάνω πολιτικές προωθούνται για τους πιο πάνω λόγους
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε και η ίδια να καταστεί πιο ανταγωνιστική στον τοµέα της εµπορευµατοποίησης της γνώσης
σε σχέση µε τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά ιµπεριαλιστικά κέντρα.
Στην πιο πάνω κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει
και την οδηγία 2013/37 σε αντικατάσταση της οδηγίας 2003/98,
η οποία θεωρείται πίσω από τις απαιτήσεις των πολυεθνικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτατη και µε το λιγότερο δυνατό
κόστος και εµπόδια αξιοποίηση του κέρδους των πληροφοριών
και δεδοµένων του πλούτου που διαθέτουν τα δηµόσια των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επικαλείται η Κυβέρνηση ότι µέσω της εφαρµογής της ανοιxτής διάθεσης των εγγράφων, των πληροφοριών και των δεδοµένων που τηρούν οι δηµόσιες υπηρεσίες για την περαιτέρω χρήση
και αξιοποίησή τους θα ευνοηθεί η αποτελεσµατικότητα του δηµοσίου, όπως επίσης και η εξυπηρέτηση του απλού πολίτη που
θα έχει πρόσβαση σε έγγραφα που τον αφορούν.
Υπάρχει βεβαίως και αυτή η πλευρά. Όµως, η θεσµοθέτηση
της αρχής της ανοιxτής διάθεσης γίνεται για να διευκολυνθεί η
πρόσβαση και η αξιοποίηση των πληροφοριών του δηµοσίου από
τις επιχειρήσεις για την εξασφάλιση της κερδοφορίας του, κάτι
που προκύπτει σαφώς, όπως είπα, από την αιτιολογική έκθεση.
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Οι πιο πάνω στόχοι των πολυεθνικών, τους οποίους προωθεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ελληνική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους, έχουν και επιµέρους ρυθµίσεις. Καθιερώνεται πλέον η αρχή της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερόµενου
ή πράξη της διοίκησης.
Δεύτερον, η ελεύθερη διάθεση γίνεται µέσω του διαδικτύου
και µε τρόπο οργανωµένο και πλήρως προσβάσιµο.
Τρίτον, ανοίγει η αγορά πληροφοριών και η ελεύθερη διάθεση
σε σηµαντικά πολιτιστικά αγαθά, αφού θα είναι πλέον δυνατή η
εφαρµογή της ελεύθερης διάθεσης και η παραπέρα χρήση πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχουν οι βιβλιοθήκες, µεταξύ
αυτών οι βιβλιοθήκες των ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
τα µουσεία και τα αρχεία.
Τέταρτον, η πρόσβαση των ιδιωτών και κυρίως των µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων, ιδίως στα πολιτιστικά αγαθά που περιέχονται στις πληροφορίες και τα δεδοµένα του δηµοσίου, πέρα
από την πιο πάνω διεύρυνση του πεδίου πρόσβασης, επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα µε την εξασφάλιση µακροχρόνιων
αποκλειστικών δικαιωµάτων για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών
πόρων.
Πέµπτον, ο κανόνας θα είναι η ελεύθερη διάθεση και περαιτέρω χρήση των πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου και
µόνο κατ’ εξαίρεση θα υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί, που θα
προβλέπουν αδειοδότηση του δηµοσίου ή άλλους τρόπους όπως υποχρέωση αναφοράς της πηγής, ρήτρα προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων κ.λπ.- αλλά και οι σχετικές αδειοδοτήσεις, όπως κατ’ εξαίρεση θα επιβάλλονται και θα πρέπει να είναι
ειδικά αιτιολογηµένες και θα παρέχουν ευρύτερα δικαιώµατα περαιτέρω χρήσης χωρίς περιορισµούς ή µε τους λιγότερους δυνατούς περιορισµούς.
Έκτον, ακόµη και στις περιπτώσεις που θα απορρίπτεται η
ελεύθερη διάθεση και η περαιτέρω χρήση πληροφοριών και δεδοµένων προβλέπεται ταχεία διαδικασία για την ανατροπή αυτής
της απόρριψης, µε διοικητική προσφυγή ενώπιον του Γενικού
Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, χωρίς προηγούµενη προσφυγή στη δηµόσια υπηρεσία που έβγαλε απορριπτική απόφαση. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης από τον Γενικό
Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης προσφυγή για ακύρωση, όχι
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου.
Έβδοµον, η διάθεση στους ιδιώτες και η περαιτέρω χρήση των
πληροφοριών και των δεδοµένων του δηµοσίου για εµπορική
χρήση και εκµετάλλευση από µέρους τους προβλέπεται να γίνεται και δωρεάν, ενώ, όταν προβλέπεται αντίτιµο, αυτό θα γίνεται
µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, αφού προβλέπεται χρέωση
στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, παραγωγή και διάθεση των πληροφοριών και δεδοµένων. Μόνο κατ’ εξαίρεση προβλέπεται και µια εύλογη απόδοση της επένδυσης του δηµοσίου
για τη συγκέντρωση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών,
µια απόδοση που επιδιώκεται να είναι η µικρότερη δυνατή.
Όγδοον, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση
και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου στους ιδιώτες, το νοµοσχέδιο υποχρεώνει τους φορείς
του δηµοσίου να προβαίνουν µέσα σε τακτές προθεσµίες στην
καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, µε σκοπό την ανοικτή διάθεση και µάλιστα κατ’ αρχάς µε προσπάθεια να διατίθενται στο διαδίκτυο σε
ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο και µε προσδιορισµό των
πληροφοριών και των δεδοµένων, τα οποία θα διατίθενται µέσω
αδειοδότησης ή τελών, αλλά και εγγράφων πληροφοριών που
εµπίπτουν στην εξαίρεση της µη διάθεσης και µη αξιοποίησης
και χρήσης.
Προβλέπεται µάλιστα και η τήρηση Μητρώου Ανοικτών Δεδοµένων του δηµοσίου για όλους τους φορείς του δηµοσίου στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Το χρήσιµο είναι ότι προβλέπεται στις µεταβατικές διατάξεις
πως, εάν οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν προβούν µέσα στις τασσόµενες προθεσµίες στις πιο πάνω ταξινοµήσεις εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που διαθέτουν, τότε τα σύνολα των
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εγγράφων, των πληροφοριών και δεδοµένων, που θα µπορούν
να διαθέτουν, θα διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση
και αξιοποίηση από τις υπηρεσίες.
Στο κεφάλαιο Β’ προβλέπονται ρυθµίσεις που αφορούν τους
προϋπολογισµούς του δηµοσίου, των Υπουργείων, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ, που στο όνοµα της διαφάνειας θα ελέγχονται ασφυκτικά. Αυτό αφορά κυρίως τους ΟΤΑ
και τα εµπόδια που έρχεται να βάλει η Κυβέρνηση στις δαπάνες,
που θα είναι αποτέλεσµα κινητοποιήσεων και που θα καλύπτουν
λαϊκές ανάγκες.
Στα άρθρα 17 έως 19 του κεφαλαίου Γ’, που αφορούν την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, πέρα από
τις εξετάσεις που µειώνουν σε αυτές τα µαθήµατα, η διαδικασία
γίνεται πιο ελεγχόµενη, γιατί εισάγεται µια καινούργια εξέταση
γνώσεων και δεξιοτήτων, που συνηθίζεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συνήθως δίνεις πρώτα αυτήν την εξέταση και, εάν την
περάσεις, εξετάζεσαι στο αντικείµενο. Είναι σαν ψυχοµετρικά
τεστ. Από τη µια τεστάρουν ότι δεν είσαι καθυστερηµένος, αλλά
επίσης και τι καπνό φουµάρεις. Είναι µια αντικειµενικοποίηση της
συνέντευξης, ένα φίλτρο, για να πάρεις κάθε φορά τον χαρακτήρα και το προφίλ που θέλεις, χωρίς να ρισκάρεις και να χαλάσεις τη διαδικασία του εξεταστή. Αυτή η εξέταση θα πιάνει το
50% και οι υπόλοιπες –τα άλλα δύο µαθήµατα- από 25%.
Υπήρχε, βέβαια, η ηλικία των είκοσι πέντε ετών, αλλά υπήρχε
µια αντίδραση και των σπουδαστών και άλλων φορέων και έτσι
διορθώθηκε κατά τη διαδικασία της συζήτησης.
Με τα άρθρα αυτά υπονοµεύεται η Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Θέλετε να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της και τα στελέχη που
βγαίνουν να είναι αυτά που θα προκρίνει η αστική τάξη, για να
είναι τα ανώτερα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης. Τα ανώτερα
στελέχη θα έπρεπε, πρώτον και κύριο, να είναι πολιτικά πεισµένα
και αποφασισµένα να υλοποιήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Αφού
καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις και αφού οι οργανικές
θέσεις µειώνονται διαρκώς, δεν αποκλείεται η Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης να γίνει ένα σχολείο επανακατάρτισης των δηµόσιων
υπαλλήλων -αυτών που είναι σήµερα- για να είναι αποτελεσµατικότεροι, ως χαµηλόβαθµοι υπάλληλοι των δηµόσιων υπηρεσιών.
Δίνετε υπερεξουσίες, µέσα από το σχέδιο νόµου, στους γενικούς διευθυντές και ιδιαίτερα στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό, βέβαια, αποτελεί µια απάντηση στην
απειθαρχία και στην ανυπακοή των δηµάρχων, που δεν θέλουν
να συµφωνήσουν µε την αξιολόγηση και τις µαζικές απολύσεις
των εργαζοµένων.
Στο άρθρο 21 αυξάνετε τον χρόνο στον οποίο ο εργαζόµενος
που είναι σε διαθεσιµότητα θα αµείβεται µε το 75% και ενώ µέχρι
τώρα αυτός που ήταν σε διαθεσιµότητα από την απόφαση µετακίνησης έπαιρνε κανονικά τον µισθό του, τώρα λέτε ότι αυτό θα
γίνεται από την ανάληψη της υπηρεσίας στον ενιαίο φορέα,
όποτε αυτή, βέβαια, γίνει.
Το άρθρο 22 προβλέπει τη δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού
που θα βγάζει υπαλλήλους σε διαθεσιµότητα και θα οδηγεί σε
πρόσθετες απολύσεις. Το πλεονάζον προσωπικό θα προκύπτει
από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λεγόµενα «σχέδια στελέχωσης», δηλαδή από τους σχεδιασµούς που έχετε από τις ιδιωτικοποιήσεις θα διαµορφώνεται µόνιµη λίστα πλεονάζοντος
προσωπικού. Δεν αρκείστε στη µέχρι τώρα µείωση του αριθµού
των δηµοσίων υπαλλήλων που έχετε συµφωνήσει, δηλαδή των
είκοσι πέντε χιλιάδων, αλλά αυτό θα είναι συνεχώς είκοσι πέντε
χιλιάδες, έτσι όπως αποδεικνύεται και από τη ρύθµιση αυτή.
Αυτό καταρρίπτει τη µέχρι τώρα επιχειρηµατολογία για πλεονάζον προσωπικό που κρίθηκε µέχρι τώρα. Βάζει τη λογική της λειτουργίας του διοικητικού µηχανισµού του κράτους µε όσο γίνεται
µικρότερο αριθµό υπαλλήλων, ανάλογα µε τις εξελίξεις και τις
κάθε φορά στοχεύσεις.
Να σηµειωθεί ότι σε αρκετές υπηρεσίες στη φάση των διαθεσιµοτήτων υπήρξαν και µερικοί πρόθυµοι υπάλληλοι που είχαν
συµπληρώσει τα χρόνια συνταξιοδότησης να βγουν σε διαθεσιµότητα. Τώρα έρχεται η ρύθµιση και λέτε: δεν µας αρκούν αυτοί
που βγήκαν σε σύνταξη ή εξαιρέθηκαν για κάποιο λόγο, αλλά
πρέπει να αντικατασταθούν µε άλλους. Έτσι αντικαθιστάτε τους
συνταξιούχους µε άλλους διαθέσιµους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για παράδειγµα στο Υπουργείο Ανάπτυξης βγήκαν περίπου
εκατόν έντεκα σε διαθεσιµότητα. Περίπου τριάντα είχαν πάρει
σύνταξη. Πρέπει, όµως, να βγάλετε άλλους τριάντα τώρα σε διαθεσιµότητα, κύριε Υπουργέ. Αυτό κάνετε µε αυτό το άρθρο 22
του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
Είναι ψέµατα ότι ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε βάθος εικοσαετίας έχει σκοπό την ανεύρεση πλαστών δικαιολογητικών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Ήδη εδώ και ενάµισι περίπου χρόνο ο έλεγχος για πλαστά δικαιολογητικά γίνεται για όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους, µόνιµους και ιδιωτικού δικαίου και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Κανείς
δεν στάθηκε εµπόδιο σε αυτόν τον έλεγχο και κανείς δεν κάλυψε
πλαστά δικαιολογητικά. Ο νόµος, όµως, για τον λεγόµενο επανέλεγχο σε βάθος εικοσαετίας των συµβάσεων του ιδιωτικού δικαίου αφορά άλλα ζητήµατα και έχει άλλους σκοπούς και κύρια
την απόλυση εργαζοµένων.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να απολύσει χιλιάδες εργαζόµενους
που έγιναν αορίστου χρόνου µε το προεδρικό διάταγµα Παυλόπουλου και προγενέστερους νόµους, µέσα από την τροποποίηση
των κριτηρίων µονιµοποίησής τους.
Συγκεκριµένα επανακαθορίζονται σήµερα τα κριτήρια για τη
διαδικασία µονιµοποίησης των συµβασιούχων που έγιναν αορίστου χρόνου. Θεωρεί πλαστές, µη νόµιµες, τις βεβαιώσεις των
υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στους συµβασιούχους όταν αυτές
δεν συνοδεύονται από ασφαλιστική κάλυψη. Θεωρεί παράνοµη
τη διαδικασία που βασίστηκε σε τέτοιες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Συγκαλύπτει ότι οι εργαζόµενοι αυτοί δούλευαν για κάποια
χρονικά διαστήµατα ανασφάλιστοι όχι γιατί το ήθελαν ή το επέλεξαν, αλλά µε την προτροπή και ανοχή της Κυβέρνησης, των
δηµάρχων, των περιφερειαρχών, για να καλύψουν υπαρκτά κενά
στις υπηρεσίες, για να µην κλείσουν οι υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πετάει στον δρόµο εργαζόµενους, τσαλαπατάει εργατικά δικαιώµατα, προωθεί µέτρα που δίνουν φτηνή εργατική δύναµη σε
επιχειρηµατικούς οµίλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …και δίνει βέβαια συγχωροχάρτι σε
όλους τους αξιωµατούχους που εκµεταλλεύτηκαν για χρόνια βάναυσα τους συµβασιούχους, τους οποίους χρησιµοποίησαν σαν
όµηρους, σαν ρουσφετολογικό µηχανισµό µε τον οποίο έφτιαχναν την εκλογική τους πελατεία.
Η διαφθορά, ο εκµαυλισµός της συνείδησης των λαϊκών στρωµάτων, η οµηρία είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα του βάρβαρου
καπιταλιστικού συστήµατος. Αυτοί οι µηχανισµοί της διαφθοράς
λειτούργησαν και λειτουργούν υπό την αιγίδα, υπό την καθοδήγηση των κοµµάτων που υπηρέτησαν και υπηρετούν τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης και όλη τη σάπια λειτουργία του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα κόµµατα, τα οποία κυβέρνησαν εναλλακτικά τα σαράντα
χρόνια και συγκυβερνούν σήµερα, πρωτοστάτησαν στη δηµιουργία αυτής της άθλιας κατάστασης. Σήµερα παρουσιάζονται ως
δυνάµεις της κάθαρσης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας. Οι κύριοι αυτουργοί της πλαστότητας, των µηχανισµών που την αναπαρήγαγαν, που είναι δηµιούργηµα βέβαια των αστικών
κοµµάτων, δεν µπορούν σήµερα να παρουσιάζονται σαν κύριοι
της κάθαρσης.
Καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου. Αύριο θα πούµε περισσότερα επί των υπολοίπων άρθρων που δεν προλάβαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί-
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συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου, Α’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Σας ευχόµεθα καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµεθα τώρα στον κατάλογο των αγορητών επί της
αρχής.
Τον λόγο έχει η κυρία Αφροδίτη Θεοπεφτάτου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Περίπου στις
12.30’, για να µαζευτούν οι συνάδελφοι. Για την ψηφοφορία που
αφορά τις άρσεις λέτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Στις 12.00’ δεν είχαµε πει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, στις 12.00’
είχαµε πει, αλλά βλέπετε δεν έχουµε απαρτία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Να αρχίσουµε και να έρθουν να ψηφίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχουµε
απαρτία. Πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε συνάδελφοι, που δεν είναι. Τους έχω µετρήσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Έξω είναι όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν γίνεται η
ψηφοφορία έξω. Να πάρουµε την κάλπη να περιφερόµεθα;
Κυρία Θεοπεφτάτου, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε µια υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η οποία αφορά αρµοδιότητες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
επί της διαδικασίας θα ήθελα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µπορώ να
διακόψω τη συνάδελφο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μου επιτρέπετε,
κυρία συνάδελφε;
Οι τροπολογίες θα συζητηθούν αύριο και θα έρθουν οι αρµόδιοι Υπουργοί να τις υποστηρίξουν. Δεν είναι πιο λογικό να τους
ακούσουµε πρώτα και να τοποθετηθείτε µετά;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ
τώρα, γιατί ελπίζω να το ακούσει ο κύριος Υπουργός. Νοµίζω ότι
έπρεπε να είναι ήδη εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έγινε διευκρίνιση από τον κύριο Υπουργό. Εσείς από εδώ και πέρα µιλάτε
όποτε θέλετε.
Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, συνεχίστε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Αφορά αυτή η τροπολογία, η
1922, την πρώτη πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την αποκατάσταση των σεισµόπληκτων
εργατικών κατοικιών του Ληξουρίου. Όπως γνωρίζουµε, µετά τη
διάλυση του ΟΕΚ για αυτές τις εργατικές κατοικίες δεν υπήρχε
κάποιο θεσµικό πλαίσιο για να αποκατασταθούν και να επισκευαστούν και να ανακατασκευαστούν πλήρως.
Με την παρούσα τροπολογία που υπερψηφίζουµε, ξεκινάει γιατί υπολείπονται και άλλα σηµεία- η υπαγωγή της αρµοδιότητας για την κατασκευή και επισκευή τους στην ΥΑΣ, στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του συγκεκριµένου Υπουργείου.
Επειδή στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών να καθορίσει συγκεκριµένες λεπτοµέρειες
ως προς τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των δικαιούχων
και άλλα στοιχεία ιδιοκτησιακά, θα ήθελα να επισηµάνω τρία σηµεία. Το ένα είναι ότι πριν τις σχετικές κτηριακές µελέτες θα πρέπει να προηγηθεί πάρα πολύ καλή αποτύπωση, ούτως ώστε αυτή
να βοηθήσει και στο ιδιοκτησιακό, να συµπληρωθούν οι πίνακες
δικαιούχων -διότι, υπάρχουν σήµερα προβλήµατα στο ιδιοκτησιακό πλαίσιο- µε το σύστηµα όχι µόνο των οριζοντίων ιδιοκτησιών αλλά και των καθέτων.
Επίσης, η πραγµατικότητα δεν ακολουθεί το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Ο Υπουργός, λοιπόν, θα πρέπει να προβλέψει
και ως προς τη διάταξη των κατοικιών. Θα ήθελα να επαναλάβω
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πως αναµένουµε την απόφαση του κ. Χρυσοχοΐδη σε αυτό το σηµείο και υπερψηφίζουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, εξαιτίας
της εισαγωγής σε αυτό πλήθους άλλων θεµάτων, χάθηκε η ευκαιρία να επικεντρωθούµε στα ζητήµατα της διαφάνειας και της
ανοικτότητας των δεδοµένων, ένα ζήτηµα που είναι πολύ ουσιαστικό για το µέλλον της διοίκησης και της σχέσης της µε την ανάπτυξη.
Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνω εξαρχής ότι το πρώτο µέρος
του νοµοσχεδίου, η νοµοθετική πρωτοβουλία για τα ζητήµατα
της ανοικτότητας και της διαφάνειας είναι αναµφίβολα πολύ σηµαντική, είναι ένα βήµα για την εισαγωγή και της ανοικτής πληροφορίας και της ενεργητικής διαφάνειας. Εντούτοις, το µέρος
του νοµοσχεδίου που αφορά την ανοικτότητα και τη διαφάνεια
θα µπορούσε να είναι πολύ πιο τολµηρό, δηλαδή να ενσωµατώνει
τους κανόνες για την ανοικτή διάθεση της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα, καθώς επίσης -και παρακαλώ να το προσέξουµε
αυτό- κανόνες για το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υλικό. Κάτι τέτοιο θα έδειχνε την ενότητα των δεδοµένων και θα εξυπηρετούσε
γενικότερους στόχους πολιτικής, ανοικτότητας και διαφάνειας.
Επίσης, η πολιτική χρεώσεων θα µπορούσε να πραγµατοποιείται κεντρικά και να µην αφήνεται σε µεµονωµένους φορείς του
δηµοσίου τοµέα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ανοικτή διάθεση της δηµόσιας πληροφορίας, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να
οδηγηθούµε σε αδικαιολόγητες αρνήσεις διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας, κάτι που θα σταµατήσει τελικά την εφαρµογή
του νόµου. Ήδη, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τέτοια
στοιχεία. Ένα χρόνο τώρα, τα γεωχωρικά δεδοµένα -ενώ έχει ψηφιστεί αντίστοιχος νόµος- δεν έχουν καταστεί ακόµα ανοικτά.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις τροπολογίες που κατέθεσε
η Δηµοκρατική Αριστερά. Πρώτον, η υπ’ αριθµόν 1891. Η διαύγεια και οι νόµοι που διαµορφώνουν το πλαίσιό της αποτελούν
τη σηµαντικότερη, ίσως, θεσµική παρέµβαση για την ενίσχυση
της διαφάνειας. Οι µηχανισµοί του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ήδη υπάρχουν. Οι υπάλληλοι είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του
και οι υποδοµές του προγράµµατος λειτουργούν µε επιτυχία. Με
την τροπολογία µας προτείνουµε για την µεν ανοικτή πληροφορία να διατίθεται µέσα από τις υποδοµές του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και για λόγους επιπλέον ελαχιστοποίησης του κόστους.
Για την πληροφορία που δίδεται για χρήση, αλλά δεν είναι ανοικτή, εφόσον δεν συντρέχουν περιορισµοί εµπιστευτικότητας, να
καταγράφονται οι απαντήσεις της διοίκησης µε την ίδια διαδικασία.
Για τις αποφάσεις παραγωγής και διάθεσης δηµόσιων δεδοµένων, η ανακοίνωση τις διοίκησης να γίνεται τουλάχιστον
τριάντα µέρες πριν από τη διακοπή παροχής της σχετικής υπηρεσίας.
Όσο για την τροπολογία µε αριθµό 1889, για να ενισχυθεί η
διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης –το καταλαβαίνουν όλοι- δεν
αρκεί µόνο η υποχρέωση της ανάρτησης στο διαδίκτυο του συνόλου των πράξεων που προσδιορίζονται µε το ν.3861, αλλά πρέπει η δηµοσίευση να γίνεται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι
εύκολη η αναζήτηση της πληροφορίας από τον µέσο χρήστη.
Η εφαρµογή του ν. 3861/2010 δείχνει ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα σε σχέση µε την «ευρεσιµότητα» των πράξεων της δηµόσιας διοίκησης που αναρτώνται στο διαδίκτυο σχετίζεται µε την
ελλιπή τεκµηρίωσή τους, η οποία προέρχεται από την ελλιπή
συµπλήρωση των απαραίτητων µεταδεδοµένων, χωρίς τα οποία
η εύρεση και η διακίνηση της πληροφορίας είναι εντελώς αδύνατη.
Για τον λόγο αυτό, µε την τροπολογία µας προτείνουµε η
ανάρτηση να περιλαµβάνει και τα απαραίτητα µεταδεδοµένα που
θα την καταστήσουν ουσιαστικά αναζητήσιµη και άρα διακινήσιµη. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί και θα καταστεί
λειτουργικός ο ν. 3861.
Έρχοµαι στην υπ’ αριθµόν 1892 τροπολογία. Ο ν. 3979/2011
περιλαµβάνει στη ρύθµισή του πλήθος θεµάτων που σχετίζονται
µε την εισαγωγή, το διαµοιρασµό, τη διαχείριση και τη διάθεση
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πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα, όµως δεν περιέχει διατάξεις
που να διασφαλίζουν ένα σύστηµα κινήτρων προς τους δηµόσιους φορείς που εθελοντικά υπάγονται στο καθεστώς της ανοικτής διάθεσης των δεδοµένων τους. Ενδέχεται, λοιπόν, η
συντήρηση της ανοικτότητας να συνεπάγεται επιπλέον κόστος
για τους δηµόσιους φορείς που αναλαµβάνουν να παράγουν, να
διαχειρίζονται και να διαθέτουν τα σχετικά δεδοµένα.
Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο αφ’ ενός µεν να ορίζεται
ο δηµόσιος φορέας που είναι υπεύθυνος για το σύνολο του κύκλου ζωής ενός ή περισσότερων συνόλων δεδοµένων και αφ’
ετέρου να παρέχεται στον δηµόσιο φορέα η ελάχιστη πρόσθετη
χρηµατοδότηση που είναι αναγκαία για τη διάθεση και συντήρηση των δεδοµένων.
Κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα δεν είναι να κάνουµε ένα νόµο
που να µιλάει για τα ανοικτά δεδοµένα. Μπορεί να υπάρξει. Εάν
οι βάσεις δεδοµένων δεν συντηρηθούν και δεν εξακολουθήσει
να υπάρχει µόνιµη παρακολούθηση, είναι γράµµα κενό, είναι µία
τρύπα στο νερό και πρέπει να το καταλάβουµε.
Οι δύο στόχοι που ανέφερα µπορεί να επιτευχθούν µέσα από
µία σχετική εισήγηση που γίνεται στο τέλος κάθε οικονοµικού
έτους στο Υπουργείο Οικονοµικών από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και η οποία προσδιορίζει ποιοι φορείς µπορεί να είναι υπεύθυνοι για το άνοιγµα
συγκεκριµένων συνόλων δεδοµένων και υπηρεσιών. Οι φορείς
που επιθυµούν να ανοίγουν και να συντηρούν συγκεκριµένα σύνολα δεδοµένων απευθύνουν σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, η οποία
καταρτίζει τη συγκεκριµένη οικονοµοτεχνική µελέτη που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονοµικών στο τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους και αφορά το επόµενο έτος.
Τελικά, µε την προτεινόµενη τροπολογία θα επιτευχθεί η δραστική µείωση του κόστους της µεταφοράς της δηµόσιας πληροφορίας µε τη διακίνηση του µόνιµου προσδιοριστή των
δεδοµένων ή της προγραµµατιστικής διεπαφής αντί των ίδιων
των δεδοµένων.
Η τροπολογία προτείνει τη χρήση των υποδοµών του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», έτσι ώστε να επιτευχθεί η µόχλευση
υπαρχόντων υποδοµών και η ελαχιστοποίηση τόσο του κόστους
εφαρµογής των σχετικών ρυθµίσεων, όσο και η διασύνδεση των
συνόλων δεδοµένων µε µία υποδοµή που ήδη λειτουργεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά για τη δηµόσια διοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούµε οι τρεις τροπολογίες µας να γίνουν δεκτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Βουλευτής
Αχµέτ Χατζή-Οσµάν ζητά ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαταγάνα. Ευθύς µετά θα µπούµε στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Είναι τέσσερα ανεξάρτητα και ασύνδετα µεταξύ τους κεφάλαια κατά την
παγία και προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης. Το µόνο που αποδεικνύει αυτή η τακτική είναι η προχειρότητα, µε την οποία συντάσσονται τα νοµοθετήµατα. Γι’ αυτό και χρειάζονται
τροποποιήσεις σχεδόν αµέσως µόλις ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο.
Το κυριότερο δε που πετυχαίνει είναι να δηµιουργεί σύγχυση
και ανασφάλεια δικαίου όχι µόνο στους διοικούµενους αλλά και
στους ίδιους τους διοικούντες.
Κύριε Υπουργέ, συνεχώς ευαγγελίζεστε τον εκσυγχρονισµό
και την αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης, αλλά αναρωτιέµαι πραγµατικά πώς τον εννοείτε τον εκσυγχρονισµό, όταν στο
παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
εισάγονται ρυθµίσεις του Υπουργείου Τουρισµού, το οποίο µά-
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λιστα εντελώς πρόσφατα στο Β’ Τµήµα Διακοπής Εργασιών της
Βουλής είχε φέρει και ψηφίστηκε δικό του πλήρες νοµοσχέδιο.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέσσερα κεφάλαια, κάποια εκ των οποίων περιλαµβάνουν πράγµατι
θετικές ρυθµίσεις. Δηλαδή, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση
για την επίλυση προβληµάτων κατά τη δράση του δηµόσιου
τοµέα. Στο νοµοσχέδιο αυτό περιλαµβάνονται και κάκιστες ρυθµίσεις που θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθούν ύστερα από τις
επισηµάνσεις όλων µας.
Ειδικότερα, το Α’ Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τα
άρθρα 1 έως 14, µε τα οποία καθιερώνεται η αρχή της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα που διαλαµβάνει την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη βεβαίως της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικότητας των
πολιτών. Καταργείται έτσι το ισχύον µέχρι σήµερα καθεστώς που
έθετε ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και σε πληροφορίες το σχετικό αίτηµα του ενδιαφεροµένου.
Συνολικά οι ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού είναι θετικές διότι
συµβάλλουν στη διαφάνεια στον χώρο των δηµοσίων υπηρεσιών
και σύµφωνα µε τις γενικές εκτιµήσεις θα συµβάλει κατά τι και
στην αύξηση του ΑΕΠ. Το κατά πόσο, όµως, θα επιτευχθεί το οικονοµικό όφελος και σε ποιο ύψος θα ανέλθει αυτό στη χώρα
µας εξαρτάται από το σχέδιο δράσης και υλοποίησης που πρέπει
να συνοδεύει νοµοθετήµατα όπως αυτό. Χωρίς τον αντίστοιχο
σχεδιασµό σε επίπεδο πράξης και µε στόχο την αξιοποίηση του
δηµόσιου πλούτου προς όφελος του δηµοσίου του ίδιου και όχι
µόνο του ιδιωτικού κεφαλαίου οι όποιες θετικές ρυθµίσεις θα παραµείνουν νεκρό γράµµα.
Προς τούτο ζητώ, κυρία και κύριε Υπουργέ, να γίνουν δεκτές
οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τη Δηµοκρατική Αριστερά και αναφέρθηκαν προηγουµένως από τον προλαλήσαντα,
διότι υλοποιούν στην πράξη αυτήν την νοµοθετική ρύθµιση.
Βεβαίως, για τον ίδιο λόγο είµαι αντίθετη µε τη ρύθµιση του
άρθρου 11, που προβλέπει δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσης
πολιτιστικών πόρων από ιδιώτες, σύµφωνα µε όσα ανέπτυξε στην
αρµόδια επιτροπή η κ. Κουτσούµπα, εκπρόσωπος του Συλλόγου
Ελλήνων Αρχαιολόγων, ότι δηλαδή ο πλούτος που παράγεται
από δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσης πολιτιστικών πόρων πρέπει να αξιοποιείται αποκλειστικά για το Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, γιατί είναι ο βασικός τρόπος που
λειτουργούν εκτός ωραρίου οι αρχαιολογικοί χώροι και τα µουσεία µέσω της πληρωµής φυλάκων και λοιπών υπαλλήλων.
Συνεπώς δηλώνω εκ προοιµίου ότι ψηφίζω αυτά τα άρθρα.
Θετικές είναι και οι ρυθµίσεις των άρθρων 15 και 16 του Β’ Κεφαλαίου.
Το µεν άρθρο 15 αφορά στην ενηµέρωση µέσω δικτύου σε
τακτά διαστήµατα ανά µήνα, τον προϋπολογισµό όλων των φορέων του δηµοσίου, στο σκέλος τόσο των εσόδων όσο και των
εξόδων, ώστε να είµαστε όλοι σε θέση να παρακολουθούµε ποια
ποσά εισπράττει και ποια δαπανά ο κάθε δηµόσιος φορέας.
Το δε άρθρο 16 εισάγει την υποχρέωση για τις ΜΚΟ που επιχορηγούνται µε ποσά άνω των 3.000 ευρώ, να δηµοσιοποιούν
µέσω του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις δαπάνες τους. Αυτή η
ρύθµιση βέβαια έπρεπε να είχε θεσµοθετηθεί ευθύς εξαρχής,
ταυτόχρονα µε τη γέννηση των ΜΚΟ και πριν την όποια διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος. Όµως, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ταυτόχρονα, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα σταµατήσουν οι
προσπάθειες για την ανεύρεση όσων πλούτισαν σε βάρος και µε
χρήµα του ελληνικού λαού. Είναι ακόµα πολλοί αυτοί που πρέπει
να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν.
Το Γ’ Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τα άρθρα 17
έως 19. Εισάγει ρυθµίσεις που αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Επ’ αυτών έχω
πολλές αντιρρήσεις και θα τις αναπτύξω και στην κατ’ άρθρον
συζήτηση.
Το Δ’ Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τα άρθρα 20
έως 36 που το καθένα αφορά εντελώς διαφορετικά ζητήµατα µεταξύ τους, που δεν έχουν και καµµία σχέση µε το βασικό θέµα
του νοµοθετήµατος. Ας σταθώ παρ’ όλα αυτά στις θετικές ρυθµίσεις, όπως είναι του άρθρου 24 για την αναγνώριση προϋπη-
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ρεσίας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ, του άρθρου 26 για τις
άδειες νοσηλείας και για τη διατροφή ανηλίκων τέκνων και του
άρθρου 27 για τις διευκολύνσεις υπαλλήλων ΑΜΕΑ, τα οποία βεβαίως και ψηφίζω.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις του άρθρου 22, συντάσσοµαι µε
όσα ανέφερε επί του θέµατος αυτού ο αξιότιµος συνάδελφος κ.
Κατσώτης.
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 28, τάσσοµαι υπέρ των
απόψεων που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ και της
ΠΟΕ-ΟΤΑ. Συµφωνώ, δηλαδή µε τις προβλέψεις που περιλαµβάνονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 28, ώστε στο
εξής να παταχθεί το φαινόµενο του διορισµού στο Δηµόσιο µε
πλαστά πιστοποιητικά. Όσον αφορά, όµως, την πρόβλεψη της
παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, ασφαλώς πρέπει να αποσυρθεί, διότι θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για το θέµα αυτό σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ως καθ’ ύλην αρµοδίου.
Τελικά, το ζήτηµα των συνταξιοδοτήσεων θα κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος όσον αφορά τις προβλέψεις του άρθρου 29, µε τις
οποίες καθιερώνεται διαρκές πειθαρχικό αδίκηµα, το οποίο συνεπάγεται µάλιστα την υποχρεωτική αργία, πρέπει να γίνει διαβάθµιση της βαρύτητας της πράξης και της προβλεπόµενης
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πειθαρχικής ή ποινικής κύρωσης. Πρέπει, δηλαδή, να εφαρµοστεί η αρχή της αναλογικότητας, η οποία διαπνέει ολόκληρο το
δίκαιό µας.
Δεν δύναται να έχει την ίδια απαξία η κατάθεση ενός πλαστού
πιστοποιητικού, µεταγενέστερα της πρόσληψης του υπαλλήλου,
περί αποκτήσεως τίτλου ξένης γλώσσας, προκειµένου να του χορηγηθεί ένα επίδοµα, όπως ανέφερε ο αξιότιµος συνάδελφος, κ.
Μητρόπουλος -περίπτωση που αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας- και να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία ο υπάλληλος. Το
πολύ που µπορεί να του ζητηθεί είναι να του επιστρέψει τα χρήµατα που έλαβε από τη χορήγηση του επιδόµατος.
Σε περιπτώσεις, όµως, που αποδεικνύεται ότι απόφοιτος δηµοτικού σχολείου ή γυµνασίου κατέθεσε πλαστό πτυχίο ιατρικής
σχολής και υπηρετεί ως γιατρός ή πλαστό πτυχίο πανεπιστηµίου
και υπηρετεί ως δάσκαλος ή καθηγητής, τότε ασφαλώς πρέπει
να τεθεί σε υποχρεωτική αργία.
Κατά τα λοιπά, αναφέροµαι σε όσα µε ενάργεια ανέφερε στην
εισήγησή του ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μητρόπουλος προς
αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων και ζητώ να αποσυρθούν οι
διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 8 του άρθρου 28, καθώς
και το άρθρο 29 καθ’ ολοκληρίαν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ την κυρία συνάδελφο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις
άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ευσταθίου Μπούκουρα,
Γαρυφαλλιάς (Λιάνας) Κανέλλη, Αρτεµίου Ματθαιόπουλου, Βασιλείου Καπερνάρου, Αδώνιδος-Σπυρίδωνος Γεωργιάδη.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108, παράγραφος 1, εδάφιο β’ και εποµένως
τον λόγο δικαιούται να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση
στην αίτηση του εισαγγελέα για την άρση ασυλίας. Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά
η αίτηση και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι
οµιλούν µετά τους τυχόν οµιλητές της κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, η
Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας
συνδέεται µε την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του
Βουλευτή ή αν η δίωξη ή η µήνυση ή η έγκλιση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία, για
να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση των
ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων και
για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας καταρτίζεται ψηφοδέλτιο.
Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος αναγράφει το
όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά.
Ανταποκρινόµεθα έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί
φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Όπως προείπα, η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ.
Ευστάθιο Μπούκουρα, η δεύτερη τη συνάδελφο κ. Γαρυφαλλιά
(Λιάνα) Κανέλλη, η τρίτη τον συνάδελφο κ. Αρτέµιο Ματθαιόπουλο, η τέταρτη τον συνάδελφο κ. Βασίλειο Καπερνάρο και η
πέµπτη τον συνάδελφο κ. Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη. Οι λεπτοµέρειες και των πέντε υποθέσεων αναφέρονται στο σχετικό
ενηµερωτικό σηµείωµα που διανεµήθηκε µαζί µε την ειδική ηµε-

ρήσια διάταξη.
Κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Καπερνάρος απέστειλε
µια δήλωση, µε την οποία µας γνωρίζει ότι λόγω ανειληµµένων
επαγγελµατικών υποχρεώσεων δεν µπορεί να είναι σήµερα εδώ.
Η επιτροπή απεφάνθη τη µη άρση της ασυλίας του. Ευχαριστεί
για την τιµή που του κάνουµε να ακούσουµε τη δήλωσή του.
Επίσης, όσον αφορά τον κ. Μπούκουρα, έχει έρθει υπεύθυνη
δήλωση στο Προεδρείο, µε την οποία µας γνωρίζει ότι δεν επιθυµεί να παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση, κρατούµενος.
Στέλνει, όµως, ένα υπόµνηµα, όπου εκθέτει τους λόγους για τους
οποίους, κατά τη γνώµη του, δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του.
Επειδή το υπόµνηµα περιήλθε εις χείρας του Προεδρεύοντος
µόλις τώρα, έχει δοθεί για αναπαραγωγή και για να διανεµηθεί.
Θεωρώ, όµως, ότι η απουσία του κ. Μπούκουρα συνδέεται µε
την αποστολή αυτού του υποµνήµατος, το οποίο θα πρέπει να
αναγνωστεί από τους συναδέλφους πριν ψηφίσουν. Γι’ αυτό και
θα παρακαλούσα να κάνουµε µια πεντάλεπτη διακοπή µέχρι να
γίνει η αναπαραγωγή του υποµνήµατος, να διανεµηθεί και εν συνεχεία να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία, για να µην έχουµε
οποιοδήποτε πρόβληµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, η ψηφοφορία είναι για όλους µαζί. Δεν
υπάρχει επόµενο και παρεπόµενο, για να µην υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα ακυρότητας ή οτιδήποτε άλλο.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, για µια πεντάλεπτη διακοπή και να
επανέλθουµε στη συνέχεια.
Ευχαριστώ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο
Περιστερίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και ευχόµεθα καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, η διανεµηθείσα επιστολή του κ. Καπερνάρου και η διανεµηθείσα υπεύθυνη δήλωση του κ. Μπούκουρα,
ως και το υπόµνηµά του, θα κατατεθούν στα Πρακτικά.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα καταχωρίζονται στα πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε τη διακοπείσα διαδικασία επί της
αιτήσεως άρσης ασυλιών.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Ευσταθίου
Μπούκουρα, υπάρχει κάποιος συνάδελφος που ζητά τον λόγο
κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση της κ. Γαρυφαλλιάς
(Λιάνας) Κανέλλη, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά
το άρθρο 108 του Κανονισµού; Κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου, υπάρχει κάποιος συνάδελφος που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Ματθαιόπουλε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αρκετά, γιατί θα είµαι
σύντοµος και ουσιαστικός. Εξάλλου, η διαδικασία διευκολύνει
κατά πολύ τα πράγµατα για εµένα και διαλευκαίνει τις οποιεσδήποτε αµφιβολίες έχει οποιοσδήποτε από εµάς για τον τρόπο που
το Σώµα αντιλαµβάνεται τη δικαιοσύνη, το θεσµό της δικαιοσύνης και τον τρόπο απόδοσής της. Διότι στο έγγραφο που διανεµήθηκε σε όλους τους Βουλευτές, στο οποίο περιλαµβάνονται
πέντε ονόµατα συνολικά, υπάρχει µία πλαϊνή στήλη µε τη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας, στην οποία ο
κάθε κατηγορούµενος Βουλευτής προσήλθε, για να διευκρινίσει
τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Από τα πέντε ονόµατα µόνο ένα έχει θετική γνωµοδότηση, το δικό µου. Και για να
είµαι δίκαιος, η γνωµοδότηση είναι θετική, όχι γιατί το ζήτησα
εγώ ο ίδιος –και αργότερα θα εξηγήσω τους λόγους για τους
οποίους ζητώ την άρση της ασυλίας µου- αλλά για το λόγο ότι
είµαι πολιτικός αντίπαλος, ενεργός σε ένα κόµµα, το οποίο απειλεί εκλογικά την καταρρέουσα συγκυβέρνηση του µνηµονίου.
Επιπλέον, εις ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη και όπως εσείς πολύ συχνά επικαλείστε τη δήθεν ανεξαρτησία της, έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, για να καταδείξω
την υποκρισία ορισµένων εδώ µέσα, καθώς µετά από κάποιες σοβαρότατες καταγγελίες η δικαιοσύνη και το Σώµα το ίδιο δεν
έχουν πράξει τα δέοντα. Κατόπιν οµολογίας του πρώην Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου, του Παναγιώτη Μπαλτάκου, στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού Σαµαρά, η δικαιοσύνη στην οποία ζητώ να παραπεµφθώ, είναι άµεσα ελεγχόµενη
από το Μαξίµου και υπάρχουν συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα
–επαναλαµβάνω, ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Δένδιας, ο
Αθανασίου και άλλοι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας- που ενορχήστρωσαν µία πολιτική σκευωρία, µε βάση την οποία όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατος στάλθηκε στη φυλακή ή είναι
υπό κράτηση µε απαράδεκτους περιοριστικούς όρους.
Η άρση της ασυλίας µου –αρχικώς, για τη διεύθυνση και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης- έγινε µετά από αυτές τις καταγγελίες και ζητήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας να
παραπεµφθώ στη δικαιοσύνη του Ντογιάκου, για την ποιότητα
της οποίας µιλήσαµε εκτενώς µετά το πόρισµα που εξέδωσε. Ζητήθηκε, λοιπόν, η παραποµπή µου στη δικαιοσύνη χωρίς να
υπάρχει το όνοµά µου στη δικογραφία.
Εσείς ο ίδιος, ως Προεδρεύων στην αρµόδια επιτροπή για το
συγκεκριµένο θέµα, το οποίο θα αναλύσω και τώρα, είχατε πει
το εξής παράδοξο: Είπατε ότι µία υπόθεση που είναι ξεκάθαρα
προσωπική κι η οποία σε καµµία περίπτωση δεν είχε να κάνει µε
τη Χρυσή Αυγή, µία υπόθεση που αφορά το έτος 2005, θα
έπρεπε να συγχωνευθεί µε την υπόλοιπη δικογραφία του κόµµατος που έχει να κάνει µε την εγκληµατική οργάνωση.
Αν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγµατα εδώ µέσα και
να συσσωρεύονται δικογραφίες άσχετες µε το κύριο αντικείµενο,
οι οποίες ούτως ή άλλως δεν έχουν καµµία νοµική τεκµηρίωση ή
βασιµότητα.
Έρχοµαι στο προκείµενο και εξηγώ τους λόγους για τους
οποίους ζητώ την άρση της βουλευτικής µου ασυλίας, αλλά και
ποιο είναι το αδίκηµα για το οποίο κατηγορούµαι. Είναι ένα αδίκηµα το οποίο θεωρώ ότι είναι ατιµωτικό για τον χαρακτήρα, για
το ήθος, για την ποιότητα τη δική µου, αλλά και για το κόµµα το
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οποίο εκπροσωπώ, το οποίο κατηγορείται άδικα, µεταξύ άλλων,
ως εγκληµατική οργάνωση.
Η υπόθεση αυτή έχει να κάνει, όπως είπα προηγουµένως, µε
το έτος 2005 και κατηγορούµαι για ληστεία. Ο άνθρωπος που µε
έχει κατηγορήσει για ληστεία, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος µετά
από µία συµπλοκή που δηµιούργησε ο ίδιος όντας χρήστης ναρκωτικών ουσιών, προφανώς σε µία σύγκρουση η οποία είχε να
κάνει µε αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών -και το έχω καταθέσει αυτό στις αστυνοµικές αρχές- έχασε ένα τσαντάκι, το οποίο
εγώ ο ίδιος στην κατάθεσή µου στην Αστυνοµία είπα ότι γνωρίζω
πού βρίσκεται και έδειξα στις αστυνοµικές αρχές τον τόπο που
βρίσκεται το συγκεκριµένο τσαντάκι.
Πράγµατι, αν δείτε τις καταθέσεις, ισχύει η εν λόγω τεκµηρίωση και η κατηγορία που έχω κάνει, αλλά το πιο σηµαντικό που
δεν έχει λάβει εις γνώση του κανείς είναι ότι ο άνθρωπος που µε
κατηγορεί ως ληστή έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ψευδορκία. Για όσους δεν είστε νοµικοί, αυτό σηµαίνει µε απλά ελληνικά
ότι ο άνθρωπος αυτός κατέθεσε ψέµατα και µε ψέµατα βρίσκοµαι κατηγορούµενος ως ληστής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ ησυχία. Ο συνάδελφος για τον οποίο ζητείται η άρση ασυλίας κάνει
χρήση του δικαιώµατος που έχει.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτως ή άλλως δεν έχει κανένα νόηµα να µε ακούσουν. Είναι προειληµµένες οι αποφάσεις
τους και θα ψηφίσουν οµοφώνως «ναι», άσχετα αν το ζητάω ή
όχι.
Επανέρχοµαι, όµως και λέω ότι ο άνθρωπος ο οποίος µε κατηγορεί ως ληστή, έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ψευδορκία.
Η κατηγορία του «τσαντάκια» ξεκίνησε από το κανάλι του Μπόµπολα, ο οποίος δύο ηµέρες µετά από νόµιµη πολιτική δράση του
κόµµατος, στην οποία επικεφαλής ήµουν εγώ, έξω από το τουρκικό προξενείο της Κοµοτηνής, µόνο και µόνο για να σπιλώσει
την εικόνα του κόµµατος, έβγαλε αυτήν εδώ την είδηση, δέκα
χρόνια σχεδόν αργότερα από την υπόθεση που συζητάµε σήµερα.
Επαναλαµβάνω ότι για αντίστοιχες κατηγορίες έχουν κατηγορηθεί κι άλλοι Βουλευτές του κόµµατος, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ως «ληστές», ως «τσαντάκηδες», ως οτιδήποτε άλλο, µε
ατιµωτικούς χαρακτηρισµούς και από τους υπόλοιπους Βουλευτές, αλλά δικαιώθηκαν αργότερα από τη δικαιοσύνη.
Για τον λόγο αυτό ζητώ κι εγώ τη δική µου άρση ασυλίας, για
να πάω στη δικαιοσύνη, άσχετα αν αυτή ελέγχεται από τον κ.
Αθανασίου και τους υπόλοιπους Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας, για να αποδείξω όχι µόνο την αθωότητά µου αλλά και στη
σκευωρία που χτίζεται εις βάρος τόσο εµού όσο και του υπόλοιπου κόµµατος.
Εξάλλου –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή είναι επιπέδου τσίρκου, διότι έχουµε προφυλακίσεις όχι µόνο Βουλευτών αλλά και αρχηγού κόµµατος, ο οποίος
βρέθηκε προφυλακισµένος χωρίς να γίνει άρση της ασυλίας του.
Άρα για τον λόγο αυτό θεωρώ και καταγγέλλω την όλη διαδικασία ως ανούσια και αποχωρώ µαζί µε υπόλοιπους συναγωνιστές λέγοντας ότι ζητώ την άρση της βουλευτικής µου ασυλίας
για να αποδείξω την αθωότητά µου αλλά καταγγέλλω την υποκρισία και τον ανούσιο χαρακτήρα την εν λόγω διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής
Αυγής αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις, επειδή ελέχθη από
τον προλαλήσαντα συνάδελφο ότι ζητείται η άρση ασυλίας του
επειδή είναι απέναντι στην µνηµονιακή –όπως είπε- συγκυβέρνηση, θα ήθελα να πω ότι άλλοι δύο Βουλευτές των οποίων σήµερα δεν ζητείται η άρση ασυλίας, ο κ. Καπερνάρος και η κ.
Κανέλλη, ανήκουν σε αυτήν την ίδια πολιτική θέση, δηλαδή είναι
απέναντι στην Κυβέρνηση. Δεν είναι µνηµονιακοί κι όµως δεν ζητείται η άρση ασυλίας αυτών.
Δεύτερον, ζήτησε ο ίδιος στην επιτροπή την άρση ασυλίας
του.
Τρίτον, η επιτροπή, όπως και η Βουλή, δεν εισέρχεται στην
ουσία της υποθέσεως. Εάν το δικαστήριο πει ότι είναι αθώος, ας
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το πει. Εµείς δεν είχαµε αυτό το δικαίωµα.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Βασιλείου
Καπερνάρου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά στην υπόθεση του κ. Γεωργιάδη,
υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα χρειαστώ πέντε
λεπτά.
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο µόνο για να το διευκρινίσω,
γιατί όπως διαβάζεται εδώ, φαίνεται µια πολύ βαριά κατηγορία.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της επιτροπής -επειδή ακούστηκε προηγουµένως από εσάς- διότι κόµµατα που είναι σφοδροί πολιτικοί µου αντίπαλοι, όπως το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ,
ψήφισαν «όχι».
Ποια είναι η υπόθεση; Ένας κύριος άγνωστος σε εµένα, ο
οποίος ήθελε να κατέβει ανεξάρτητος περιφερειάρχης Αττικής,
για να µπορέσει να αποκτήσει δηµοσιότητα και να βγει στην εκποµπή του κ. Τριανταφυλλόπουλου µε κατηγόρησε για κάτι το
οποίο είναι γραµµένο στο «πόθεν έσχες» µου και ελεγµένο στο
«πόθεν έσχες» µου.
Κατά συνέπεια η επιτροπή αποφάσισε ότι µια τέτοια άρση θα
σήµαινε ότι θα µπορούσαµε να είµαστε υποκείµενα κάθε ανθρώπου ο οποίος θα µπορούσε να κατηγορήσει κάθε πολιτικό για
οποιοδήποτε θέµα. Και αυτή είναι η έννοια της επιτροπής. Ευχαριστώ –επαναλαµβάνω- και τα δύο αντίπαλα κόµµατα που ψήφισαν «όχι».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας και στο οποίο έχει
καταγραφεί και η σχετική πρόταση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Κάθε συνάδελφος Βουλευτής θα σηµειώνει τη ψήφο του δίπλα
στο όνοµα του Βουλευτού για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας σηµειώνει την
προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
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«ΝΑΙ». Δηλαδή, λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που
ζητεί την άρση της ασυλίας
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας σηµειώνει δίπλα
στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ», αντιστοίχως «ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά
του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα στην οποία ανήκει και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική. Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους θα
παραδίδει το ψηφοδέλτιο στους συναδέλφους κ. Ιωάννη Πασχαλίδη από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Ευγενία Βαµβακά από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο
Βουλευτής ψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
Σώµα συµφώνησε οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Δηµήτριος
Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία και Απόστολος Αλεξόπουλος
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ κάντε λίγο ησυχία προκειµένου
να ακούγεται το όνοµα που θα εκφωνείται και το όνοµα του Βουλευτή που θα ψηφίζει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει κάποιος συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει
στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων Βουλευτών κ. Ιωάννη
Δραγασάκη, κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου και κ. Ηρώς Διώτη οι
οποίοι µας γνωρίζουν ότι αδυνατούν να παρευρεθούν στην σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας. Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Μέχρις ότου οι ψηφολέκτες προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος προτείνω να συνεχίσουµε τη διακοπείσα συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Συµφωνείτε, κύριοι συνάδελφοι;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ξεκινήσω µε µία -ας µου επιτραπεί η έκφραση- διαµαρτυρία προς
το Προεδρείο. Αυτή η υπόθεση των τροπολογιών που έρχονται
σαν χιονοστιβάδα προσβάλλει και τη λειτουργία του θεσµού, κύριε
Πρόεδρε. Πώς πρέπει να το πούµε για να γίνει κατανοητό και για
να µπορέσουµε, διά του Προεδρείου, να περιφρουρήσουµε λίγο
αυτήν τη διαδικασία; Εκατό σελίδες, κύριε Πρόεδρε, διατάξεων;
Ποιος µπορεί, δηλαδή, εύκολα να τα προσεγγίσει αυτά τα πράγµατα, να τα αναλύσει, να τα εγκολπώσει στη σκέψη του; Δεν
µπορώ να βρω και λέξεις να το χαρακτηρίσω. Αν πω ότι ευτελίζεται
και εξευτελίζεται το Κοινοβούλιο, θα µου πείτε ότι δεν µιλάω µε
τον πρέποντα τρόπο. Πρέπει να παρέµβετε, κύριε Πρόεδρε. Δεν
γίνεται να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Είναι κατάντηµα του Κοινοβουλίου.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω µε µία στάση της ελληνικής πολιτείας που εκδηλώνει µε τον πιο σκληρό και άδικο τρόπο τη συµπεριφορά της απέναντι στην έννοια της αξιοκρατίας. Όλοι µιλούµε
εν λόγοις για την αξιοκρατία, αλλά εν τοις πράγµασι το µόνο που
δεν κάνουµε είναι αξιοκρατία. Και αναφέροµαι στους επιτυχόντες
του διαγωνισµού του 1998. Ζητήσαµε, δηλαδή, από νέους ανθρώπους που κάθισαν και κουράστηκαν στη ζωή τους, προσπάθησαν,
απέκτησαν γνώσεις, πτυχία, γλώσσες, τους βάλαµε σε µία επώδυνη διαδικασία. Διότι αντιλαµβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι που
πέρασαν προετοιµάστηκαν, δούλεψαν, ξαναδιάβασαν και είχαµε
αυτόν τον διαγωνισµό, µέσα από το ΑΣΕΠ, µε την πιο αντικειµενική
διαδικασία, που τελοσπάντων µέχρι σήµερα κανείς δεν αµφισβητεί. Και έχουµε αυτούς τους ανθρώπους οµήρους, από τότε µέχρι
σήµερα. Πέρασαν κυβερνήσεις, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πάλι και της Νέας Δηµοκρατίας και συγκυβερνήσεις, και αυτοί οι άνθρωποι πραγµατικά βρίσκονται σε
αυτήν τη δίνη της σκληρής συµπεριφοράς του πολιτικού συστήµατος. Δεν νοµίζω ότι περνάµε καλό µήνυµα στην κοινωνία και
επειδή είστε νέος πολιτικός τουλάχιστον περίµενα σε αυτά τα ζητήµατα να δείξετε µία αποφασιστικότητα.
Το δεύτερο ζήτηµα που θέλω να θέσω, κύριε Υπουργέ, είναι το
ζήτηµα αυτής της περίφηµης ιστορίας της αξιολόγησης. Βεβαίως
πρέπει να υπάρξει θεσµός αξιολόγησης όλων. Όπως αξιολογείται
κι ο Βουλευτής κάθε τέσσερα χρόνια πρέπει να αξιολογούνται και
οι δηµόσιοι υπάλληλοι, πρέπει να αξιολογούνται και οι δικαστές,
όλοι πρέπει να αξιολογούνται, από θεσµούς όµως, που θα εµπεδώνουν το αίσθηµα της εµπιστοσύνης συλλήβδην του ελληνικού
λαού. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχουµε απέναντι στην κοινωνία, αν θέλουµε πραγµατικά να θεραπεύσουµε αυτόν τον µεγάλο
ασθενή για τον οποίο λέµε κάθε φορά -θυµάµαι φοιτητής τον µακαρίτη τον Γιώργο Ράλλη που µιλούσε για τον µεγάλο ασθενή που
ήταν το δηµόσιο.
Από τότε λοιπόν έγιναν προσπάθειες -δεν πρέπει να είµαστε µηδενιστικοί- και πραγµατικά µου κάνει εντύπωση, κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, ότι τον νόµο που είχε φέρει ο κ. Ραγκούσης, που
πραγµατικά σε έναν µεγάλο βαθµό καθιέρωνε την αξιοκρατία, τον
πήρατε πίσω και πάτε τριάντα χρόνια πίσω µε τον τρόπο αυτό που
επιχειρείτε να τοποθετήσετε τους προϊσταµένους και τους διευθυντές στα υπουργεία και στους δηµόσιους οργανισµούς. Δεν νοµίζω ότι βοηθάει κανέναν αυτή η διαδικασία. Πολύ σύντοµα δεν
θα είστε στην Κυβέρνηση και νοµίζετε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα
ελέγχετε τη δηµόσια διοίκηση; Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος τον οποίονακολουθείτε.
Επειδή όµως σας ακούω πολλές φορές -και πραγµατικά από
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εσάς δεν το περίµενα, γιατί εγώ σας εκτιµώ ως νέο πολιτικό- να
δηµιουργείτε µία σύγχυση στον κόσµο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται
όσους πραγµατικά µε έναν τρόπο ποινικά κολάσιµο προσκόµισαν
πλαστά δικαιολογητικά, θα σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µιλάει για
αυτό το πράγµα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ούτε οι δήµαρχοι
ούτε οι περιφερειάρχες του ΣΥΡΙΖΑ µιλούν γι’ αυτό το πράγµα,
ούτε κι οι άλλοι δήµαρχοι που έχουν ενστάσεις -γιατί δεν είναι
µόνο οι δήµαρχοι του ΣΥΡΙΖΑκαι οι περιφερειάρχες του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλοι αντιλαµβάνονται ότι επιχειρείτε µε έναν αναδροµικό τρόπο
να βρείτε τα θύµατα της τρόικας, το αίµα που ζητάει η τρόικα, γιατί
περί αίµατος µιλάµε, όταν αυτήν τη στιγµή υπάρχουν άνθρωποι
που έχουν δέκα-δεκαπέντε χρόνια κι επειδή µπορεί να βρεθεί ότι
τους έλειπε µία εβδοµάδα ως προϋπόθεση προϋπηρεσίας τούς
στέλνετε στο αδιέξοδο.
Πιστεύετε ότι µε αυτόν τον τρόπο υπηρετείτε το δίκαιο και την
αξιοκρατία; Νοµίζω ότι όλοι οι λογικά σκεπτόµενοι άνθρωποι πάνω
σε αυτό το θέµα έχουν ενστάσεις. Εγώ µιλώ και µε ανθρώπους
που είναι στη συγκυβέρνηση και έχουν λογική και δεν θεωρούν
λογικό αυτό που επιχειρείτε να κάνετε, γιατί είναι ένα σφαγείο, ένα
θυσιαστήριο στο βωµό των απαιτήσεων των τροϊκανών, των
οποίων τη λογική υπηρετούµε πέντε χρόνια και το αποτέλεσµα
είναι καταστροφικό για τον τόπο. Γιατί δεν τολµάτε µέχρι σήµερα
σαν συγκυβέρνηση, όχι µόνο να διαφοροποιηθείτε και να διαπραγµατευθείτε το χρέος, αλλά να επιβάλετε τις εκατό δόσεις. Θα δει
ο ελληνικός λαός ότι και σε αυτήν την περίπτωση θα φανείτε πολύ
λίγοι, διότι οι προϋποθέσεις που σας απαιτούν να βάλετε και που
θα τις δεχθείτε στο τέλος, είναι τέτοιες που θα ακυρώσουν την
ίδια την προσπάθεια.
Θα πρέπει, λοιπόν, και σε αυτό το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, να
επιδείξετε µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Δεν απαντάτε
στο πρόβληµα της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης µε το να σφάζετε ανθρώπους, γιατί υπάρχει µια µικρή ενδεχοµένως παρατυπία
στη µετατροπή των συµβάσεών τους. Και εκεί έχουµε ενστάσεις
και σας πληροφορώ ότι έχουν ενστάσεις και άνθρωποι της Νέας
Δηµοκρατίας και µάλιστα πολύ σοβαροί άνθρωποι της Νέας Δηµοκρατίας.
Υπάρχει το τρίτο ζήτηµα που αφορά τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, ένα οχυρό πραγµατικά -και πρέπει να οµολογηθεί απ’
όλους, όλων των κυβερνήσεων, γιατί το σεβάστηκαν, το στήριξαναξιοκρατίας. Και έρχεστε µε έναν τέτοιον τρόπο, που φοβούµαι
ότι κι εδώ νοθεύεται η έννοια της αξιοκρατίας. Θα πρέπει, λοιπόν,
να το ξαναδείτε. Εµείς σας καλούµε να το ξαναδείτε. Διότι εάν δεν
βρεθεί ένας τέτοιος τρόπος συνεννόησης, ενδεχοµένως θα αναγκαστούµε να εξαντλήσουµε όλα τα κοινοβουλευτικά περιθώρια
που έχουµε.
Θέλουµε, λοιπόν, να δείτε αυτήν την περίπτωση, γιατί η Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης δεν είναι η σχολή που αποφοιτούν ελιτίστες
της δηµόσιας διοίκησης, αλλά είναι οι άνθρωποι που τους έχουµε
ανάγκη. Είναι οι άνθρωποι πάνω στους οποίους θα οικοδοµηθεί η
νέα προσπάθεια για να βγει η χώρα απ’ αυτήν τη φοβερή κρίση
της καταστροφής. Και θα πρέπει να βρούµε κοινό τόπο. Δεν πρέπει να έχετε αυτήν την εµµονή. Πρέπει να ακούσετε τον λόγο της
Αντιπολίτευσης και της Αξιωµατικής και της ευρύτερης Αντιπολίτευσης, αλλά και ανθρώπων που είναι µέσα από τη συγκυβέρνηση.
Πρέπει επιτέλους να βρούµε έναν κοινό τόπο σε ένα τέτοιο ζήτηµα που αφορά όλους µας. Δεν είναι η υπόθεση της δηµόσιας
διοίκησης κανενός κόµµατος και καµµίας κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο για να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα καταθέσω
στο Σώµα κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες, κύριε Κουρουµπλή, λαµβάνουν υπ’ όψιν και κάποιες από τις παρατηρήσεις
οι οποίες έγιναν στην επιτροπή, σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής
στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, διότι στο συγκεκριµένο
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θέµα νοµίζω –θέλω να ελπίζω τουλάχιστον- ότι οι απόψεις είναι
απολύτως ευθυγραµµισµένες.
Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΓ’ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τρία θέµατα θα ήθελα να θίξω µε αφορµή τη συζήτηση επί της
αρχής του παρόντος νοµοσχεδίου.
Το πρώτο είναι –και σε σχέση µε τις ρυθµίσεις οι οποίες εισήχθησαν από τον Υπουργό- ότι θεωρούµε απαράδεκτο, κύριε Πρόεδρε, το να σέρνονται στα δικαστήρια δήµαρχοι εκλεγµένοι µόλις
πριν λίγους µήνες από τον ελληνικό λαό για παράβαση καθήκοντος και απείθεια, όχι γιατί δεν δέχθηκαν ελέγχους για χρησιµοποίηση πλαστών πιστοποιητικών και εγγράφων για κάποιες
προσλήψεις, τις οποίες και αποδέχθηκαν και έχουν πει και δηµόσια τη γνώµη τους κι αυτοί και κυρίως εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εάν
υπάρχουν τέτοια ζητήµατα θα πρέπει να ελεγχθούν και να καταλογιστούν ευθύνες εκεί που πρέπει και για όσο πρέπει, αλλά γιατί
θέλουν να τηρήσουν τη νοµιµότητα και να µην επιτρέψουν να γίνουν έλεγχοι µε εντελώς διαφορετικά κριτήρια απ’ αυτά που
ίσχυσαν, µετά το προεδρικό διάταγµα 164/2004, για τη µετατροπή συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, και προκειµένου να µην χρησιµοποιηθούν σήµερα αυτά τα διαφορετικά
κριτήρια, τα οποία θα οδηγήσουν ενδεχοµένως στην απόλυση,
στην ανεργία, στη δυστυχία και στη φτώχεια και την εξαθλίωση
εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα που εργάζονταν για πολλά
χρόνια και µάλιστα µε επικύρωση των προσλήψεών τους και της
νοµιµότητας της διαδικασίας από τον ΑΣΕΠ.
Οι εργαζόµενοι θα βρεθούν στον δρόµο, µε όσες συνέπειες
υπάρχουν και για τους δήµους που θα στερηθούν προσωπικό έµπειρο και από υπηρεσίες κρίσιµες που παρέχουν κοινωνικό έργο.
Είναι απαράδεκτη εικόνα -απαράδεκτη πολιτικά, ηθικά, δεοντολογικά- πέντε δήµαρχοι, πρόσφατα εκλεγµένοι, να καλούνται
να απολογηθούν στον εισαγγελέα γι’ αυτά τα ζητήµατα. Δεν είναι
ένδειξη δύναµης αυτή, κύριε Υπουργέ. Είναι ένδειξη αδυναµίας.
Θέλετε να επιβάλλετε ένα νόµο, ο οποίος είναι σαφές ότι δεν έχει
καµµία ηθική και κοινωνική αποδοχή.
Μας κάνει εντύπωση ότι ακόµα και οι έλεγχοι που έγιναν σε
δήµους, έγιναν επιλεκτικά, κυρίως σε δηµάρχους που εκλέχτηκαν µε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ υπήρχαν καταγγελίες για
παρόµοια φαινόµενα -πολύ χειρότερα, µάλιστα, φαινόµενα- και
για άλλους δήµους, στους οποίους οι δήµαρχοι πρόσκεινται στην
Κυβέρνηση -και έχουν βγει δηµόσια αυτά τα στοιχεία, µε ονόµατα και επώνυµα- δεν έγινε κανένας έλεγχος. Ο έλεγχος έγινε
κυρίως σε δήµους και δηµάρχους που πρόσκεινται στην Αριστερά ή σε δηµάρχους οι οποίοι δεν ήθελαν, πέρα από το ζήτηµα
του ελέγχου της πλαστότητας των εγγράφων, να αµφισβητήσουν
µε άλλους ελέγχους και µε άλλα κριτήρια το προεδρικό διάταγµα
164/2004 και την ευρωπαϊκή οδηγία στην οποία αναφέρθηκε ο
εισηγητής µας ο κ. Μητρόπουλος.
Πρέπει να µπει ένα τέλος σε αυτήν την πρακτική της Κυβέρνησης και του Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Με αυταρχισµό και ποινικοποίηση δεν αντιµετωπίζονται υπαρκτά προβλήµατα. Χρειάζεται να εξεταστούν τα προβλήµατα που δηµιούργησε η προσπάθεια εφαρµογής αυτών των διατάξεων και µε διάλογο, µε συζήτηση και µε τα συνδικάτα και µε
τους δηµάρχους να δοθούν οι λύσεις που θα είναι σε µία δίκαιη
και αποτελεσµατική κατεύθυνση και για τους δήµους -να µην χάσουν προσωπικό- αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόµενους.
Η πρακτική αυτή, την οποία εξήγησε πάρα πολύ εµπεριστατωµένα -και νοµικά και πολιτικά- ο Αλέξης Μητρόπουλος στην εισήγησή του -δεν είχε τον χρόνο να αναφερθεί σε παραδείγµαταοδηγεί και σε ακραίες καταστάσεις, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ σας αναφέρω το ακραίο παράδειγµα του Δήµου Κερατσινίου µε πρόσφατα εκλεγµένο νέο δήµαρχο. Οι είκοσι επτά εργαζόµενοι µε βάση αυτές τις ρυθµίσεις στο Δήµο Κερατσινίου,
οδηγούνται στην απόλυση. Από αυτούς οι δεκαπέντε είναι άτοµα
µε αναπηρία. Και µιλάµε για προσλήψεις που είχε επικυρωθεί
από τον ΑΣΕΠ η µετατροπή τους από συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Ο δήµος έχει πει µε κάθε δυνατό τρόπο -δηµόσιο πάντα- ότι έχουν φύγει τα τέσσερα τελευταία χρόνια των
µνηµονίων εκατόν σαράντα πέντε εργαζόµενοι από τον συγκεκριµένο δήµο. Εάν φύγουν και αυτοί, πέρα από το κοινωνικό πρό-

671

βληµα, πέρα από το ότι στέλνονται στον Καιάδα είκοσι επτά εργαζόµενοι, οι οικογένειές τους και από αυτούς οι δεκαπέντε είναι
άτοµα µε αναπηρία, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ο δήµος
µε το εναποµείναν προσωπικό.
Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Είναι και στον
Ασπρόπυργο που είχε επικαλεσθεί ο Βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ.
Κατσώτης, χθες σε ερώτησή του. Και οι πολλές τέτοιες περιπτώσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρέπει να παρθούν πίσω
αυτές οι νοµοθετικές ρυθµίσεις και όχι να θωρακιστούν ακόµη
περισσότερο, όπως κάνετε µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου.
Τέλος, ήθελα να πω και το εξής, κύριε Πρόεδρε, το οποίο θα
ήθελα να ακούσει και ο κύριος Υπουργός, ο οποίος λέει ότι θέλει
να µεταρρυθµίσει τη δηµόσια διοίκηση, να γίνει αποτελεσµατική
κ.λπ.. Μακάρι αυτό να µπορούσε να γίνει, αλλά µε τέτοιες ρυθµίσεις και διατάξεις οδηγείτε σε ακόµη µεγαλύτερη διάλυση κυρίως
των κοινωνικών υπηρεσιών, σε αβεβαιότητα τους εργαζόµενους
και το προσωπικό, σε αναποτελεσµατικότητα και σε µείωση της
παραγωγικότητας.
Κοιτάξτε να δείτε, όµως, κύριε Υπουργέ. Έχω πάρα πολλά
έγραφα -και εσωτερικά των Υπουργείων- που στη δηµόσια
διοίκηση το τελευταίο εξάµηνο παρατηρείται το φαινόµενο να µην
εφαρµόζονται δικαστικές αποφάσεις, παρά τις εγκυκλίους που
έχουν βγει, οι οποίες δικαιώνουν εργαζόµενους -παραδείγµατος
χάριν αυτούς που είχαν περάσει στο προηγούµενο καθεστώς της
προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας και επανήλθαν- για να πάρουν τη
διαφορά των αποδοχών που είχαν τη συγκεκριµένη περίοδο ή να
µην εφαρµόζονται αποφάσεις πρωτόδικες είτε αποφάσεις
ασφαλιστικών µέτρων που κηρύσσονται προσωρινά εκτελεστές.
Αναφέρω ως παράδειγµα τους σταζιέρ που έχει κριθεί σε
ορισµένα δικαστήρια ότι ήταν µισθωτή η εργασία τους, και λένε
ότι για το διάστηµα αυτό θα πρέπει να πάρουν τις αποδοχές τους
ή τις αποδοχές σαν µισθωτή εργασία ή έστω τις αποδοχές των
σταζιέρ, των εργαζοµένων αυτών στα «STAGE». Ούτε αυτές
εφαρµόζονται.
Σας είπα δύο παραδείγµατα. Έχω και εσωτερικά έγγραφα
Υπουργείων. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής.
Είναι απαράδεκτο η δηµόσια διοίκηση να δίνει πρώτη το κακό
παράδειγµα και να µην εφαρµόζει δικαστικές αποφάσεις υπέρ
των εργαζοµένων.
Αν το κάνει αυτό, κύριε Υπουργέ, η δηµόσια διοίκηση µία
φορά, σκεφτείτε οι εργοδότες -και σε αυτήν την περίοδο της
κρίσης την οποία επικαλούνται οι ίδιοι- πόσες χιλιάδες φορές
περισσότερο θα το κάνουν. Πρόκειται για µία αυταρχική
συµπεριφορά απέναντι στους εργαζόµενους και για µη τήρηση
των νόµων της εργατικής νοµοθεσίας, του Συντάγµατος, αλλά
ακόµα και των δικαστικών αποφάσεων. Πρέπει να µπει ένα τέλος,
κύριε Υπουργέ, σε αυτήν την παράνοµη, την αντισυνταγµατική
πρακτική της δηµόσιας διοίκησης. Και πρέπει οι αποφάσεις οι
οποίες βγαίνουν, να εφαρµοστούν.
Δεν αναφέροµαι στις µεγάλες αποφάσεις για τους ενστόλους
ή για άλλους, οι οποίες έχουν βγει και που είναι αυτονόητο ότι
πρέπει να εφαρµοστούν χθες, αλλά έχουµε και για άλλες
κατηγορίες εργαζοµένων που δεν εφαρµόζονται δικαστικές
αποφάσεις.
Για τρίτη φορά λέω το εξής: Πρέπει να µπει ένα τέλος σε αυτή
την αυταρχική πρακτική!
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Στρατούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ο ειδικός αγορητής µας, ο κ. Κυρίτσης, τα είπε όλα. Θα ήθελα, όµως,
να διατυπώσω κάποιες σκέψεις -θεωρητικές τουλάχιστον- γιατί
πιστεύω ότι ένας νόµος χωρίς υπόβαθρο γρήγορα αχρηστεύεται.
Κατά τη γνώµη µου η επικοινωνία συνιστά τον βασικό σκελετό
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ενός δικτύου κοινωνικής ζωής, διότι µέσω αυτής µπορεί µία κοινωνία -και κατ’ επέκταση ο κάθε πολίτης- να αποκτήσει ένα κοινό
σώµα γνώσης. Ο πολίτης δεν είναι ανυπεράσπιστος απέναντι
στην πληροφορία, αλλά δεν είναι και αυτονόητο ότι θα την χρησιµοποιήσει ορθολογικά. Η αποκωδικοποίηση γίνεται µε βάση το
προτιµητέο νόηµα, το οποίο θέλει ο καθένας να προσδώσει στο
µήνυµα. Η απόδοση της πραγµατικής σηµασίας στη µεταδιδόµενη πληροφορία αλλά και η αρνητική ελευθερία, προϋποθέτουν
αφ’ ενός όχι µονοδιάστατη µετάδοση της πληροφορίας, αφ’ ετέρου, όµως, και ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές των πληροφοριών και ενηµέρωσης, έστω και µε τη µορφή της παθητικής
πληροφόρησης.
Η ανισοκατανοµή της πληροφορίας συνδέεται µε τη δηµοκρατία και την ελευθερία. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να υποβιβάζεται
σε αντικείµενο της πληροφοριακής διαδικασίας ή σε υποχείριο
της εξουσίας, γιατί τότε έχουµε να κάνουµε µε µία τεχνική της
διακυβέρνησης και του διοικητικού ελέγχου και όχι εφαρµογής
της αρχής της ορατότητας στη κοινωνία.
Απέναντι σε αυτό στέκει ο εσωτερικά αφυπνισµένος και καλά
πληροφορηµένος πολίτης, ο οποίος θέλει να χρησιµοποιήσει το
δηµόσιο χώρο, τόσο για κοινή πρόσβαση όλων των ανθρώπων
όσο και για αναζήτηση του κοινού συµφέροντος.
Ο δηµόσιος χώρος, λοιπόν, που µας επιτρέπει το νοµοσχέδιο,
ενέχει ρόλο δικαστηρίου. Όµως, ο πολίτης δεν είναι πλέον αντικείµενο πληροφόρησης, αλλά και υποκείµενο επικοινωνίας. Για
αυτό οι περιορισµοί στην παροχή πληροφοριών πρέπει να είναι
θεµιτοί και ανάλογοι ως προς τους επιδιωκόµενους στόχους και
συµβατοί και αναγκαίοι σε µία δηµοκρατική κοινωνία.
Τέλος, καθώς η κοινή γνώµη έχει ταυτιστεί µε τη φιλελεύθερη
δηµοσιότητα, και η σύνδεση της δηµοσιότητας, ως καθολικότητας, µε την ορατότητα, ως γενίκευσης, δηλαδή, του συγκεκριµένου, έχω την άποψη ότι όλα τα ανοικτά συστήµατα συγκροτούν
µία ενιαία µορφή ενηµέρωσης και δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στο πεδίο της ερµηνείας του όρου «δηµοσιότητα». Η στάθµιση των αγαθών δεν πρέπει να γίνεται µε επίκληση των ορίων,
χωρίς να συγκεκριµενοποιείται ποιος θα τις περιορίζει και πότε,
αλλά µε βάση τους κανόνες της ελεύθερης κοινωνίας και της
ανοικτής δηµοκρατίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δηµόσιο σηµαίνει ανοικτό, ορατό, παρατηρήσιµο, διαθέσιµο στο κοινό. Είναι, δηλαδή, το αντίθετο του
µυστικού, του ιδιωτικού, του συµβαίνοντος σε περιορισµένο
κύκλο ανθρώπων. Δηµόσιο σηµαίνει προσκήνιο και όχι παρασκήνιο µε ρόλους διακριτούς και ορατούς. Δηµόσιο δεν σηµαίνει παλαιό φωτισµό ή παλαιά παράθυρα αποµόνωσης από το οπτικό
πεδίο των άλλων. Δηµόσιος χώρος επικοινωνίας είναι ή νοείται
µία σφαίρα κοινωνικής συνύπαρξης πολιτών που συζητούν -και
µε θεσµικό τρόπο- ζητήµατα ευρύτερου ενδιαφέροντος, καθώς
το δηµόσιο δυνητικά µας αφορά όλους.
Το νοµοσχέδιο είναι µια πρώτη κεντρικά, κυβερνητικά οργανωµένη προσπάθεια διεύρυνσης του opengov.gr και του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Το πρόβληµα, όµως, που φαίνεται να
προκύπτει είναι ότι σε θεωρητικό επίπεδο είναι επί χάρτου σχεδιασµός. Όλα αυτά που ακούγονται είναι εξαιρετικά ως προς την
κατεύθυνση, όµως, στην πράξη, στην υλοποίηση έχουµε δει ότι
δεν µπόρεσαν µέχρι τώρα να εφαρµοστούν.
Εξαιρέσεις από υποχρέωση δηµοσίευσης που αναφέρονται σε
κάποιους ευρείς και θολούς τοµείς –φορολογικό, στατιστικό
απόρρητο κ.λπ.- αφήνουν πολλά περιθώρια ερµηνείας ως προς
το τι µπορεί να εξαιρεθεί, γιατί πρέπει να εξαιρεθεί, ποιους
αφορά και –θα έλεγα- ποιος τιµωρείται αν τυχόν δεν τηρήσει
αυτήν τη διάταξη.
Έτσι λοιπόν, θα δηµιουργήσουµε διπλά και τριπλά συστήµατα,
ενώ θα µπορούσαµε –όπως πολύ σωστά ειπώθηκε- να διευρύνουµε το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πρόκειται, δηλαδή, στην ουσία
για ένα είδος γενικού πλαισίου, αφήνοντας πολλά και ουσιώδη
να ρυθµιστούν µε υπουργικές αποφάσεις.
Εποµένως, η πραγµατική βούληση για τη λειτουργία και εφαρµογή των στόχων του νοµοσχεδίου επαφίεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ο οποίος θα είναι και εκείνος που θα
ξεκαθαρίσει και θα αποσαφηνίσει τα θολά σηµεία του νοµοσχεδίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κι εδώ ερχόµαστε σε ένα κρίσιµο ζήτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι: Οι φορείς της εκτελεστικής λειτουργίας πρέπει να κινούνται
σε ένα χώρο παραδοσιακής αποστολής, δηλαδή, να εξειδικεύουν
και να εφαρµόζουν τους νόµους, όχι να θεσπίζουν νόµους, ούτε
κανόνες. Να µην αποκτούν, δηλαδή, µια πρωτογενή και αυτόνοµη νοµοθέτηση, διότι δηµιουργούµε δεύτερο νοµοθέτη.
Η υφαρπαγή νοµοθετικών αρµοδιοτήτων είτε από τη διοίκηση,
είτε από την Κυβέρνηση –βλέπε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου- χαρακτηρίζει αυτό που ο Αριστόβουλος Μάνεσης είχε
πει «νόσφιση εξουσίας». Αυτόβουλη νοµοθεσία δεν νοείται. Νοµίζω ότι σε µεγάλο βαθµό, όπου έχουµε δεκάδες υπουργικές
αποφάσεις που στην ουσία δεν εξειδικεύουν απλώς, αλλά νοµοθετούν, πάµε σε νόσφιση.
Όσον αφορά το απόρρητο, εκεί που παρουσιάζεται: Τι είναι το
απόρρητο; Το απόρρητο είναι ένας συνδυασµός µιας άγνωστης
ή σε µικρό κύκλο γνωστής πληροφορίας, µιας επιθυµίας µυστικότητας και ενός ενδιαφέροντος µυστικότητας. Έχουµε, δηλαδή,
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία. Το απόρρητο έχει αρνητικό χαρακτήρα -µη δηµοσιότητα- αλλά έχει και χρονικά σχετικό
χαρακτήρα. Δεν υπάρχει απόρρητο για πάντα. Για αυτό θα πρέπει να δούµε τα του απορρήτου, να τα θεµελιώσουµε και να
δούµε και ποια είναι η συνέπεια της µη τήρησης.
Άρα θα µου επιτρέψετε να πω, ότι όλο αυτό το νοµοσχέδιο
στηρίζεται σε µια υποχρέωση πίστεως, στην αρχή της καλής πίστης, στην εχεµύθεια και στην εµπιστοσύνη.
Ερώτηµα. Ναι, αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειαζόµαστε ένα
πλαίσιο πολιτικής αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος κι ένα
πλαίσιο αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης. Αν δεν τα έχουµε
αυτά, φοβάµαι ότι ένας ακόµη νόµος θα πέσει στη µαύρη τρύπα
της διαπλοκής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας προηγηθεί κάποιος άλλος
οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
άλλος. Τελειώσαµε. Τελευταία είστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ξεκινήσω από το δελτίο
Τύπου που εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ την 1η
Οκτωβρίου 2014, κύριε Υπουργέ, η οποία σας καταγγέλλει για
παλαιοκοµµατικές πρακτικές και ουσιαστικά, για εφαρµογή σχεδίου αναξιοκρατικής επαναστελέχωσης του Υπουργείου σας.
Διαβάζω από το δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ: «Με το πρόσχηµα
της έναρξης ισχύος των νέων οργανισµών των Υπουργείων στο
τέλος Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου, λήγουν οι θητείες όλων των
προϊσταµένων, όλων των ιεραρχικών επιπέδων -Τµήµατος, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης- και ορίζονται νέοι µε µια απλή
απόφαση του οικείου Υπουργού».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μεταβατικά. Να
το πείτε κι αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε επιφυλάξει, δηλαδή, στον
εαυτό σας, αυτό το προνόµιο, να διορίζετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μεταβατικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή παρεµβαίνετε και λέτε
«µεταβατικά» θα εξηγήσετε και πόσο διαρκεί αυτή η µετάβαση.
Τώρα αυτό για το οποίο σας καταγγέλλουν, είναι ότι δεν τηρήσατε διατάξεις, οι οποίες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως
εγγύηση αξιοκρατίας -αυτής την οποία ευαγγελίζεστε, αλλά
αυτήν την οποία καταρρακώνετε καθηµερινά- και στην πραγµατικότητα επί λέξει λέει η ΑΔΕΔΥ: «Με την ευκαιρία της έναρξης
ισχύος από 29 Σεπτεµβρίου του νέου οργανισµού του Υπουργείου σας, ορίσατε προϊσταµένους σε όλα τα επίπεδα -Τµήµατος, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης- µε βάση αποκλειστικά
κοµµατικά κριτήρια.
Καταγγέλλεστε δε -και έχουν υπάρξει συγκεκριµένες δηµοσιεύσεις και δηλώσεις- ότι παραλείπετε πρόσωπα που έχουν πρωτεύσει µε την κατάταξη των κριτηρίων και των µορίων, για να
προτιµήσετε πρόσωπα που δικοί σας Υπουργοί, προηγούµενων
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κυβερνήσεων, έχουν καταγγείλει ως επίορκα.
Εγώ θα περιοριστώ στο στάδιο αυτό -και θα επιφυλαχθώ βέβαια για τη δευτερολογία µου- στο να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, µε ποια κριτήρια προβήκατε εσείς στους διορισµούς
στους οποίους προβήκατε; Το ότι είναι µεταβατικοί δεν σας
απαλλάσσει της ευθύνης ότι ουσιαστικά κατακρηµνίζετε στη
θέση του απλού υπαλλήλου εκείνους οι οποίοι έχουν πρωτεύσει
µε τα αντικειµενικά κριτήρια και την ίδια ώρα προβιβάζετε σε διευθυντική θέση, σε θέση, δηλαδή, ιεραρχικά ανώτερη, πρόσωπα
που το δικό σας κόµµα και δικοί σας Βουλευτές και Υπουργοί
έχουν καταγγείλει. Πρέπει να το απαντήσετε αυτό. Σας ρωτώ γενικά και περιµένω να δώσετε µία απάντηση. Και επιφυλάσσοµαι
στη δευτερολογία µου να επανέλθω, ανάλογα µε την απάντηση
που θα δώσετε.
Αυτό, όµως, το δείγµα γραφής δεν συνάδει µε το πρότυπο το
οποίο εσείς θέλετε να δώσετε, της δήθεν µεταρρυθµίσεως στη
δηµόσια διοίκηση. Στην πραγµατικότητα εκείνο το οποίο πράττετε και διαπράττετε είναι η εγκαθίδρυση ενός νέου παλαιοκοµµατικού κράτους, αυτού µάλιστα στο οποίο -σας το είπα και την
άλλη φορά- µε κοµµατικά και κυβερνητικά κριτήρια στελεχώνετε
ακόµη και τις ανεξάρτητες αρχές.
Αναφέρθηκα την προηγούµενη φορά που τοποθετηθήκατε
ευαγγελιζόµενος την αξιοκρατία, σε πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα για το πώς στελεχώνετε ακόµη και τις ανεξάρτητες
αρχές µε τα κοµµατικά σας στελέχη. Πολύ πρόσφατο παράδειγµα
η τοποθέτηση του κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, πρώην Γραµµατέα της
Νέας Δηµοκρατίας, στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Και µπορούµε εν συνεχεία -κι επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογίανα σας παραθέσω µία σειρά από άλλα παραδείγµατα.
Τώρα σε σχέση µε τους οργανισµούς των Υπουργείων, θα θυµάστε ότι σας είχα ρωτήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε
επιτροπή, «ποια είναι αυτά τα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων
που ετοιµάζονται ως οργανισµοί Υπουργείων;». Και τότε περιφανής και περήφανος είχατε πει ότι γίνεται πολύ σηµαντική δουλειά
για τους οργανισµούς των Υπουργείων και θα τα µάθουµε εµείς
όταν είναι η ώρα. Δηµοσιεύτηκαν αυτά τα προεδρικά διατάγµατα
στα οποία εσείς µόνο έχετε εµπλοκή, δεν ενεπλάκη η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ούτε ενηµερώθηκε ποτέ, διότι µε αυτήν τη διαδικασία της εν κρυπτώ δροµολόγησης εξελίξεων και εκκαθαρίσεων
λειτουργείτε σε όλη αυτήν την περίοδο.
Εκδόθηκαν τα προεδρικά διατάγµατα, κύριε Μητσοτάκη και η
έναρξη ισχύος τους έχει ορισθεί για µεν το δικό σας Υπουργείο
και για κάποια άλλα στα τέλη Σεπτεµβρίου, ενώ για µια σειρά
άλλων Υπουργείων στα τέλη Οκτωβρίου.
Έρχεστε, λοιπόν, µε αυτό τον νόµο και µε µια σειρά τροπολογιών που κατά απαράδεκτο τρόπο κατατίθενται –συµπεριλαµβανοµένης της τροπολογίας που έχει καταθέσει ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων– να τροποποιήσετε τα προεδρικά διατάγµατα που εσείς επισπεύσατε!
Μάλιστα, ορίζετε ως έναρξη ισχύος την 28η Οκτωβρίου!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Εγώ σας είπα ότι σε αυτό το στάδιο θα σας υποβάλλω µόνο
ερωτήµατα. Θέλετε να εξηγήσετε στη Βουλή ποια σκοπιµότητα
εύρυθµης λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης εξυπηρετείται
από την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, τα οποία τροποποιούνται πριν καν την έναρξη ισχύος τους; Επίσης, ποια σκοπιµότητα προγραµµατισµού και εύρυθµης λειτουργίας εξυπηρετείται
από την έναρξη ισχύος στις 28 Οκτωβρίου των οργανισµών των
Υπουργείων;
Ξέρετε τι µας είπαν εχθές στην επιτροπή για τις γερµανικές
αποζηµιώσεις οι αρµόδιες υπάλληλοι που κάνουν την έρευνα
τεκµηρίωσης για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, τους οποίους
πρέπει να ανακτήσουµε γιατί συλήθηκαν και λεηλατήθηκαν από
τις ναζιστικές κατοχικές δυνάµεις; Μας είπαν, λοιπόν, αυτές οι
υπάλληλοι, οι οποίες κάνουν σαν τα µυρµήγκια τη δουλειά της
τεκµηρίωσης, ότι από 28 Οκτωβρίου δεν ξέρουν καν πού θα βρίσκονται, διότι συγχωνεύεται η υπηρεσία τους!
Αυτή είναι η αντίληψή σας για τη µεταρρύθµιση; Αυτή είναι η
αντίληψή σας για την αξιοκρατία, για την εύρυθµη λειτουργία
του κράτους;

673

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό θα έχω ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε.
Μήπως, τελικά, κύριε Μητσοτάκη αυτή είναι η αντίληψή σας
για την παράδοση του κράτους και του δηµοσίου σε συµφέροντα
εγχώρια και εξωχώρια, µε τα οποία έχετε ανοιχτή γραµµή και τα
οποία υπηρετείτε;
Εξηγείστε, σας παρακαλώ, το εξής: Οι ρυθµίσεις που φέρνετε
για το ΤΑΙΠΕΔ σε αυτό εδώ το νοµοθέτηµα, πώς συνδέονται και
τι εξυπηρετούν;
Εξηγείστε µας και κάτι άλλο: Η τροπολογία, µε την οποία επιτρέπετε στους εαυτούς σας –είναι η ίδια που αφορά το ΤΑΙΠΕΔνα προχρονολογήσετε στην πραγµατικότητα πράξεις δαπανών
οι οποίες θα λογίζονται ότι έχουν εκδοθεί προ της 30ης Σεπτεµβρίου 2014…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Ολοκληρώνω τη φράση µου, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αποσύρθηκε
αυτό. Δεν παρακολουθήσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το αποσύρατε; Διότι είπατε ότι
διανέµετε µόνο τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ µην διακόπτετε, διότι δίνεται η αφορµή και προχωράµε σε…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Όφειλε να ενηµερώσει ότι έχει αποσυρθεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν το αποσύρατε, αλλά επειδή
παραλείψατε να εξηγήσετε ότι το αποσύρατε και απλώς τις διανείµατε, εξηγείστε µας γιατί το βάλατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κυρία Κωνσταντοπούλου!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου! Εάν είχατε παρακολουθήσει τη συζήτηση από
την αρχή, θα το ξέρατε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εξηγήστε µας γιατί το βάλατε.
Διότι ανάλογη διάταξη έχει φέρει µε βουλευτική τροπολογία ο
γνωστός για τις βουλευτικές τροπολογίες κ. Τσουµάνης σε νοµοσχέδιο του κ. Στουρνάρα και πάλι τότε είχε αποσυρθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός, κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την εξαιρετική τιµή να
απευθυνθώ στο Σώµα, αφού η Βουλή έχει ολοκληρώσει τον
κύκλο τοποθετήσεων των συναδέλφων στην επί της αρχής συζήτηση του νοµοσχεδίου για τα ανοικτά δεδοµένα και το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ».
Θα µου επιτρέψετε στην οµιλία µου να ξεκινήσω από το κύριο
σώµα του νοµοσχεδίου, τον λόγο, δηλαδή, για τον οποίο έρχεται
το νοµοσχέδιο αυτό στη Βουλή. Και αυτός δεν είναι άλλος από
την υπηρέτηση έτι περαιτέρω της διαφάνειας και της ανοικτής
διάθεσης των δεδοµένων του δηµοσίου.
Άρα γίνεται ένα σηµαντικό βήµα µε αυτό το νοµοσχέδιο, για
να εµπεδωθεί η εµπιστοσύνη του κράτους προς τους πολίτες,
αλλά κυρίως το αντίθετο, η εµπιστοσύνη των πολιτών προς το
κράτος.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από πάρα
πολλά κόµµατα -όχι µόνο της Συµπολίτευσης, αλλά και της Αντιπολίτευσης- που µε επικρίσεις, αλλά και µε επαίνους δήλωσαν
µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο –και θα το δούµε στα άρθρα
αυτό- ότι θα ψηφίσουν άρθρα που αφορούν και την ανοικτότητα
των δεδοµένων, αλλά και το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ».
Ποιοι είναι οι στόχοι; Θέλω και εγώ να τους πω µε το δικό µου
τρόπο, αν και αναφέρθηκαν πολλοί από τους εισηγητές ήδη σε
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αυτούς. Οι στόχοι είναι δύο.
Ο πρώτος είναι να µπορούν οι πολίτες να έχουν ανοικτή,
διαρκή πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα του δηµοσίου, πλην εκείνων τα οποία αφορούν είτε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα –και
αυτό είναι αυτονόητο- είτε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας. Διασφαλίζουµε, δηλαδή, στην πράξη µε την εφαρµογή αυτού του νοµοσχεδίου –και θα µιλήσω αµέσως µετά για αυτήν την εφαρµογήότι κάθε πολίτης έχει δικαίωµα όχι µόνο στην απλή πρόσβαση –
και εδώ είναι και η διαφορά µε το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»- αλλά
στην πρόσβαση στα ανοικτά δεδοµένα, στα data sets, στα σύνολα δεδοµένων. Εδώ έχουµε τη δυνατότητα να επεξεργάζονται
οι επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, να επεξεργάζεται κάθε
πολίτης τη δηµόσια πληροφορία και να παράγει πλούτο γνώσης,
πλούτο εφαρµογών, πλούτο τελικά, ο οποίος θα έρθει σε αυτήν
την ίδια χώρα και την οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό καταλαµβάνει την Προεδρική Έδρα ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Άρα είναι µια µεγάλη τοµή που έχει, όπως είπα, δύο στόχους.
Ο ένας είναι να εµπεδωθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης, γιατί όλα τελικά είναι και σε επεξεργάσιµη µορφή, ανοικτά προς τους πολίτες. Ο δεύτερος είναι, βεβαίως, ένας τεράστιος αναπτυξιακός
πλούτος από όλες τις εφαρµογές, από την επιχειρηµατικότητα
που θα αναπτυχθεί. Ήδη βλέπουµε στις κοινωνίες τις ερευνητικές, στις κοινωνίες των startups πόσο αυτά τα λίγα δεδοµένα,
που µέχρι σήµερα και πριν το νοµοσχέδιο έχουν βγει σε ανοικτή
διάθεση, έχουν πραγµατικά αξιοποιηθεί µε καλές πρακτικές.
Πώς εφαρµόζουµε το νοµοσχέδιο; Άκουσα την κριτική και είναι
µπροστά µας η εφαρµογή. Πράγµατι, το µεγαλύτερο πρόβληµα
που έχουµε εδώ στη Βουλή είναι ότι ψηφίζουµε νοµοθετήµατα
και είτε δεν εφαρµόζονται είτε εφαρµόζονται κατά ένα µέρος.
Τι κάνουµε, λοιπόν, στο ίδιο το νοµοσχέδιο, για να το διασφαλίσουµε; Κατ’ αρχάς, όλα είναι εξ ορισµού ανοιχτά. Αυτό σηµαίνει ότι η υπηρεσία –και το λέει ρητά ο νόµος- θα πρέπει να
εξηγήσει γιατί κάτι δεν είναι ανοικτό, γιατί κάτι δεν είναι προσβάσιµο, κάποια πληροφορία, κάποιο δεδοµένο δεν είναι προσβάσιµο.
Επίσης, έχουµε τη ρύθµιση όπου το ΣΕΕΔΔ, το Σώµα Επιθεώρησης Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, έχει την υποχρέωση να
ελέγχει τη διαδικασία ανοικτής πρόσβασης των δεδοµένων.
Δίνουµε και κίνητρα µε τον ετήσιο δηµόσιο διαγωνισµό. Οι κοινότητες, οι επιστηµονικές, οι επιχειρηµατικές, στις οποίες αναφέρθηκα πριν, θα µπορούν να αξιοποιούν τα δηµόσια δεδοµένα
–είναι ένα κίνητρο αυτό- και να βραβεύονται για αυτό. Έτσι, θα
υπάρξει µια διάχυση αυτής της ιδέας σε όλον τον κόσµο, σε
όλους τους πολίτες.
Θα υπάρχει, λοιπόν, έλεγχος του κράτους και αξιοποίηση της
δηµόσιας πληροφορίας.
Θέλω να αναφερθώ ειδικά στο θέµα του πολιτισµού, γιατί τέθηκε από αρκετούς συναδέλφους. Η εξαίρεση που υπάρχει σε
ό,τι αφορά την ανοικτή διάθεση αφορά την προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισµό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία. Ήδη βλέπουµε ότι και στον Τύµβο
Καστά υπάρχουν υποψίες –δεν το ξέρουµε ακόµα- ότι έχει συληθεί ο τάφος. Ο αρχαιολογικός πλούτος είναι τέτοιος και η προστασία της αρχαιολογικής νοµοθεσίας είναι αντίστοιχη που
επέβαλε το να µπει αυτή η διάταξη, έτσι ώστε να µην µπορεί καθένας µέσω της ανοιχτής διάθεσης των δεδοµένων να έχει την
πρόσβαση για να κάνει αξιόποινες πράξεις.
Θέλω τώρα να περάσω στο κεφάλαιο που αφορά το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ III», το πρόγραµµα για την ενίσχυση της διαφάνειας.
Θέλω, όµως, να πω και δύο λόγια για κάτι που ακούστηκε πριν
λίγο στην Αίθουσα. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
απέσυρε µία παράγραφο µε δική του πρωτοβουλία σήµερα το
πρωί, η οποία –καταδεικνύει τι;- καταδεικνύει ακριβώς ότι η δηµόσια διοίκηση πολλές φορές µε πάρα πολλούς τρόπους προσπαθεί να λειτουργεί ως ένα κλειστό σύστηµα.
Προσπαθεί να προστατέψει τα δικά της δεδοµένα και δεν κάνει
το αυτονόητο: Να τα βγάλει έστω στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» άλλο ανοικτά δεδοµένα, άλλο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»- να βγάλει
τις αποφάσεις σε πραγµατικό χρόνο, όπως νοµοσχέδιο προηγού-
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µενο που ψηφίσαµε και έγινε νόµος του κράτους επιβάλλει. Αν
µια πράξη δεν αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δεν µπορεί να εφαρµοστεί, δεν ισχύει, λέει ο νόµος που ψηφίσαµε. Γιατί
τον ψηφίσαµε; Γιατί αυτή η ηγεσία πιστεύει ότι το πρόγραµµα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πρέπει να επεκταθεί.
Τι συµβαίνει, όµως, στην πράξη; Συµβαίνει ότι πολλές περιφέρειες ή και άλλοι οργανισµοί –δεν ξέρω πού αλλού µπορεί να
υπάρχει το πρόβληµα- αµελούν και βεβαίως όταν έρχεται η ώρα
της πληρωµής των δαπανών, το Ελεγκτικό Συνέδριο βάζει
µπλόκο -και πολύ καλά κάνει- διότι δεν έχουν αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Τι θα έλυνε την κατάσταση αυτή; Θα την έλυνε µια στοιχειώδης εγρήγορση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών,
στις οποίες έχει αποσταλεί επιστολή από εµένα την ίδια στις 6
Δεκεµβρίου του 2013 -υπήρξε προεργασία των δύο Υπουργείων
για να φτάσουµε εκεί- όπου θα έπρεπε να διασυνδεθεί το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµικών µε το σύστηµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», πολύ απλά. Και τότε κανένας
δήµος, κανένα Υπουργείο, καµία περιφέρεια δεν θα µπορούσε
να κάνει αυτό: Να ξεχάσει να αναρτήσει στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και βεβαίως να µην µπορεί να πληρώσει. Γιατί εµείς νοµοθετήσαµε να µην µπορεί να εφαρµοστεί, να µην µπορεί να
πληρωθεί καµµία δαπάνη, αν δεν έχει ανέβει στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Και αυτό είναι πολιτική µας και θα παραµείνει πολιτική
µας!
Σήµερα, λοιπόν, καλέσαµε το Υπουργείο Οικονοµικών να έρθει
αύριο και να δώσει λύση στο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε, όχι,
όµως, καταστρατηγώντας το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Διότι µε αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –
στο οποίο επανέρχοµαι- περνάµε στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ».
Και ποιο είναι το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ»; Είναι τα απολογιστικά στοιχεία των µη κυβερνητικών οργανώσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές µη κυβερνητικές
οργανώσεις. Πολλές από αυτές κάνουν εξαιρετικό έργο στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην πολιτιστική κληρονοµιά, στο
κοινωνικό έργο συµπαράστασης σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, στους συµπολίτες µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω λίγο την ανοχή σας, παρακαλώ.
Είναι, λοιπόν, αυτές οι οργανώσεις που κάνουν πολύ καλό
έργο. Αλλά υπάρχουν και άλλες µη κυβερνητικές οργανώσεις
που απλώς λαµβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις
από τους δήµους και τις περιφέρειες. Είναι λοιπόν, σωστό –και
αυτό νοµοθετούµε- να αναρτώνται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
απολογιστικά τα στοιχεία των δαπανών που έκαναν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, για να δούµε πού πήγαν αυτά τα λεφτά, πού
πήγαν τα λεφτά του δηµοσίου, για ποιο σκοπό και πώς απορροφήθηκαν.
Και τέλος, πολύ σηµαντικό, να δούµε και τη ρύθµιση για την
ανάρτηση των στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών σε
πραγµατικό χρόνο, όλων των προϋπολογισµών, του κρατικού
προϋπολογισµού, των δηµοτικών προϋπολογισµών. Όλων των
προϋπολογισµών.
Ακούστηκε εδώ από την κ. Χρυσοβελώνη να υπάρχει και το real
time σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό της Βουλής. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης ήδη έχει εκτενέστατη συνεργασία µε τη Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να
σας πω ότι είναι από τους πρωτοπόρους, σε σχέση µε κοινοβούλια άλλων χωρών, στην υπόθεση της διαύγειας και των ανοικτών
δεδοµένων. Ένα βήµα παραπάνω θα ήταν αυτό που προτάθηκε
από τη συγκεκριµένη συνάδελφο, που εµείς δεν θα είχαµε καµµία αντίρρηση να το δεχτούµε. Άρα δηµοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, θα πω µόνο για το διαγωνισµό της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και για τον έλεγχο των πλαστών δικαιολογητικών, πριν ολοκληρώσω.
Κατ’ αρχάς, όπως θα είδατε από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
ορισµένες επισηµάνσεις έγιναν δεκτές, όπως η συµµετοχή της
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ΑΔΕΔΥ, όπως η προσθήκη στο διαγωνισµό πολλαπλών ερωτήσεων των γραπτών στοιχείων για την επεξεργασία φακέλου επικαίρου θέµατος ή στοιχείων για την ξένη γλώσσα. Θα
συζητήσουµε και αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Θεωρώ ότι
κάνουµε ότι είναι δυνατόν, ούτως ώστε όχι µόνο το αδιάβλητο
αλλά και το αξιόπιστο του διαγωνισµού να διατηρηθεί µε απλούστευση και µε περαιτέρω, αν θέλετε, θωράκιση του δηµοσίου παράγοντα.
Και ένα τελευταίο, το οποίο αφορά κυρίως την επισήµανση
που έκανε ο κ. Μητρόπουλος αλλά και άλλοι συνάδελφοι.
Κοιτάξτε, η διάταξη που αφορά τον έλεγχο της γνησιότητας
είτε για τις προσλήψεις είτε για τις µετατάξεις δεν είναι συγγνωστή πλάνη. Πρόκειται καθαρά για µη γνησιότητα, δηλαδή για
πλαστότητα, δηλαδή για αξιόποινη πράξη. Δεν πρόκειται για συγγνωστή πλάνη –το επαναλαµβάνω- ούτε αναφερόµαστε πουθενά
στη διάταξη γι’ αυτό το θέµα.
Σε ό,τι αφορά, επίσης, το συνταξιοδοτικό, πουθενά δεν θίγεται
το συνταξιοδοτικό από τη διάταξή µας. Το γράµµα της διάταξής
µας µιλάει για γνησιότητα. Είναι ακριβώς αυτό το κοµµάτι του
νοµοσχεδίου που παραπέµπει σε αυτά που είπαν λίγο πριν και ο
κ. Κουρουµπλής και άλλοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι
«εµείς δεν θέλουµε τα πλαστά δικαιολογητικά». Πολύ ωραία!
Αυτό λέµε και εµείς.
Γιατί δεν ψηφίζετε αυτές τις διατάξεις; Θέλω να τις ξαναδείτε
και οφείλετε να τις ξαναδείτε. Το να λέµε εδώ µέσα: «Τι κρίµα οι
άνθρωποι αυτοί! Να δείξουµε επιείκεια» είναι λαϊκισµός.
Με συγχωρείτε, σε ένα κράτος δικαίου την επιείκεια στην επιµέτρηση της οποιασδήποτε ποινής για αξιόποινη πράξη την επιβάλλει το δικαστήριο εάν έτσι κρίνει. Δεν είναι δουλειά της
Βουλής να είναι επιεικής ή µη επιεικής ο νόµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ο νόµος πρέπει να είναι δίκαιος, να έχει σχέση µε το κοινωνικό
γίγνεσθαι, αλλά δεν µπορεί από µόνος του, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εισάγει την ίδια την επιείκεια µέσα στις διατάξεις,
γιατί τότε θα κάνει διαφορά εάν κάποιος είναι πραγµατικά ανάπηρος, όπως άκουσα, και τελευταία στιγµή είχε ένα πλαστό πιστοποιητικό ή εάν κάποιος δεν έχει κανένα πρόβληµα και έχει
πλαστό πιστοποιητικό. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Εάν δύο
άνθρωποι έχουν πλαστό πιστοποιητικό, δεν µπορεί να διακρίνεται
ο ένας από τον άλλο µε βάση την κοινωνική του κατηγορία. Η
αξιόποινη πράξη –το ξαναλέω- πρέπει να κριθεί από το δικαστήριο και να κριθεί µε επιείκεια.
Τα άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφάσεις στην
προσπάθεια να υπάρξει ένας µηδενισµός και ένας λαϊκισµός, που
νοµίζω ότι συνάδει µε τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται η
χώρα αυτήν τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρία Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
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το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 203 Βουλευτές.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Ευσταθίου Μπούκουρα:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 19 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 179.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση της συναδέλφου κ. Γαρυφαλλιάς (Λιάνας) Κανέλλη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 197.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές.
Λευκά: 1.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Αρτεµίου Ματθαιόπουλου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 198 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 4.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή κατά
πλειοψηφία.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Βασιλείου Καπερνάρου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 9 Βουλευτές.
Κατά της αιτήσεως άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν
189.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 13 Βουλευτές.
Κατά της αιτήσεως άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν
179.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Λευκά: 4.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµεθα επί του νοµοσχεδίου και συνεχίζουµε
µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά αναρωτιέµαι
τι µπορεί να κάνει ένα κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
αλλά και όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης -και εγώ θα πω και
όλοι οι Βουλευτές, και της Συµπολίτευσης- απέναντι σε αυτό το
φαινόµενο που δεν σταµατά, αυτήν την αθλιότητα της κατάθεσης
τόσων τροπολογιών που καθεµία από αυτές αποτελεί έναν αυτοτελή νόµο την τελευταία στιγµή…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δέκα υπουργικές έγιναν τώρα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ακριβώς. Δέκα τροπολογίες µέχρι
εχθές το βράδυ στις δώδεκα.
Κύριε Πρόεδρε, τι να κάνουµε δηλαδή; Απορώ. Επιτέλους, ο
κ. Μεϊµαράκης –όχι µόνο οι Αντιπρόεδροι- θα το σταµατήσει
αυτό; Οι Υπουργοί δεν χαµπαρίζουν. Δεν ενδιαφέρονται. Είναι
µαγαζί τους η Βουλή. Είναι αδιάφοροι. Δεν τους νοιάζει. Αλλού
απολογούνται. Ο Πρόεδρος της Βουλής θα κάνει κάτι; Τι να λέµε
κάθε φορά; Τα ίδια και τα ίδια, ότι δεν είναι σωστό, ότι η Διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει ή έχει κάνει συστάσεις;
Κοροϊδευόµαστε δηλαδή;
Εγώ δεν το ανέχοµαι για τον εαυτό µου και για την προσωπική
µου αξιοπρέπεια. Δεν είναι δυνατόν να µε υποχρεώνουν Υπουργοί αυθαίρετοι, µε τέτοιο τρόπο, να µην µπορώ να ασκήσω τα
κοινοβουλευτικά µου καθήκοντα! Διότι είναι αδύνατον να ασκηθούν τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα -δεν υπάρχει περίπτωση!και να απολογούµαι στον ελληνικό λαό. Προσωπικά το θέτω. Φυσικά το θέτω εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και, φυσικά, πιστεύω ότι η
θέση µου εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι την ολότητα, των Βουλευτών του Κοινοβουλίου. Και δεν καταλαβαίνω
γιατί από τη µεριά της Πλειοψηφίας δεν υπάρχουν φωνές.
Ξέρετε τι ψηφίζετε εσείς; Εκτός εάν σας κάνουν φροντιστήρια
την προηγούµενη, εάν σας έχουν από µέρες ενηµερώσει. Οπότε
έχουµε πια πλήρη εκτροπή.
Δεν καταλαβαίνω, οι εισηγητές της Νέας Δηµοκρατίας, οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, τι είδους
καθήκοντα διεκπεραιώνουν µε αυτούς τους όρους. Μπορούν να
πουν ότι χειρίζονται νοµοσχέδια και ότι πραγµατικά ανταποκρίνονται σε αυτό; Τι είναι η Βουλή; Μια απλή διεκπεραίωση; Πού
είναι η ακρόαση φορέων; Πού είναι η διαβούλευση;
Ήδη στα άρθρα 17, 18, 19 για τη δηµόσια διοίκηση από τη συζήτηση στην επιτροπή προέκυψε µία σειρά από σηµαντικές βελτιώσεις. Θα µιλήσουµε γι’ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όµως, αυτό
αποτυπώνει ως προς το θέµα αυτό, ανεξαρτήτως του αν οι αλλαγές αυτές ικανοποιούν πλήρως ή όχι –θα τα δούµε αυτά- στο
στοιχειώδες αυτό επίπεδο την πραγµατική κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί αυτό είναι το Κοινοβούλιο. Μα, σε κανένα άλλο επίπεδο δεν θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία;
Ειλικρινά σκεφτόµουν, κύριε Πρόεδρε, να µη µιλήσω, να διαµαρτυρηθώ και να κάτσω κάτω, αλλά υπάρχουν πολύ σηµαντικά
ζητήµατα και θα προχωρήσω την οµιλία µου. Προειδοποιώ,
όµως.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης, που µόλις εισήλθε στην Αίθουσα, µας εγκάλεσε χθες, προτρέποντάς µας ότι
κάποια στιγµή η Αντιπολίτευση πρέπει και να αποχωρεί. Εµείς δίνουµε τις µάχες µας εδώ και δεν έχουµε επιλέξει το να αποχωρούµε. Παρ’ όλα αυτά, πράγµατι κάποια στιγµή πρέπει και µε ένα
διαφορετικό τρόπο να αποτρέψουµε τη νοµιµοποίηση τέτοιου είδους λειτουργιών. Θα προτιµούσαµε, όµως, να αποχωρεί το
Προεδρείο, να αρνείται να ανέβει στο Βήµα και να µην προεδρεύει σε διαδικασίες συζήτησης νοµοσχεδίων µε αυτόν τον
ορυµαγδό των τροπολογιών.
Προειδοποιούµε: Τελειώνουν τα περιθώρια! Εγκαλώ τον Πρόεδρο της Βουλής. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι Υπουργοί δεν χαµπαρίζουν και αυτό το γαϊτανάκι των ευγενικών εκκλήσεων δεν
αποδίδει. Η προσβολή είναι ευθεία, όχι µόνο στη Βουλή ως σύνολο, αλλά και απέναντι στον Πρόεδρο της Βουλής, διότι πράγµατι έχει συγκαλέσει τη Διάσκεψη των Προέδρων και έχει στείλει
µία νότα, η οποία αγνοείται. Ή υπάρχει συµπαιγνία, πράγµα που
δεν θέλω να παραδεχθώ ή υπάρχει απαξίωση του ίδιου του Προ-
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έδρου της Βουλής. Δεν θα αντιδράσει;
Εποµένως, καλώ και το Προεδρείο της Βουλής και τον ίδιο τον
Πρόεδρο την επόµενη φορά που θα επαναληφθεί το φαινόµενο
αυτό να διακόψουν τη συνεδρίαση και να αρνηθούν τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέτω ευθύς εξαρχής το θέµα
της δηµόσιας διοίκησης. Για να λειτουργήσει η δηµόσια διοίκηση
πρέπει να υπάρχει στοιχειωδώς τήρηση κάποιων κανόνων εντιµότητας, ισονοµίας και ισοτιµίας, κυρίως από τη µεριά της πολιτείας.
Όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πτέρυγες της Βουλής
δεν θα κουραστούµε να επαναφέρουµε κάθε φορά, διαρκώς και
µε την ίδια πίεση την υπόθεση των επιτυχόντων του πανελλήνιου
γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του Φεβρουαρίου του 1998 για
το δηµόσιο τοµέα.
Δεν υπάρχει ζήτηµα πλαστών δικαιολογητικών. Δεν υπάρχει
ζήτηµα αναξιότητας. Αντίθετα είναι επιτυχόντες µε υψηλούς βαθµούς. Δεν υπάρχει ζήτηµα χαµηλών προσόντων. Τους έχει
ανάγκη η δηµόσια διοίκηση. Ζουν όλο αυτό το διάστηµα προσπαθώντας να επιζήσουν. Κάποιοι έχουν συµµετάσχει και σε άλλους
διαγωνισµούς και ο καθένας έχει πάρει το δρόµο του.
Είναι ένα δυναµικό στοιχείο της ελληνικής νεολαίας µε υψηλά
προσόντα και υψηλές δυνατότητες, το οποίο η ελληνική πολιτεία
υποχρεούται να αξιοποιήσει, διότι εκείνη κάλεσε αυτό το δυναµικό να συµµετάσχει σε διαγωνισµό. Μετά την επιτυχία, δηµοσιεύθηκαν τα αποτελέσµατα και ουδέποτε υλοποίησε η ελληνική
πολιτεία το αποτέλεσµα ενός διαγωνισµού που εκείνη προκάλεσε.
Σας λέω και κάτι άλλο. Πέρα από όλες τις κριτικές για την
τρόικα ή οτιδήποτε, ήσαστε εξαρτηµένη κυβέρνηση από νόρµες
και στόχους, που ακριβώς σας βάζει η τρόικα. Και πάµε να συζητήσουµε αν έχει ή δεν έχει ανάγκη ο δηµόσιος τοµέας από στελέχη και υπαλλήλους, όχι µόνο µε τα κριτήρια του αν λείπουν
από τα νοσοκοµεία ή τα σχολεία. Πριν δυο εβδοµάδες ο κ. Λοβέρδος µάς έλεγε, «δεν µπορώ, πρέπει να προσλάβω δέκα χιλιάδες. Είναι αδύνατον να λειτουργήσουν τα σχολεία έτσι».
Εγώ δεν µιλώ µόνο για αυτούς τους πολύ σηµαντικούς και κρίσιµους τοµείς, αλλά το λέω και από την άποψη της άµεσης παραγωγικότητας του δηµοσίου. Υπάρχουν υπηρεσίες, οργανισµοί,
τοµείς ολόκληροι που όταν προσλαµβάνεται ένας υπάλληλος
φέρνει αύξηση εσόδων. Όταν είναι δέκα, δεκαπλάσια η αύξηση
εσόδων. Όταν είναι εκατό, εκατονταπλάσια η αύξηση εσόδων.
Μπορώ να σας παραθέσω τέτοιους οργανισµούς, γιατί η ίδια
η λειτουργία τους σηµαίνει διεκπεραίωση υποθέσεων από τις
οποίες εισπράττει το δηµόσιο και οι οποίες συγκεντρώνονται σε
τεράστιους όγκους φακέλων.
Δεν είναι µόνο, λοιπόν, η δηµοσιονοµική στενότητα. Είναι ένα
ολόκληρο δόγµα ότι το δηµόσιο πρέπει να γίνει πάρα πολύ µικρό,
ασήµαντο. Είναι το νεοφιλελεύθερο δόγµα. Ακόµα και εκεί που
έχει πραγµατικά να κερδίσει πόρους το ελληνικό δηµόσιο, ούτε
εκεί δεν µπαίνει αυτή η διαδικασία.
Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µία κυβέρνηση που δεν έχει δική της
πολιτική, δεν έχει εθνική πολιτική. Είναι κυβέρνηση υπό διαταγή.
Από αυτήν την άποψη, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιµία, έχει αναπτυχθεί και η περίφηµη θεωρία «και να µην µας τα επέβαλαν,
έπρεπε να τα κάνουµε».
Βεβαίως, πάρα πολλά έπρεπε να κάνουµε, ειδικά στη δηµόσια
διοίκηση. Πρώτον, έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Δεύτερον, να
υπάρχει αξιοκρατία. Τρίτον, να υπάρχει ενίσχυση και επιµόρφωση των υπαλλήλων και των στελεχών. Τέταρτον, να υπάρχει
αξιοποίηση των αρίστων.
Πέµπτον, έπρεπε να υπάρχει αύξηση της εµπιστοσύνης στους
δηµοσίους υπαλλήλους, ώστε να τους αναθέσουµε επιτελικά καθήκοντα και όχι να δίνουµε χρήµατα σε διάφορους συµβούλους
αµφιβόλου ποιότητας, αξιοπιστίας και εντιµότητας και να είναι
όλα τα υπουργεία και οι υπουργοί περιστοιχιζόµενοι από διάφορους συµβούλους που καµώνονται ότι έχουν περίφηµες σπουδές, ενώ στην πραγµατικότητα είναι ρεπλίκες συντεταγµένων
κατευθύνσεων των νεοφιλελεύθερων δογµάτων της Αµερικής και
της Ευρώπης και έρχονται και τα αναπαράγουν και τα επιβάλλουν εδώ.
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Αυτά χρειάζεται η δηµόσια διοίκηση. Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται εµπιστοσύνη στο έµψυχο υλικό, ενθάρρυνση, αξιοποίηση και
αξιοπιστία σε κάθε κατεύθυνση. Κι εκεί βέβαια υπάρχουν οι κανόνες και τα πάντα. Και υπάρχει και ο έλεγχος, βεβαίως.
Όµως, όταν βάζουµε στο στόχαστρο τον δηµόσιο υπάλληλο
και τον θεωρούµε εξ ορισµού ένοχο, τον συκοφαντούµε και τον
απαξιώνουµε -όπως και τους υπαλλήλους της Βουλής- σε όλους
τους κλάδους και µετά θέλουµε απόδοση από εκεί, και µετά προσπαθούµε να εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα, τι γίνεται;
Είναι σωστό αυτό που είπε ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος πριν, ότι
είναι ασύµµετρες οι συνέπειες για όλους αυτούς τους υπαλλήλους, αναφορικά µε την µετατροπή των παλιών συµβάσεων σε
αορίστου χρόνου και την περιπέτεια της λήξης της οµηρίας στην
οποία ήταν εγκλωβισµένοι επί τόσα χρόνια οι άνθρωποι αυτοί.
Δεν είναι ασύµµετρη η συνέπεια; Ναι, αν έχει φέρει πλαστό έγγραφο, βεβαίως!
Όµως, αν η διοίκηση επέλεξε, για να µην τον αποκλείσει, να
αιτιολογήσει -και ορθώς- κάποιο κενό της υπηρεσίας, που στην
πραγµατικότητα, τις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ήταν κενό,
αλλά εργασία µη αµειβόµενη, τώρα ποιος νόµος, ποιο νοµικό σύστηµα και ποια αξιοσύνη δηµόσιας διοίκησης ή και ιδιωτικής διοίκησης µπορεί να ανεχθεί ότι ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί
δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια θα κληθεί να τιµωρηθεί, διότι
αυτή ήταν η εξ ανάγκης διαδοχική πορεία εργασίας του;
Κι όλο αυτό το λέτε «αποκατάσταση δικαιοσύνης»; Αυτό είναι
η «σφαγή του Ηρώδη» -αν και δεν πρόκειται για µικρά παιδιά-,
για να επιτευχθούν οι στόχοι που σας έχει βάλει η τρόικα. Τίποτε
άλλο δεν είναι. Και µε αυτήν την έννοια, και η συγγνωστή πλάνη
είναι πραγµατικά ένα επιχείρηµα πάρα πολύ ισχυρό, όπως πολύ
σωστά το έθεσε ο εισηγητής µας ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
Για το σύστηµα επιλογής προϊσταµένων και τις µεταβατικές
διατάξεις τι να πει κανείς; Μας είπε προχθές ο κ. Μητσοτάκης,
όταν του έθεσα το θέµα, ότι «εγώ εφαρµόζω το νόµο». Μα, εσείς
κάνετε νόµους ακόµη και της τελευταίας στιγµής. Κατήγγειλα
και τις τροπολογίες.
Πρόκειται για έναν νόµο, ο οποίος σας δίνει το δικαίωµα -και
τον επικαλείστε, ενώ εσείς τον έχετε κάνει- να διώχνετε προϊσταµένους µε µεταπτυχιακές σπουδές, εµπειρία και αποδοτική πορεία στη θέση τους και να βάζετε κοµµατικούς «ηµέτερους» του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας ως µεταβατική φάση, οι
οποίοι όµως εν συνεχεία θα λειτουργήσουν και ως εκλέκτορες,
ως συµβούλια επιλογής των εποµένων. Αν αυτό δεν είναι το νέο
κοµµατικό κράτος, τότε τι άλλο είναι; Και γι’ αυτό επικαλείστε
τον νόµο, «εφαρµόζω», λέει, «τον νόµο». Αυτές είναι πρωτοφανείς κοροϊδίες απέναντι στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αύριο θα µιλήσουµε για όλες αυτές τις περίφηµες τροπολογίες. Θα δούµε αν θα µιλήσουµε δηλαδή, γιατί πραγµατικά ελπίζω µέχρι αύριο να υπάρξει µια αντίδραση από τη µεριά του
Προεδρείου.
Προς το παρόν, εκτός από όσα είπα, θέτω, κύριε Πρόεδρε, και
το αίτηµα να υπάρξει τρίτη συνεδρίαση. Αύριο να συζητήσουµε
µόνο επί των άρθρων και να υπάρξει ξεχωριστή τρίτη συνεδρίαση -αν δεν αποσυρθούν οι τροπολογίες, που πρέπει να αποσυρθούν, ή τουλάχιστον αυτές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµαώστε να υπάρξει αυτοτελής συζήτηση που θα αφιερωθεί στις
τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο. Ανεφέρθη ο κ. Δρίτσας σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θα µιλήσω για το νοµοσχέδιο -θα µιλήσω αύριο- αλλά σχετικά µε την πολύ ορθή επισήµανση -δεν γίνεται για πρώτη φορά- που έκανε ο κ. Δρίτσας για
την εικόνα που παρουσιάζει το Κοινοβούλιο στο νοµοθετικό έργο
του, αν και το ίδιο συµβαίνει και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Ούτε ο Πρωθυπουργός έρχεται, όπως οφείλει, κατά το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής. Οι Υπουργοί είτε δεν έρχονται
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είτε στέλνουν αναρµοδίους για το συγκεκριµένο ζήτηµα Υφυπουργούς.
Γενικώς, όπως έχω αρκετές φορές πει, εγώ έχω καταλήξει
πλέον στο συµπέρασµα ότι αυτή η εικόνα µιας Βουλής που έχει
υποστεί ένα είδος capitis deminutio, έχει δηλαδή υποβαθµιστεί,
θεωρείται ότι είναι µία Βουλή µειωµένης εκπροσώπησης -και εδώ
και από την Αντιπολίτευση τονίζεται αυτό από την πρώτη µέρακαι δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. Αυτά όλα είναι πολύ επικίνδυνα.
Λυπάµαι για τις αντιδράσεις που υπήρξαν χθες βράδυ, όταν
αναφέρθηκα σε αυτό που πρέπει να µας απασχολεί όλους αυτήν
τη στιγµή, στις εξελίξεις στη θαλάσσια επικράτεια της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, στα γυµνάσια που γίνονται εκεί, στις συναντήσεις
που θα γίνουν και στο τριµερές Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και
στο τριµερές Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην επιθετικότητα της
Τουρκίας, η οποία ίσως προσπαθεί µε τον κ. Ερντογάν να εισάγει
την τάξη, στην αναστατωµένη επικράτειά της, µέσω µιας κρίσης
µε έναν γείτονα. Εµείς, δυστυχώς, είµεθα προνοµιακός στόχος
για δηµιουργία εντυπώσεων και για να δείξει ότι είναι και καλός
ισλαµιστής -δεν είναι τζιχαντιστής-, αλλά να που έχει απέναντί
του µια χριστιανική χώρα.
Έρχοµαι, όµως, στο θέµα αυτό. Λυπάµαι, αλλά αυτό θα
έπρεπε να κυριαρχεί στη Βουλή των Ελλήνων σήµερα, για να περάσει το µήνυµα και στον ελληνικό λαό ότι µπορεί να έρθουν χειρότερα, όχι για να τον φοβίζουµε να υφίσταται τα δεινά, αλλά
για να ξέρει πού πάει η χώρα.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µία λύση. Ο κ. Δρίτσας δεν έχει προφανώς καταλάβει το εξής και εγώ φταίω ίσως που δεν το έκανα
σαφές. Δεν κάνω πόλεµο στην Αντιπολίτευση, όταν λέω ότι σε
αυτήν την κατάσταση δεν είναι µόνο η Αντιπολίτευση, αλλά είναι
και αρκετοί Βουλευτές που στηρίζουν µε την ψήφο τους την Κυβέρνηση και οι οποίοι αντιµετωπίζουν το δίληµµα. Το γνωρίζετε.
Για µια τροπολογία του οποιουδήποτε που µπορεί -και σκοπίµωςνα το κάνει αυτό, θα πρέπει όσοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας
διαφωνούν να ρίξουν την Κυβέρνηση.
Θα µου πείτε, έτσι πέφτουν οι κυβερνήσεις; Κατά τη γνώµη
µου, δεν πέφτουν έτσι τα κοινοβούλια. Στο αγγλικό Κοινοβούλιο
καταψηφίζονται νόµοι, αλλά δεν παραιτείται η κυβέρνηση. Στην
Ελλάδα -και γι’ αυτό έχει ο καθένας µας, υποθέτω, κάποια ευθύνη- µια παράγραφος να καταψηφιστεί, δηµιουργείται µια κατάσταση από ένα σύστηµα της ενηµέρωσης και χειραγώγησης
του λαού, το οποίο ανεχόµαστε και συντηρούµε.
Σήµερα, το «ΔΟΛιο» συγκρότηµα γράφει γι’ αυτά που είπα
εχθές για την επιτροπή στην οποία συµµετέχετε, κύριε Δρίτσα –
ξέρω την άποψή σας- για τον επανέλεγχο της περιουσιακής κατάστασης κάποιων προσώπων σε σύγκριση και µε τον τρόπο
διαβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους. Αυτό λέει ο ν.
4065 που ψηφίστηκε οµόφωνα από τη Βουλή.
Ο κ. Καλαντζής, λοιπόν, πήγε στους δηµοσιογράφους και είπε
«τι να κάνουµε, εγώ φαρµακοποιός είµαι, τη συνταγή εφαρµόζω», δηλαδή ότι τάχα ο νόµος τούς λέει να δουν µόνο τις δηλώσεις «πόθεν έσχες».
Μα, ο νόµος λέει ότι αίρεται το τραπεζικό απόρρητο και ότι
καµµία δηµόσια υπηρεσία, ακόµα και η δικαιοσύνη, δεν µπορεί
να το παρεµποδίσει. Η Αρχή για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος,
αλλά και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Νικολούδης,
µετά απ’ αυτόν τον νόµο ήρθε και µας είπε ότι ένας από τους
τριακοσίους –που τελικά δεν ήταν ένας από τους τριακοσίους,
αλλά ήταν σύζυγος ενός από τους τριακοσίους- είχε ελεγχθεί
από την Αρχή για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος.
Δηλαδή, αυτός ο νόµος υπάρχει, αν θέλουµε να βγάλουµε σαν
την τρίχα από το ζυµάρι από τον πολιτικό κόσµο της χώρας εκείνους οι οποίοι, είτε ως Πρωθυπουργοί είτε ως Υπουργοί είτε ως
Αρχηγοί κοµµάτων, δεν είναι αυτά τα άλλα που γράφουν αλλά
δίνουν την αίσθηση ότι είναι «τρέχα-γύρευε».
Γράφει γι’ αυτά, λοιπόν, το «ΔΟΛιο» συγκρότηµα. Ξέρω, εκεί
ο κ. Ψυχάρης άλλο που δεν θέλει. Πρέπει να γίνει νόµος. Ο
νόµος αυτός δεν προβλέπει µόνο για τους πολιτικούς, αλλά προβλέπει για τους εκδότες, τους καναλάρχες, τους τραπεζίτες.
Χρειάζεται έλεγχος, λοιπόν. Ο κάθε πολίτης που τον ταΐζουν
κουκιά και µαρτυρά κουκιά, λέει «όλοι εσείς φταίτε». Βεβαιότατα!
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Ακόµα και οι Εβραίοι στην παράδοσή τους έπαιρναν ένα κριάρι,
του έλεγαν κάθε χρόνο «εδώ είναι οι αµαρτίες µας για τον Ιεχωβά», το έστελναν στην έρηµο, ψοφούσε στην έρηµο και ήταν
ο αποδιοποµπαίος τράγος. Και συνέχιζαν να αµαρτάνουν.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ διαµαρτύροµαι για όλη αυτήν την κατάσταση, όταν η χώρα βρίσκεται εν όψει και κινδύνων.
Θα σας πω ποια είναι η απάντησή µου, κύριε Δρίτσα. Εγώ δεν
λέω η Αντιπολίτευση να µην κάνει το καθήκον της, αλλά αντίθετα,
ακόµα και όταν επιµένει, προφανώς κάνει το καθήκον της. Λέω,
όµως, το εξής: Αποδεσµεύστε τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας
απ’ αυτό το παραµύθι, διότι ο κόσµος δεν ξέρει πώς λειτουργούν
όλα τα κοινοβούλια και ότι οι κυβερνήσεις ψηφίζονται ή δεν ψηφίζονται στη διαδικασία παροχής ψήφου εµπιστοσύνης ή πρότασης µοµφής και κατ’ έθιµον εδώ στην Ελλάδα στη συζήτηση του
προϋπολογισµού.
Εγώ αυτήν την κριτική σας κάνω. Όσον αφορά, δηλαδή, αυτές
τις τροπολογίες, εγώ νοµίζω ότι είναι απαράδεκτη αυτή η στάση
οποιουδήποτε Υπουργού.
Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή για µία εβδοµάδα δεν έχει νοµοθετικό έργο. Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, η οποία απασχόλησε
προχθές τη Βουλή, θα µπορούσε να είναι και εµπρόθεσµη σ’
αυτό το σηµερινό νοµοσχέδιο. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό.
Μάλιστα, αναφέροµαι σε πολιτικούς. Του κ. Χαρδούβελη του
είπα ότι, δυστυχώς, από πολύ νωρίς µας απογοήτευσε. Εδώ φιλοξενείται. Όµως, έµπειροι κοινοβουλευτικοί που, τέλος πάντων,
δεν µας έχετε δώσει δείγµατα αυτής της απαξίωσης της Βουλής,
δεν τηρείτε τα στοιχειώδη.
Τον Κανονισµό εγώ τον τροποποίησα µετά το Σύνταγµα του
2001. Σε δεκαπέντε ηµέρες µπορείτε να πάρετε το νοµοσχέδιο
που θέλετε από την επιτροπή και να το φέρετε στην Ολοµέλεια
–η Ολοµέλεια πρέπει να διαθέτει µία ηµέρα, αυτό λέει ο Κανονισµός- χωρίς αλλαγές.
Ο Κανονισµός απαγορεύει να τροποποιούνται εδώ νοµοσχέδια
που περνάνε από τη Διαρκή Επιτροπή, που έρχονται µέχρι την
τελευταία στιγµή πακέτα ολόκληρα, δήθεν, βελτιώσεων! Αυτό
µας εξευτελίζει όλους, και εσάς που τα χρησιµοποιείτε και εµάς
που τα ανεχόµαστε.
Κι εδώ επιτρέψτε µου, κύριε Δρίτσα, δεν θέλω να σας στενοχωρώ, αλλά πιστεύω πραγµατικά πως η Αντιπολίτευση σε χοντρά
πράγµατα –αφού, όπως βλέπετε, ο πολύς ο κόσµος νοµίζει και
λέει ότι «όλοι εκεί µέσα είναι µια συµµορία», έτσι περνάει στον
κόσµο- θα έπρεπε να λέει: «Πολύ ωραία! Έτσι θέλει η Κυβέρνηση
να νοµοθετεί το Κοινοβούλιο, νοµοθετήστε. Εγώ δεν θα σας
δώσω το άλλοθι ότι ως Αντιπολίτευση είτε σας έκανα ονοµαστική
ψηφοφορία είτε οτιδήποτε άλλο».
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι είστε στο 20% µε 25% εκεί παλουκωµένοι; Για σκεφτείτε το! Λοιπόν, εγώ πραγµατικά, αν ήµουν
Αντιπολίτευση, αυτό θα έλεγα. Το πιστεύω αυτό. Δεν σας το λέω
για να σας εκθέσω ως Αντιπολίτευση.
Το λέω αυτό δηµόσια. Και πολλοί θα διερωτώνται: «Μα, στηρίζεις την Κυβέρνηση και συµβουλεύεις την Αντιπολίτευση;». Ναι,
χάριν του θεσµού αυτού, που ξέρω ότι είναι το µόνο φόρουµ, στο
οποίο ό,τι και να κυριαρχήσει, οποιαδήποτε λογοκρισία από το
οποιοδήποτε µεγάλο ή µικρό «τσοντοκάναλο» ή οτιδήποτε άλλο,
εδώ, εάν εµείς έχουµε επίγνωση της αποστολής µας, θα µπορεί
καθένας να λέει αυτό που πιστεύει.
Πρέπει πρώτα από όλα να έχουµε στο µυαλό µας πώς θα διατηρήσει η Βουλή το κύρος της και πώς θα το επανακτήσει. Υπήρξαν πριν από την κρίση αυτή θητείες προέδρων, υπήρξαν θητείες
Βουλής που υπήρχε σεβασµός και των Βουλευτών µεταξύ τους,
που δεν σκέπτονταν, όπως ορισµένοι, τι θα φανεί, ποια ατάκα θα
πούνε και όπου και διακοπές και διάλογος γίνονταν.
Σε αυτήν την κρίση θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, να είµεθα
πιο πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, εγώ έχω επανειληµµένως αναφερθεί και για τον
Πρόεδρο, το Προεδρείο, τη Διάσκεψη. Η Διάσκεψη, κατά τον Κανονισµό, δεν έχει «το δεσµείν και λύειν». Η Διάσκεψη εισηγείται
στη Βουλή. Μπορεί να θυµάστε που το έλεγα εγώ από τότε ότι
αυτή είναι η πρόταση και λέµε, παραδείγµατος χάριν, δύο µέρες,
τρεις µέρες συζήτηση ενός νοµοσχεδίου κι εδώ σιωπηρώς αποδέχεται η Βουλή.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη που είµαι τόσο
επίµονος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όµως, σας είπα, ενώ µίλησα
πολύ καθαρά χθες, όπως έβλεπα και στην ηλεκτρονική ενηµέρωση -ιδιαίτερα των νέων- των ιστοτόπων, λέξη δεν γράφτηκε.
Και το «ΔΟΛιο» –επαναλαµβάνω- συγκρότηµα γράφει ότι τάχα
είπε ο φαρµακοποιός ότι εφαρµόζει τη συνταγή, αλλά λέει ότι
δεν εννοούσε ότι εφαρµόζει συνταγή για τον ασθενή κ. Κακλαµάνη. Στα παλιά µου τα παπούτσια! Όλα αυτά, αυτοί οι υπαινιγµοί και η λασπολογία, αντέχονται, αν κανείς αυτά που κάνει τα
πιστεύει. Αν υποκρίνεται, βέβαια, είναι τεράστιο το βάρος το πολιτικού, αν πηγαίνει τρεκλίζοντας και πώς να τα φέρει βόλτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Ήθελα να πω για το θέµα που έθεσε και ο κ. Δρίτσας και εσείς
το θέτετε συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, και ξέρετε καλύτερα από
εµένα, το έχετε πει, πρώτον, σε κανέναν δεν είναι ευχάριστη αυτή
η κατάσταση µε την κατάθεση των τροπολογιών, άλλωστε και ο
ίδιος ο Πρόεδρος, ο κ. Μεϊµαράκης, το είπε χθες στη Βουλή και,
δεύτερον -επίσης, το είπατε γιατί έχετε χρόνια διακονήσει στον
θεσµό του Προέδρου της Βουλής- η Διάσκεψη των Προέδρων
αποφασίζει, κύριε Δρίτσα, και εσείς το ξέρετε, αλλά στο τέλος
για όλα αποφασίζει η Βουλή…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Την στιγµή, λοιπόν,
που η Βουλή αποδέχεται…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Αστείο είναι αυτό! Πότε έγινε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Σας
παρακαλώ!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Πείτε µας µια φορά που έγινε. Να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η Βουλή είναι αυτή
που εγκρίνει. Επειδή, λοιπόν, το είπατε –και κακώς απαντάω σε
διακοπές- θα σας πω εγώ το πότε. Πριν από µία εβδοµάδα, ο κ.
Κουτσούκος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έθεσε προς ψήφιση τροπολογίες στο Σώµα, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό 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 πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 24ο Δηµοτικό
Σχολείο Λαµίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για δώδεκα λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε
µου, σας παρακαλώ, έξι λεπτά τώρα, γιατί θέλω να κρατήσω τον
χρόνο για να µιλήσω µετά την οµιλία του κ. Μητσοτάκη. Τώρα,
δηλαδή, θα χρειαστώ µόνο τα έξι από τα δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα τοποθετηθώ αρχικά επί του νοµοσχεδίου, για το οποίο δεν
υπάρχουν ουσιαστικές αντιρρήσεις ως προς την ουσία του που
αφορά την ελεύθερη ροή και χρήση των πληροφοριών. Είναι
προφανές ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως εξηγήθηκε και
από την κ. Χριστοφιλοπούλου, είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν,
γιατί θα ωφελήσει το ελληνικό δηµόσιο και τους πολίτες και γι’
αυτό δεν µπορεί να υπάρχει ουσιαστική αντίρρηση.
Όµως, υπάρχει –και αυτό ανεδείχθη κυρίως από τον κ. Μητρόπουλο και την οµιλία του- ουσιαστική αντίρρηση στα συγκεκριµένα άρθρα που αφορούν τον αναδροµικό έλεγχο και των
πιστοποιητικών, αλλά και της εφαρµογής των συµβάσεων και το
αν έγινε νοµίµως η µετατροπή τους σε µόνιµες θέσεις. Θα ήθελα,
λοιπόν, να τοποθετηθώ επ’ αυτού τώρα και ολοκληρωµένα µετά
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τον κύριο Υπουργό.
Κατ’ αρχάς, καθηγητά κύριε Μητρόπουλε –συγγνώµη που σας
είπα «καθηγητή», αλλά το είπα λόγω της ιδιότητάς σας- ξέρετε
ότι γενικώς θεωρείστε πρόσωπο σεβαστό και προσωπικά για
εµένα πρόσωπο κύρους. Όµως, πρέπει να σας πω ότι δεν κατάλαβα καλά τι είπατε στην οµιλία σας. Αναρωτηθήκατε κάποια
στιγµή για το αν θα πάµε να ελέγξουµε αναδροµικά κάποιους για
το αν έχουν πλαστά πτυχία, όταν άνθρωποι που ψήφισαν µνηµόνια και εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας δεν θα µπορούν να διωχθούν ποινικά, γιατί υπάρχει παραγραφή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τα πλαστά πτυχία,
είπα να ελεγχθούν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, κύριε Μητρόπουλε! Με ενδιαφέρει το δεύτερο κοµµάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Μητρόπουλε, µη διακόπτετε. Εσείς τηρείτε την κοινοβουλευτική διαδικασία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιου είδους διάπραξης ποινικού αδικήµατος από το πολιτικό
κόµµα που ψήφισε νόµους και συγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις από τη Βουλή των Ελλήνων και ο µόνος λόγος που δεν µπορεί να γίνει ποινική δίωξη είναι η ενδεχόµενη παραγραφή του
Συντάγµατος ή οτιδήποτε άλλο; Διότι αν αυτή είναι η θέση σας,
µε συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι µία εξαιρετικά επικίνδυνη θέση
και θα άξιζε τον κόπο να ασχοληθούµε πολύ περισσότερο. Είναι
άλλο να το λέει αυτό η κ. Μακρή και άλλο να το λέτε εσείς. Είναι,
λοιπόν, πολύ διαφορετικό το θέµα, αν αυτό εννοούσατε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Το ψευδές «πόθεν έσχες»…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έρχοµαι όµως, κύριε καθηγητά, στο µείζον. Ας δούµε ποιο είναι το επιχείρηµα το οποίο
εκφράσατε, για να αρνηθείτε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία
της Κυβερνήσεως. Το επιχείρηµα ήταν ότι θα πάµε τώρα αναδροµικά να ελέγξουµε ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει,
µπορεί και να µη δικαιούνται να πάρουν αυτή τη θέση και θα έρθουµε µετά από τόσα χρόνια και θα τους πούµε «γιατί πήρατε
αυτή τη θέση;». Και αυτό εκφράζεται ως ένα δείγµα φιλολαϊκής
θέσεως. Λέτε, δηλαδή, ότι ο κύριος Υπουργός είναι –ας το πούµε
έτσι- ο σκληρός, ο άτεγκτος που θέλει να εφαρµόσει τον νόµο
και δεν αντιλαµβάνεται τα λαϊκά συµφέροντα και τις ανθρώπινες
ανάγκες, ενώ εσείς είστε ο φιλεύσπλαχνος, αυτός ο οποίος
έτεινε τις προστατευτικές του φτερούγες για να προσφέρει προστασία εις τον αγνό λαό ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, µπορεί
να έκανε και ένα σφάλµα.
Ας έρθουµε, λοιπόν, να εξετάσουµε λίγο λογικά αυτό το επιχείρηµα. Το ελληνικό δηµόσιο έχει ανάγκη κάποιων θέσεων εργασίας και κάποιοι -προφανώς σε συνεργασία µε κάποιους
δηµάρχους- έπαιρναν αυτές τις θέσεις. Κοινώς πρόκειται γι’ αυτό
που λέµε «κάποιου είδους ρουσφέτι». Γι’ αυτό µιλάµε τώρα. Διότι
οι δήµαρχοι δεν έδιναν τις πλαστές βεβαιώσεις εργασίας, απλώς
και µόνο γιατί δεν είχαν να κάνουν άλλη δουλειά. Εκεί υπήρχε
κάποιου είδους συναλλαγή. Έδιναν πλαστές βεβαιώσεις εργασίας για να µπορεί ο άλλος να γίνει µόνιµος και αυτός και η οικογένειά του να ψηφίζουν τον συγκεκριµένο δήµαρχο. Γι’ αυτό
µιλάµε τώρα! Μάλιστα!
Δεν µου λέτε, κύριε καθηγητά, αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό, δεν έχουν πάρει παρανόµως τη θέση κάποιου άλλου ο
οποίος θα εδικαιούτο να πάρει τη θέση στο δηµόσιο; Δηλαδή,
αυτός ο οποίος έχει κάνει χρήση αυτής της συναλλαγής και έχει
πάρει τη θέση όλα αυτά τα χρόνια -και µε τη µετατροπή της συµβάσεώς του σε µόνιµη θέση, θα την κρατήσει και για όσα χρόνια
του αποµένουν- δεν καταλαµβάνει τη θέση που θα εδικαιούτο να
πάρει νοµίµως κάποιος άλλος συµπολίτης µας, ο οποίος είχε τα
προσόντα και ο οποίος δεν έκανε συναλλαγή µε τον δήµαρχο
πουλώντας την ψήφο του για να πάρει τη θέση;
Και τώρα σας ερωτώ: Εσείς, ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτόν τον άλλο πολίτη που περιµένει να διοριστεί, που
έχει περάσει από διαγωνισµούς ΑΣΕΠ –υπάρχουν κάποιοι ακόµα
από το 1998, κύριε Υπουργέ, που περιµένουν- και ο οποίος δεν
µπόρεσε να διοριστεί, γιατί τη θέση του την έχει καταλάβει παρανόµως κάποιος από αυτούς που εσείς υπερασπίζεστε, για τα
δικαιώµατα αυτού του ανθρώπου δεν ενδιαφέρεται ο Αλέξης Μη-
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τρόπουλος, δεν ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ;
Γιατί, προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι µόνο ότι αυτό που
προσπαθεί να κάνει ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης έχει τον χαρακτήρα τού να µπει επιτέλους µία τάξη στο κράτος µας. Γιατί
αφού ανοίξαµε τη συζήτηση για το ποιοι µας έφεραν στο µνηµόνιο και στην εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, θα σας απαντήσω
ότι τέτοιου είδους δήµαρχοι και τέτοιου είδους πολιτικοί που κάνουν αυτά µάς έφεραν στο µνηµόνιο. Στο µνηµόνιο µπήκαµε γιατί
χρεοκοπήσαµε. Η ανάγκη µάς έφερε στο µνηµόνιο και η ανάγκη
προκλήθηκε γιατί είχαµε ελλείµµατα. Και τα ελλείµµατα υπήρχαν
επειδή οι δήµαρχοι έκαναν µε τους πολίτες τέτοιου είδους συναλλαγές. Αυτό όµως είναι η µία πλευρά.
Πάµε να βάλουµε, λοιπόν, τάξη στο κράτος για να µην έχει
ανάγκη το µνηµόνιο και τους δανειστές και να µπορεί να στέκεται
στα δικά του πόδια. Και σε αυτό είστε αντίθετος. Όµως και από
την άλλη σκοπιά, τη φιλολαϊκή –επαναλαµβάνω- πάλι δεν είστε
εσείς ο φιλολαϊκός και ο Μητσοτάκης ο άτεγκτος. Διότι εσείς
υπερασπίζετε τα συµφέροντα αυτού που κάνανε την παράνοµη
συναλλαγή καταπατώντας τα συµφέροντα του λαού επίσης, που
περιµένει τόσο καιρό να διοριστεί και τη θέση του την έχει πάρει
αυτός που έκανε την παράνοµη συναλλαγή. Άρα δεν είστε φιλολαϊκός, απλώς από τον λαό επιλέγετε να προασπίσετε αυτούς,
οι οποίοι κάνανε -και µάλιστα εις γνώσιν τους- παράνοµες πράξεις για να κρατήσουν µία καρέκλα όχι µόνο εις βάρος του δηµοσίου αλλά και εις βάρος των συµπολιτών τους.
Άρα η πράξη σας είναι πολιτικά ανήθικη, διότι µεταξύ του πολίτη που είπε «θα πάω από τη νόµιµη οδό» και του πολίτη που
είπε «θα πάω να αγοράσω τη θέση πουλώντας την ψήφο µου και
βρίσκοντας το λαµόγιο τον δήµαρχο να µου δώσει ψευδή βεβαίωση», εσείς από τους δύο επιλέγετε να υποστηρίξετε τον δεύτερο και θα πρέπει να εξηγήσετε στη συνέχεια γιατί επιλέγετε να
υποστηρίξετε τον δεύτερο εις βάρος του πρώτου.
Τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε, θα τα πω στη δευτερολογία
µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο. Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Θα απαντήσετε
στη δευτερολογία σας. Ο κ. Γεωργιάδης είναι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι δεν µου επιτρέπετε; Τι να απαντήσω στη δευτερολογία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εγώ σας παρακαλώ.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Με ονοµάτισε επτά φορές και µε προκάλεσε να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μητρόπουλε,
σας παρακαλώ πολύ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ πολύ,
µίλησε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε;
Δεν θα του δώσετε τον λόγο επί προσωπικού;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν θα του δώσετε τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, κύριε Δρίτσα, σε
κάθε διακοπή, θα λαµβάνουµε τον λόγο; Έχει τη δευτερολογία
του για να απαντήσει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, καθίστε κάτω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να
ασκήσετε τα καθήκοντά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καθίστε κάτω! Σας
παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να τη-
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ρήσετε τη διαδικασία. Με εγκάλεσε επτά φορές κι έχω το δικαίωµα να του απαντήσω για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μητρόπουλε,
θα απαντήσετε στη δευτερολογία σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε του τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν θα ρωτήσω κανέναν. Θα καθίσετε κάτω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Περιµένετε να
ακούσετε και εµένα και µετά να απαντήσετε συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μητσοτάκη,
σας παρακαλώ.
Κύριε Μητρόπουλε, κάθε φορά που εγκαλείτε εσείς, ο Υπουργός θα διακόπτει;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε εγκάλεσα εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα έχετε τον λόγο
µετά, στη δευτερολογία σας.
Κύριε Κουτσούκο, ορίστε έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυβερνητικό Κοινοβούλιο, κανονικά!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τροϊκανό!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχει άγχος ο κ. Γεωργιάδης να προσλάβει καινούργιους υπαλλήλους. Βιάζεται να τους προσλάβει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα η συζήτηση περί µεταρρύθµισης και αντιµεταρρύθµισης, οφείλω να ξεκινήσω τονίζοντας ότι συζητούµε ένα µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο
έχει θετικό πρόσηµο που το αναγνωρίζουν ακόµη και αυτοί που
δεν το ψηφίζουν.
Και εξηγούµαι. Όταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έφερε εδώ στη
Βουλή τον νόµο για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πολλοί και τότε, και οι κυβερνητικοί µας εταίροι τώρα και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τώρα,
υποβάθµισαν και υποτίµησαν αυτή τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια λέγοντας ότι δεν είναι και τίποτα σπουδαίο και ότι, εν πάση
περιπτώσει, θα µπορούσαµε να το κάνουµε και µε µία υπουργική
απόφαση.
Στην πορεία, αγαπητοί συνάδελφοι, αποδείχθηκε ότι εν µέσω
κρίσης χρειάζεται πολύ περισσότερο να κάνουµε µεταρρυθµίσεις που προάγουν τη διαφάνεια και δίνουν τη δυνατότητα στους
πολίτες να ελέγχουν τη διοίκηση και την εξουσία. Διότι ένα από
τα θέµατα για τα οποία η χώρα µας οδηγήθηκε στην κρίση, η
οποία έφερε το µνηµόνιο, ήταν ακριβώς επειδή δεν είχαµε θεσπίσει το σύνολο των διαδικασιών -κάναµε σηµαντικές προσπάθειες- οι οποίες θα έδιναν τη δυνατότητα στους πολίτες να
ελέγχουν τη διοίκηση, τους Υπουργούς, τους γενικούς γραµµατείς, τους δηµάρχους, τους περιφερειάρχες, τους πάντες. Απέδωσε αυτή η µεταρρύθµιση για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σήµερα είναι
βασικό εργαλείο όλων των πολιτών, των δηµοσιογράφων, των
πολιτικών, που κρίνει τους πάντες, ακόµα και τα 10 ευρώ για καφέδες.
Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια γίνεται µερικές φορές από
πάρα πολλούς αντικείµενο µιας υπονόµευσης. Έχουν έλθει στη
Βουλή ρυθµίσεις που την «υπονόµευαν» ευθέως. Ακόµα και σήµερα είχαµε ένα τέτοιο φαινόµενο, διότι δεν νοµίζω ότι διέλαθε
της προσοχής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης ότι µία
διάταξη µιας κορυφαίας τροπολογίας είχε ακριβώς αυτό το αντικείµενο και την οποία ο ίδιος είχε αποδεχθεί µε την υπογραφή
του. Πιστεύω, λοιπόν, ότι οφείλουµε τις µεταρρυθµίσεις αυτού
του χαρακτήρα να τις προασπίζουµε όλοι, µε προεξάρχοντες αυτούς που έχουν την πρώτη ευθύνη.
Το νοµοσχέδιο που έχουµε προς συζήτηση σήµερα είναι συνέχεια αυτής της πολιτικής που θέλει να δώσει όλα τα δεδοµένα
που έχει το δηµόσιο για αξιοποίηση στους πολίτες, είτε κάποιος
είναι απλός πολίτης είτε είναι φοιτητής είτε είναι ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα, ακόµα και µία επιχείρηση που θέλει να τα αξιοποιήσει για να δηµιουργήσει έναν κύκλο εργασιών.
Έχει σήµερα το δηµόσιο διάφορα δεδοµένα τα οποία οφείλει
να δίνει στη δηµοσιότητα; Έχει. Αυτά είναι σε µία µορφή που
µπορεί κάποιος να τα επεξεργαστεί και να τα αξιοποιήσει; Προφανώς όχι. Τι κάνει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο; Συστηµατοποιεί
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αυτήν τη διαδικασία, δηµιουργεί τις κατάλληλες τεχνικές υποδοµές και τις διαδικασίες, ώστε αυτή η υπόθεση να συµβάλει στην
έρευνα, στην ενηµέρωση των πολιτών, στην αξιοποίηση των δεδοµένων. Το κάνει µε έναν τρόπο που θα έλεγα ότι προσδοκά να
δώσει και µία προστιθέµενη αξία. Ίσως ο στόχος είναι πολύ φιλόδοξος, εντούτοις µπορούµε να επιτύχουµε ένα µέρος αυτού
του στόχου.
Τι άλλο κάνει; Επιβάλλει στις ΜΚΟ -αυτές που µε οποιονδήποτε τρόπο επιχορηγούνται από το δηµόσιο- να δηµοσιεύουν τις
δαπάνες, όταν οι επιχορηγήσεις ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Θα έλεγα ότι έτσι απαντάµε στη συζήτηση περί των
«αµαρτωλών» ΜΚΟ, των χρηµατοδοτήσεων και των διαφόρων
εµπλεκοµένων προσώπων, τα οποία άλλοτε είναι στο περιβάλλον
του ενός κόµµατος, άλλοτε είναι στο περιβάλλον του άλλου κόµµατος και είναι οι γνωστοί «επιτήδειοι» που ανάλογα µε τη συγκυρία εκµεταλλεύονται τις καταστάσεις, για να ασκούνται οι
δραστηριότητες προς ίδιον όφελος. Αυτό το λέω χωρίς να µειώνω τη δράση σηµαντικών ΜΚΟ που παρεµβαίνουν σηµαντικά
στις εξελίξεις, στο περιβάλλον, στην κοινωνική πρόνοια, στη στήριξη των πολιτών κ.ο.κ..
Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι αυτήν τη ρύθµιση πρέπει να την
επεκτείνετε ακόµα παραπέρα, σε όλες τις συλλογικότητες που
έχουν µία σχέση µε το δηµόσιο. Έχουµε, δηλαδή, φορείς οι
οποίοι κατά παραχώρηση ασκούν λειτουργίες του δηµοσίου,
όπως το να δίνουν πιστοποιητικά, αναγνωρίζουν σε πολίτες ορισµένες ιδιότητες και έχουν µία ιδιότυπη σχέση «εποπτείας» από
το δηµόσιο. Αυτό θα µπορούσατε να το κάνετε τώρα, αλλά εγώ
σας το προτείνω για να κλείσει αυτός ο κύκλος και να υπάρξει
πλήρης διαφάνεια παντού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαφάνεια που εισάγει το νοµοσχέδιο
συνδέεται µε τη νοµιµότητα; Προφανώς συνδέεται και µε τη νοµιµότητα και στις δύο όψεις. Δηλαδή, ο πολίτης ελέγχει τη νοµιµότητα των πράξεων του δηµοσίου, αλλά και το δηµόσιο οφείλει
να ελέγχει τη νοµιµότητα των λειτουργών του. Γι’ αυτό µου προκαλεί τεράστια εντύπωση η εµµονή των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κατά των πράξεων ελέγχου της
νοµιµότητας.
Είχα την ευκαιρία στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, που συζητήθηκε το νοµοσχέδιο, να ξεχωρίσω τη συζήτηση που έχει να
κάνει µε τις απολύσεις, µε τα συνταξιοδοτικά και τα ασφαλιστικά,
µε το προεδρικό διάταγµα Παυλόπουλου, από τον έλεγχο της
νοµιµότητας.
Ξεκαθαρίστηκε και από την τοποθέτηση του Υπουργού και πιστεύω ότι θα το ξανακάνει, αλλά είναι δηµόσια τοποθετηµένο και
νοµοθετηµένο ότι το να ελέγχουµε τη νοµιµότητα των εγγράφων
δεν έχει να κάνει µε το να ελέγχουµε το προεδρικό διάταγµα,
τους στόχους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προεδρικού
διατάγµατος Παυλόπουλου. Έχει να κάνει µ’ ένα ευρύτερο ζήτηµα.
Προκάλεσα τους αγαπητούς συναδέλφους της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να µου πουν αν θα δέχονταν να κάνει µάθηµα
στο παιδί τους ένας δάσκαλος µε πλαστό πτυχίο ή να πάνε τη
µάνα τους και τον πατέρα τους σ’ έναν γιατρό µε πλαστό πτυχίο.
Κανένας δεν θα το δεχόταν.
Από κει και πέρα, υπάρχουν ζητήµατα γι’ αυτούς που καταστρατήγησαν το νόµο, πλαστογράφησαν πιστοποιητικά, κοροϊδεύουν το δηµόσιο και την κοινωνία σε σχέση µε ασφαλιστικά,
εργασιακά δικαιώµατα κ.λπ.; Προφανώς υπάρχουν, διότι κάποιος
που δούλεψε και έχει πληρώσει εισφορές, δεν µπορεί να στερηθεί τη σύνταξή του. Υπάρχει και νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενδεχοµένως χρειάζεται µία ευρύτερη ρύθµιση για
να µην αναγκαστούν όλοι αυτοί που για διάφορα πειθαρχικά αποπέµπονται από τη δηµόσια διοίκηση, να τρέχουν µεµονωµένα στα
δικαστήρια. Είναι άλλο πράγµα το ένα και άλλο πράγµα το άλλο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορεί να υπάρχει σ’ αυτό κανένα
άλλοθι. Δηλαδή, όταν µας λέει ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι οι Πρωθυπουργοί, τι
εννοεί; Κυκλοφορεί ελεύθερος ο Γιώργος Παπανδρέου ή φταίει
µόνο αυτός και δεν φταίει ο Κώστας Καραµανλής που κυκλοφορεί ελεύθερος ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που κυκλοφορεί
ελεύθερος; Δηλαδή, θα πρέπει να έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ να τους κλείσει
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όλους φυλακή και µετά θα κάνουµε τον έλεγχο της νοµιµότητας
του «φτωχοδιαβόλου» ο οποίος πλαστογράφησε το πιστοποιητικό;
Σας είπα και σε άλλη συζήτηση ότι είµαστε µε τον Αγιάννη και
όχι µε τους Ιαβέρηδες, αλλά οφείλουµε να προστατεύουµε και
τον τελευταίο Έλληνα πολίτη που δεν µετήλθε αυτών των δολίων
πρακτικών για να βρει µία θέση εργασίας εις βάρος του έντιµου
και ειλικρινούς πολίτη. Δεν πήγαν όλοι να πάρουν ένα πιστοποιητικό από το λύκειο και το «14» να το κάνουν «19». Υπάρχουν και
έντιµοι άνθρωποι σ’ αυτόν τον τόπο και οφείλουµε να τους υπερασπιζόµαστε.
Έρχοµαι τώρα στα υπόλοιπα ζητήµατα του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε θέσει το ζήτηµα των αγγλικών για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ. Δεν µπορεί να είναι µόνο τα αγγλικά. Δεν
καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι έτσι. Υπάρχουν κι άλλες γλώσσες αναγνωρισµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το έθεσε
αυτό και ο εισηγητής µας και περιµένουµε µία απάντηση.
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι µε ικανοποίηση είδαµε ότι αλλάξατε το ζήτηµα της διαθεσιµότητας, δηλαδή να µπαίνουν στον
πίνακα των διαθεσίµων οι αναπληρωµατικοί από τον κατάλογο
όταν κάποιος βγαίνει στη σύνταξη. Θα έλεγα ότι αυτό διαιωνίζει
ένα καθεστώς ανασφάλειας στο δηµόσιο και είναι µία υπηρεσία
που δεν προσφέρει τίποτα. Καλώς κάνατε, λοιπόν, και αποδεχθήκατε τις ενστάσεις µας και το αφαιρέσατε. Θέλω να δείτε και
το θέµα των υπολοίπων κατηγοριών, όπως είναι οι ανάπηροι.
Έρχοµαι τώρα στην υπόθεση των µεταρρυθµίσεων και των αντιµεταρρυθµίσεων. Πράγµατι, αυτό το νοµοσχέδιο δίνει αφορµή
για πολλές συζητήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ ως κόµµα έχει ταυτιστεί µε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση.
Εµείς παραλάβαµε ένα συγκεντρωτικό, ένα βαυαρικό κράτος και
το αλλάξαµε, µεταφέροντας πόρους και αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, δηµιουργώντας θεσµούς όπως είναι τα ΚΕΠ που
φέρνουν τη διοίκηση κοντά στους πολίτες. Όταν εκφράζουµε
τώρα ενστάσεις για κυβερνητικές απόψεις, το κάνουµε όχι γιατί
είναι µεταρρυθµιστικές, αλλά γιατί είναι αντιµεταρρυθµιστικές.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο -που είναι
νόµος του κράτους- για το µισθολόγιο στο δηµόσιο. Το ψηφίσαµε εν µέσω κρίσης. Προσαρµόσαµε τους µισθούς. Έχει σύστηµα εξέλιξης. Προβλέπει υπουργικές αποφάσεις για τη
διαδικασία επίτευξης στόχων και τις σχετικές αµοιβές.
Σας εµπόδισε κανένας και εσάς και τον προηγούµενο Υπουργό
να υλοποιήσετε αυτές τις µεταρρυθµιστικές πτυχές του νοµοσχεδίου που έχουµε ψηφίσει και να δώσουµε στον δηµόσιο υπάλληλο, στη δηµόσια διοίκηση και στον πολίτη την αίσθηση ενός
σύγχρονου συστήµατος που αµείβει αυτόν ο οποίος προσφέρει,
ο οποίος δεν πάει στη δουλειά για να περάσει την ώρα του και
σε τελική ανάλυση απογοητεύεται κι εκείνος που δουλεύει παραπάνω; Εγώ λέω ότι δεν εµπόδισε κανέναν να το κάνει.
Άρα, για µας αυτό είναι που προέχει και δεν προέχει σε καµµία
περίπτωση ούτε θεωρούµε ότι είναι µεταρρύθµιση το να «βαφτίζουµε» αλλαγές τις περικοπές µισθών και συντάξεων.
Δεύτερο παράδειγµα: Αναφέρθηκαν και ο εισηγητής και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης στην «καταιγίδα» των τροπολογιών. Πράγµατι, κάθε
φορά βρισκόµαστε αντιµέτωποι µ’ αυτή την «καταιγίδα» των τροπολογιών που µας φέρνει σε δύσκολη θέση. Εγώ έχω πει σε
Υπουργούς να τις πάρουν πίσω γιατί δεν προλαβαίναµε να τις διαβάσουµε και δεν θα µπορούσαµε να τοποθετηθούµε υπεύθυνα.
Σας λέω ότι για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχω επιφυλάξεις σε µερικά σηµεία. Θα τα πούµε όταν έρθει η ώρα και
αφού έχουµε µια πλήρη εικόνα. Προσέξτε να δείτε. Είναι δυνατόν
το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης που έχει την ευθύνη
της κωδικοποίησης του νοµοθετικού έργου, δηλαδή να βοηθήσει
το δηµόσιο λειτουργό να ξέρει ποιος είναι ο νόµος που πρέπει
να εφαρµόσει και να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη να είναι νοµοταγής, να αποδέχεται αυτή τη διαδικασία;
Κύριε Υπουργέ, σας είπα και άλλη φορά. Είστε νέος αλλά είστε
έµπειρος πλέον. Ρωτήστε, λοιπόν, στο Υπουργείο σας να σας
πουν για τον Ραπτάρχη. Ξέρετε τι ήταν ο Ραπτάρχης; Ο Ραπτάρχης ήταν ένας άνθρωπος, ένας γραφειοκράτης της καλής επο-
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χής που είχε ένα σύστηµα κινητών φύλλων πριν βγουν οι υπολογιστές. Όταν γινόταν µια αλλαγή νόµου στη Βουλή άλλαζε το κινητό φύλλο για να έχει η διοίκηση τους νόµους ως ισχύουν.
Σήµερα, λοιπόν, που έχουµε όλη την τεχνολογία στα χέρια µας,
ποια είναι η πρωτοβουλία για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας,
σας παρακαλώ πολύ; Αυτή είναι µια µεγάλη µεταρρύθµιση για
να εξυπηρετήσουµε τον πολίτη, για να αναβαθµίσουµε την ποιότητα, για να αποφύγουµε τις κακές εφαρµογές της διοίκησης.
Θα µπορούσα να σας πω και άλλες µεταρρυθµίσεις: Να δώσουµε και άλλες αρµοδιότητες στα ΚΕΠ. Να δώσουµε τις αρµοδιότητες που δεν δώσαµε στην περιφερειακή διοίκηση. Θα
µπορούσα να αναφερθώ σε µια σειρά µεταρρυθµίσεων σε όλα
τα Υπουργεία. Δηλαδή, παραδείγµατος χάριν, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θα µπορούσε να µας φέρει µια µεταρρυθµιστική πρόταση για να κλείσει την ψαλίδα µεταξύ τιµής παραγωγού και
καταναλωτή; Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα µπορούσε να συνεχίσει την πολιτική για να εκχωρήσουµε τη γη
στους νέους αγρότες;
Υπάρχει, λοιπόν, πεδίο µεταρρυθµίσεων λαµπρό, αν θέλει κανένας να είναι σοβαρός µε τις µεταρρυθµίσεις.
Βρισκόµαστε στο κλείσιµο µιας φάσης µιας πενταετούς περιόδου κατά την οποία αξιολογούµαστε µε βάση έναν οδικό χάρτη
που έχουν συµφωνήσει αναγκαστικά τα κόµµατά µας γιατί ανέλαβαν την ευθύνη να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Αυτός
ο οδικός χάρτης περιλαµβάνει το review, δηλαδή την αξιολόγηση, περιλαµβάνει τα stress tests των τραπεζών, περιλαµβάνει
τις ρυθµίσεις για τα ληξιπρόθεσµα και περιλαµβάνει τελικά την
αξιολόγησή µας στο Συµβούλιο τον Δεκέµβρη.
Σε αυτόν τον οδικό χάρτη πρέπει να είµαστε όλοι συνεπείς, να
µην ανοίγουµε θέµατα που τορπιλίζουν αυτή τη διαδικασία που
βρίσκεται σε εξέλιξη, να προχωρήσουµε µε συνεκτικές τις δυνάµεις µας αξιοποιώντας όλα τα επιχειρήµατα και τα επιτεύγµατα
που έχει µέχρι σήµερα η χώρα µας και τα οποία είναι πάρα πολλά
και σηµαντικά χάρη στις προσπάθειες και στις θυσίες του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα δυο µαθητές και µαθήτριες και δυο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αβραµίδη.
Έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ζητήµατα που αφορούν τη
δηµόσια διοίκηση είναι κοµβικής σηµασίας για τη λειτουργία του
ελληνικού κράτους. Είναι θέµατα που σχετίζονται µε τον κρατικό
κορβανά γι’ αυτό και βρίσκονται στο στόχαστρο των δανειστών
µας από την πρώτη κιόλας µέρα σύναψης των µνηµονίων της λιτότητας και της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Υπάρχει ζήτηµα
κρυφής ατζέντας στο επίκεντρο των διαπραγµατεύσεων µε την
τρόικα. Είναι οι απολύσεις και το νέο πτωχολόγιο αντί µισθολογίου, που µεθοδεύεται και «βαπτίζεται» ως µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία του Υπουργείου.
Δύο ζητήµατα προβάλλει η τρόικα: Επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών -για
την οποία δεν θα αντιδικήσω µε την Κυβέρνηση- αλλά και ολοκλήρωση της κυβερνητικής δέσµευσης περί των δεκαπέντε χιλιάδων απολύσεων στο δηµόσιο µέχρι το τέλος του 2014.
Εδώ διαφωνούµε ριζικά. Καµµία απόλυση δεν πρέπει να προχωρήσει, εκτός αν σκοπός σας είναι να διευρύνετε τις ορδές των
ανέργων.
Φυσικά κανείς δεν αντιλέγει πως η µεταρρυθµιστική δεινότητα
της κυβέρνησης δεν πρέπει να εκφραστεί µόνο στα θέµατα ελέγ-
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χου της δικαιοσύνης για µη νόµιµες διοικητικές και άλλες αξιόποινες πράξεις. Ωστόσο σίγουρα δεν πρέπει αυτή να εξαντλείται
στο τρίπτυχο «απολύσεις, απολύσεις, απολύσεις». Έχετε συµφωνήσει µάλιστα µε την τρόικα και πάλι για νέες σηµαντικές περικοπές. Οι ενδείξεις µαρτυρούν µια αξιοσηµείωτη αλλαγή στους
µισθούς του δηµοσίου. Οι περισσότεροι από τους εργαζόµενους
θα δουν τους µισθούς τους σε πτωτικούς ρυθµούς από 2% ως
και 12%.
Ο µισθός πρωτοδιοριζόµενου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα βρεθεί πολύ σύντοµα στα 680 ευρώ από 780 ευρώ
που είναι σήµερα.
Ο βασικός µισθός για υπαλλήλους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο δηµόσιο θα είναι 748 ευρώ από 858 ευρώ που είναι σήµερα, για υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης 996 ευρώ από
1.037 ευρώ και για υπαλλήλους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
1.070 ευρώ από 1.092.
Την ίδια ώρα τα µνηµόνια και η κυβερνητική πολιτική απαξίωσης του κρατικού µηχανισµού και των υπηρεσιών του προκαλεί
σοβαρές επιπτώσεις στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και κατ’ επέκταση στους πολίτες της χώρας. Οι µεγάλες ελλείψεις του προσωπικού λόγω της αναστολής προσλήψεων στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού µέχρι το 2016
και των συνταξιοδοτήσεων που αυξάνονται, εν όψει και των νέων
ασφαλιστικών και εργασιακών ρυθµίσεων που µεθοδεύει η Κυβέρνηση, προκαλούν νευρικό κλονισµό σε εργαζόµενους, τοπικές διοικήσεις και πολίτες.
Θέµατα καθηµερινά, όπως η καθαριότητα, η υγιεινή και η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθµών τελούν υπό συνθήκες πλήρους διάλυσης, µε κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία εργαζοµένων
και πολιτών. Είναι υπεράριθµες οι ανάγκες των δυνατοτήτων και
υποστελεχωµένες οι υπηρεσίες των εκτεταµένων υποχρεώσεων
λόγω βαθιάς οικονοµικής κρίσης.
Φέρατε πριν λίγες ηµέρες το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού στην Επιτροπή Οικονοµικών, ένα ακόµα προσχέδιο σηµαντικής περιστολής των κοινωνικών δαπανών και κονδυλίων,
όπως και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Παίζετε
επικοινωνιακό παιχνίδι µε το ζήτηµα του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος, λέγοντας άλλα στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και αναγράφοντας άλλα στους σχετικούς κωδικούς του
προϋπολογισµού, όπου προκύπτει πως οι όποιοι πόροι θα προκύψουν µέσα από την αναδιάρθρωση των προνοιακών επιδοµάτων.
Αν θεωρείτε πώς έτσι θα ξεγελάσετε τον ελληνικό λαό, πλανάστε πλάνην οικτράν. Υποβιβάσατε την πολιτική στο «κόψε και
δώσε». Έτσι προορίζετε την επιστροφή των απωλειών που είχαν
δικαστικοί και Σώµατα Ασφαλείας.
Εµείς θεωρούµε πως αν σήµερα, εν καιρώ βαθύτατης οικονοµικής κρίσης δεν επιχορηγηθούν, δεν στηριχθούν πραγµατικά οι
κοινωνικές υπηρεσίες και οι κοινωνικές δοµές του δηµοσίου µε
χρήµατα, µε προσωπικό ή άλλο µέσο, ο πολίτης θα συνεχίσει να
αισθάνεται πολίτης υπανάπτυκτης χώρας, πολίτης δεύτερης κατηγορίας, µε δωρεάν δηµόσιες υπηρεσίες στα χαρτιά και στα ευχολόγια του εκάστοτε Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου, έγινε µία εκτεταµένη συζήτηση
στην επιτροπή. Διατυπώθηκαν τα επιχειρήµατα όλων των εµπλεκόµενων µερών και διαπιστώθηκε το υψηλότατο επίπεδο των επισηµάνσεων, καθώς και ότι η πλειονότητα αυτών, από τους
φορείς που βρέθηκαν εκεί, δεν απέχει καθόλου από την πραγµατικότητα.
Το θεµελιώδες δικαίωµα στην εργασία, συνταγµατικά κατοχυρωµένο και από την Οικουµενική Διακήρυξη των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου έχει γίνει στη χώρα µας αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης. Ας δούµε κατάµατα το παρελθόν, τις ευθύνες του
πολιτικού κόσµου, του πολιτικού συστήµατος, κοιτώντας τα ερείπια µίας κατεστραµµένης κοινωνίας, οικογένειες συµπολιτών µας
που δεν έχουν ούτε ένα εργαζόµενο µέλος και τους νέους µας,
το πιο υγιές κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, να διαφεύγει στο
εξωτερικό.
Εξίµισι χιλιάδες ιατροί, κύριοι συνάδελφοι, εργάζονται στην
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Οι περισσότεροι εξ αυτών στη Γερµανία. Είναι αδύνατη η επιστροφή τους, όταν η Κυβέρνηση τους
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προορίζει για αµοιβές φτώχειας.
Είδαµε µε προσοχή και παρακολουθήσαµε -και θα θέσουµε και
αύριο σχετικές τροπολογίες- την κατάφωρη αδικία που έχουν
υποστεί οι συµπολίτες µας αδιόριστοι του διαγωνισµού του
ΑΣΕΠ του 1998.
Όπως έχουµε εξηγήσει και στην επιτροπή, η πρόθεση ευνοϊκότερων όρων χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας σε καθεστώς
µεγαλύτερης διαφάνειας έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών, συνόλων δεδοµένων, εγγράφων
κ.λπ., του δηµοσίου, η οποία σχεδιάστηκε µε τον ν.3448/2006,
ουδέποτε υλοποιήθηκε. Στόχος του νόµου ήταν η εµπορική εκµετάλλευση ενός ταχύτατα εξελισσόµενου τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφέρει
έναν τζίρο πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ στη χώρα µας
δεν έχει καµµία υπόσταση.
Ενδεικτικά, αξιοποιήσιµες πληροφορίες είναι: Γεωπολιτικά δεδοµένα όπως γεωγραφικοί χάρτες, µετεωρολογικές µετρήσεις,
επαγγελµατικά µητρώα, για παράδειγµα, ποιοι είναι οι γιατροί
κάθε ιατρικού συλλόγου, στατιστικά στοιχεία, για παράδειγµα
ανωνυµοποιηµένες καταγραφές εισοδηµάτων κατοίκων ή χρησιµοποιούµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε µία περιοχή που µπορούν να αξιοποιηθούν για αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό και
µάρκετινγκ συγκεκριµένων προϊόντων.
Η διάθεση πληροφοριών του δηµοσίου είναι συνάρτηση αφ’
ενός της περιορισµένης γενικά δυνατότητας ψηφιοποίησης των
δεδοµένων και αφ’ ετέρου της διαχείρισής τους µεταξύ των αρµοδίων δηµόσιων φορέων και των υπηρεσιών τους, διαδικασία
που προφανώς απέχει τραγικά από αυτό που προσφέρεται σήµερα στους πολίτες της χώρα µας.
Φυσικά και υπάρχουν αίτια γι’ αυτό, όπως ο αδιαφανής λειτουργικός χαρακτήρας των δηµοσίων υπηρεσιών, η τάση αποφυγής των ευθυνών για την εκτέλεση ενός έργου και κυριότατα,
η απουσία ελέγχου εφαρµογής του ισχύοντος ν. 3448/2006,
καθώς και η ανυπαρξία πειθαρχικών ποινών στις περιπτώσεις µη
συνεργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων µε τους πολίτες ή µε τις
αιτούσες επιχειρήσεις.
Η ανοικτή διάθεση των δηµόσιων πληροφοριών, χωρίς, δηλαδή, να χρειάζεται αίτηση του ενδιαφερόµενου, φιλοδοξεί να
αποτελέσει όντως ένα αντίδοτο στην παραπάνω κατάσταση. Επί
της ουσίας, επιχειρείται η ψηφιοποίηση και κατ’ επέκταση η δηµοσίευσή τους.
Ας έχουµε παράλληλα ως δεδοµένο πως η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», υπό τη
σηµερινή της µορφή, δεν περιέχει την κατηγορία εµπορικά αξιοποιήσιµων πληροφοριών. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν
µπορεί να παραγνωριστεί.
Σηµαντικό δεδοµένο είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών που υπέβαλαν αίτηση παροχής πληροφοριών µέχρι σήµερα δυνάµει του νόµου του 2006, δεν ικανοποιήθηκαν από τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
Ο λόγος, κύριοι συνάδελφοι, είναι η καθολική απουσία µηχανισµού ελέγχου εφαρµογής του νόµου, όπως συµβαίνει και στην
πλειονότητα του νοµικού πλαισίου, καθώς και η έλλειψη κυρώσεων για τις δηµόσιες υπηρεσίες σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το πλαίσιο των κανόνων που διέπει ο νόµος.
Συνεπώς υπό τούτο το καθεστώς είναι βέβαιο πως οι συνθήκες
αδιαφάνειας αποκτούν έναΝ µόνιµο χαρακτήρα και πως η συνεργασία µε το κοινό και τους ενδιαφερόµενους ιδιώτες γίνεται όλο
και πιο ακατάλληλη. Οι ενστάσεις µας είναι γνωστές και κοινά
αποδεκτές οι περισσότερες.
Αναφορικά µε τον επικείµενο διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και τη ρύθµιση που επιχειρείται, θα ήθελα
να πω τα εξής: Θεωρούµε σηµαντικό, µέσα στην υφιστάµενη κοινωνική και οικονοµική συγκυρία, το Υπουργείο να δείξει τον απαιτούµενο σεβασµό, εφόσον δεν απειλείται και δεν διακινδυνεύεται
κάποια ουσιαστική έκπτωση στον όγκο των υποψηφίων. Αντίθετα
µε τις προτεινόµενες διατάξεις του Υπουργού συµβαίνει κάτι τέτοιο.
Παρά το γεγονός ότι οι προτεινόµενες αλλαγές επιχειρούν την
απλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπάρχουν µη ευνοϊκές διατάξεις για το κοινό συµφέρον σχολής και υποψηφίων. Η
προσκόµιση πιστοποιητικού άριστης γνώσης µόνο της αγγλικής
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γλώσσας για το δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, συνεπάγεται ότι όσοι υποψήφιοι έχουν τίτλο άριστης γνώσης άλλης
γλώσσας, πλην της αγγλικής, θα στερούνται της δυνατότητας
συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Αναφέρουµε ως παράδειγµα τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης
της Γαλλίας, διότι για τις επιχειρούµενες αλλαγές του 2018 προειδοποιούνται ήδη από φέτος οι µελλοντικοί υποψήφιοι. Σκεφτείτε για τη χώρα µας την ελάφρυνση των υποψηφίων
αναλογικά του κόστους και του καταβαλλόµενου κόπου για τον
διαγωνισµό αν από σήµερα γνώριζαν το τι θα ίσχυε το 2018.
Ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρούνται τέτοιες ρυθµίσεις είναι
αντιδηµοκρατικός, αντικοινωνικός και, εντέλει, η παράταση διεξαγωγής του διαγωνισµού, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος
χρόνος σε όσους επιθυµούν να αποκτήσουν τους απαιτούµενους
τίτλους, θεωρείται επιβεβληµένη.
Δεν απασχόλησε καθόλου τη συζήτηση αλλαγής του θεσµικού
πλαισίου το γεγονός ότι ουδέποτε λειτούργησε κανένα άλλο εξεταστικό κέντρο πέραν της πρωτεύουσας, όταν, µάλιστα, προβλέπεται η λειτουργία αυτών από την υπάρχουσα νοµοθεσία, άρθρο
17, παράγραφος 8, προεδρικό διάταγµα 57 του 2007.
Οι λόγοι που δεν έγινε κάτι τέτοιο είναι προφανείς. Ωστόσο,
κάποια στιγµή ή πρέπει να αποφασίσουµε να εφαρµόζουµε τους
νόµους και τις δυνατότητες που µας δίνουν ή να τους καταργούµε εγκαίρως, αν κρίνονται ανεπαρκείς, ανώφελοι και επιζήµιοι.
Αναφορικά µε τις διατάξεις που εισάγει το άρθρο 28 σχετικά
µε τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών των δηµοσίων
υπαλλήλων εν όψει οποιασδήποτε υπηρεσιακής τους µεταβολής,
µετάταξης, συνταξιοδότησης, παραίτησης, θεωρούµε ότι η ρύθµιση συνιστά δείγµα διοικητικής υπερβολής, µε κατάχρηση σηµαντικών κρατικών πόρων, εφόσον πρόκειται επί της ουσίας για
έναν ανώφελο επανέλεγχο, δεδοµένου ότι κάποιος που επελέγη
από το ΑΣΕΠ προς διορισµό, έχει περάσει ήδη δύο στάδια ελέγχου των δικαιολογητικών του.
Στη γενική θεώρηση η αυστηροποίηση του πλαισίου για τη
γνησιότητα πτυχίων, τίτλων και πιστοποιητικών που αποδεικνύουν γνώσεις και δεξιότητες είναι θετική και δηµιουργεί συνθήκες µεγαλύτερης αξιοκρατίας στο δηµόσιο του µέλλοντος.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζουµε επί
της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή …
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Θα µιλήσει αύριο ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καλώς.
Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για δώδεκα λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα ακόµη νοµοσχέδιο µε διάφορες και ποικίλες διατάξεις.
Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του νοµοσχεδίου, τα άρθρα 1 έως
14 αφορούν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3438 και
την προσαρµογή βέβαια της εθνικής νοµοθεσίας στις νέες διατάξεις της οδηγίας 37/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δύο άρθρα στο δεύτερο κεφάλαιο αφορούν την ενίσχυση της
διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα.
Τρία άρθρα στο τρίτο κεφάλαιο περιέχουν τις ρυθµίσεις για
τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο έχει διάφορες ρυθµίσεις, κυρίως
ρυθµίσεις που αφορούν στη λειτουργία, στο προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης και πολλές από αυτές απορρέουν από κάποια
κενά και ασάφειες που δηµιούργησε αυτός ο τρόπος µε τον
οποίο εσείς επιχειρείτε να κάνετε τη λεγόµενη µεταρρύθµιση στη
δηµόσια διοίκηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και βέβαια, όπως πάντα, περιέχει πολλές και της τελευταίας
στιγµής ποικίλες τροπολογίες. Τις έχω σηµειώσει. Οι πέντε είναι
εµπρόθεσµες. Η έκτη, µε αριθµό 1931 είναι εκπρόθεσµη και κατατέθηκε χθες στις 17.45’. Η έβδοµη µε αριθµό 1932 κατατέθηκε
χθες στις 17.45’. Η επόµενη -εκπρόθεσµη- κατατέθηκε στις
19.15’. Η ένατη -εκπρόθεσµη, από τις υπουργικές- κατατέθηκε
στις 19.20’. Η επόµενη –εκπρόθεσµη- κατατέθηκε στις 20.15’
χθες. Και σήµερα στις 11.40’ κατατέθηκε η ενδέκατη τροπολογία.
Τα έχουµε πει πολλές φορές. Τώρα και εγώ να χάσω πάλι τον
χρόνο µου; Πραγµατικά, όµως, δεν γίνεται να έχουµε αυτήν την
ιστορία. Κάθε τρεις µέρες, όποτε έχουµε νοµοσχέδιο, υπάρχει
αυτό το πρόβληµα. Προχθές είχαµε τροπολογία στις 11.40’ και
σήµερα στην ίδια ώρα, λες και είστε συνεννοηµένοι. Ιδίως την
προηγούµενη το απόγευµα υπήρξε καταιγίδα τροπολογιών. Και
τις περισσότερες φορές, βέβαια, είναι άσχετες προς το νοµοσχέδιο.
Πάµε, λοιπόν, στα πρώτα άρθρα του πρώτου κεφαλαίου, που
αφορούν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών κ.λπ., του δηµόσιου τοµέα. Είναι ουσιαστικές οι
ρυθµίσεις και κυρίως πηγάζουν από την υποχρέωση εφαρµογής
ή αναθεώρησης της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
πράγµατι αφορά αυτά τα θέµατα.
Με το νέο σχέδιο νόµου, λοιπόν, καθιερώνεται η αρχή της
ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα υπό την επιφύλαξη ασφαλώς στις αναγκαίες περιπτώσεις, της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικότητας των πολιτών.
Θα ήθελα να πω ότι η οδηγία αυτή -και η αναθεώρησή της κυρίως- έχει ορισµένα πολύ βασικά σηµεία: Την καθιέρωση της
αρχής ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση για εµπορικούς και µη
εµπορικούς σκοπούς όλων των δηµόσιων πληροφοριών. Τον καθορισµό του ποσού που επιτρέπεται για τις πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα, σε ύψος όχι µεγαλύτερο του οριακού κόστους.
Την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, ώστε να συµπεριλαµβάνονται βιβλιοθήκες, αρχεία, µουσεία και πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες και αναβάθµιση των πρακτικών εργαλείων της
αναζήτησης των στοιχείων.
Επίσης, µε τις τροποποιήσεις τις οδηγίας, θα υπάρξει µία –περιορισµένη, λέµε εµείς- οικονοµική και διοικητική επιβάρυνση
των διάφορων φορέων του δηµόσιου τοµέα. Όµως, τα αναµενόµενα οφέλη για την κοινωνία, για το δηµόσιο τοµέα και τις υπηρεσίες του θα είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από αυτήν την
επιβάρυνση.
Το θέµα της χρέωσης του οριακού κόστους είναι ένα σηµείο
που χρειάζεται κριτική. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει αυτό το
οριακό κόστος, αλλά ιδιαίτερα για πληροφορίες οι οποίες ενδιαφέρουν περιπτώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκπαίδευσης κ.λπ., θα µπορούσε και να µην υπάρχει.
Συνεπάγεται µία ουσιαστικότερη τροποποίηση, υπό την έννοια
ότι ανάγει την περαιτέρω χρήση πληροφοριών σε δικαίωµα. Η
διάθεση των πληροφοριών δεν είναι ένα δικαίωµα το οποίο θα
πρέπει να µείνει στατικό, θα πρέπει να µείνει παθητικό. Κύριε
Υπουργέ, θα έπρεπε ο εµπλουτισµός αυτής της οδηγίας και η
προσαρµογή στην Ελλάδα να είναι πιο τολµηρή και πιο ολοκληρωµένη, ούτως ώστε αυτό το δικαίωµα να είναι υποχρέωση ενεργητικής προώθησης όλων αυτών των πληροφοριών.
Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη βελτίωσης του κειµένου. Εµείς σας
έχουµε καταθέσει τρεις τροπολογίες πάνω σε αυτά τα θέµατα,
τις οποίες πραγµατικά έχουµε δουλέψει πάρα πολύ -τα έχει εξηγήσει και ο κ. Κυρίτσης, ο ειδικός αγορητής, τα θέµατα αυτάούτως ώστε πράγµατι αυτή η χρήση των δεδοµένων, αυτή η πολύτιµη χρήση των διάφορων στοιχείων τα οποία υπάρχουν και
που πραγµατικά βοηθούν πάρα πολύ όλους τους τοµείς και του
δηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού τοµέα να προχωρήσει. Παράλληλα, εφόσον εφαρµόζονται όλες οι συνθήκες για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων, για τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, θα
πρέπει όντως να έχει µία ουσιαστική προώθηση και χρήση µέσα
στην ελληνική κοινωνία.
Βασικός παράγοντας είναι να µπορέσουµε να διαχειριστούµε
αυτήν την αδράνεια και την έλλειψη ευαισθητοποίησης των δηµόσιων οργανισµών, σχετικά µε τις δυνατότητες των ανοιχτών
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δεδοµένων.
Άκουσα µε προσοχή και τις αιτιάσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας διαρκής αγώνας. Ζούµε
πράγµατι σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο παλεύουµε
όλοι, καθένας µε το δικό του τρόπο, να το αλλάξουµε. Όµως,
από την άλλη πλευρά η δηµοκρατία υπάρχει, ο δηµόσιος τοµέας
υπάρχει και στο δικό µας κράτος και στα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στην αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εποµένως, εδώ, σε αυτήν τη µάχη των νέων τεχνολογιών, των
πληροφοριών και της πληροφορικής, πρέπει το δηµόσιο να θωρακιστεί µε τέτοιον τρόπο που να χρησιµοποιεί ή να κάνει τον
έλεγχο της χρήσης αυτών των δεδοµένων µε αποτέλεσµα πράγµατι να προάγεται το δηµόσιο συµφέρον, να προάγονται ακόµη
και εκείνες οι δράσεις και του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες όντως
βελτιώνουν και το παραγόµενο προϊόν και πολλά άλλα θέµατα.
Όλα αυτά είναι ένας διαρκής αγώνας ώστε οι πληροφορίες, οι
τεχνολογίες και η έρευνα να προσανατολίζονται κυρίως στην
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Βλέπουµε, παραδείγµατος χάριν στο νοµοσχέδιο που συζητούν στην επιτροπή για τα θέµατα της έρευνας και τεχνολογίας.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο µεταφέρει έναν µεγάλο όγκο, που
πρέπει να υπάρχει στον δηµόσιο τοµέα στον ιδιωτικό τοµέα.
Ποιος πρέπει να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογία και
τον τρόπο διάχυσης τους. Ακόµη γίνεται αναφορά στο πώς θα
συνδέονται τα πανεπιστήµια, ο δηµόσιος τοµέας µε τον ιδιωτικό
τοµέα, για να προχωρήσει αυτή η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Βλέπουµε, λοιπόν, να αποδυναµώνεται εντελώς µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος θα
έπρεπε να είναι στρατηγικός.
Άρα, πράγµατι, είµαστε σε έναν διαρκή αγώνα.
Δεν µπορούµε, όµως, να αρνηθούµε αυτή τη χρήση των ανοιχτών δεδοµένων. Διότι αν γίνει σωστά, είναι µία χρήση η οποία
πράγµατι σε µία δηµοκρατική κοινωνία είναι πάρα πολύ χρήσιµη,
γιατί οι πολίτες θα γνωρίζουν ακόµη και η ίδια τους η κυβέρνηση
-αλλά και τα διπλανά τους κράτη µε τα οποία συνεργάζονται- τι
πράττουν ακριβώς. Θα έχουν µία ελεύθερη πρόσβαση και στα
κυβερνητικά δεδοµένα και σε πληροφορίες. Και, βέβαια, θα
έχουν πρόσβαση και σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, αλλά και
επιχειρηµατικής κ.ο.κ..
Πηγαίνω τώρα στο Β’ Κεφάλαιο του σχεδίου νόµου. Είναι τα
δύο άρθρα 15 και 16, όπου πραγµατικά εδώ επιχειρείται µια περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση
του δηµόσιου χρήµατος µε την πρόβλεψη της ανάρτησης στο
πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών των δηµόσιων φορέων και απολογιστικών στοιχείων και δαπανών.
Είναι µία ρύθµιση σε σωστή κατεύθυνση. Το θέµα είναι –όπως
είπε και ο εισηγητής µας- όλη αυτή η διαδικασία λειτουργίας
αυτών των µη κερδοσκοπικών φορέων, που επιχορηγούνται από
την Κυβέρνηση, να είναι και πιο αποδοτική, διαυγής, και τα έξοδά
τους να είναι πιο εξορθολογισµένα εφόσον επιχορηγούνται σε
µεγάλο ποσοστό από το δηµόσιο τοµέα.
Στο Γ’ Κεφάλαιο έχουµε τα θέµατα των ρυθµίσεων για τον διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Νοµίζω ότι δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση και πως είναι
δικαιολογηµένη η µεγάλη αναστάτωση και οι αντιδράσεις των
αρµοδίων και κυρίως αυτών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει
από τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Συγκεκριµένα, µας λένε µε
υπόµνηµά τους ότι µε τις προτεινόµενες διατάξεις επιχειρείται
µία εντελώς αδικαιολόγητη όχι µεταρρύθµιση αλλά υποβάθµιση
του διαγωνισµού και ότι αυτή η υποβάθµιση είναι, θα έλεγε κανείς, καθοριστική για τη λειτουργία αυτής της πολύ σηµαντικής
σχολής.
Πηγαίνω τώρα στο µεγάλο θέµα του Δ’ Κεφαλαίου που έχει
διάσπαρτες διατάξεις, το οποίο αφορά κυρίως –όπως σας είπαθέµατα προσωπικού, λειτουργίας οργανισµών κ.λπ., της δηµόσιας διοίκησης.
Το έχουµε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, ότι η διοικητική µεταρρύθµιση πρέπει να στηρίζεται σε ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο µε σκοπό την εγκαθίδρυση ενός κράτους ισχυρού, δι-
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καίου, µε ευέλικτη δηµόσια διοίκηση, αποδοτική, αποτελεσµατική
και επιχειρησιακή και µε µεγάλη συµβολή στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό της χώρας και όχι µε αποσπασµατικές, εµβαλωµατικές και συγκυριακές ρυθµίσεις, όπως είναι πολλές και από
αυτές τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου.
Εµείς θέλουµε ο στόχος ενός ολοκληρωµένου σχεδίου να είναι
ο επανακαθορισµός όλης της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης µε κριτήριο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
προς τον πολίτη και τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος.
Θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικά, βέβαια, τα θέµατα της αναδιοργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης κυρίως µέσω την οργανισµών τους. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θεωρούµε πάρα
πολύ σηµαντικό την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της
δηµόσιας διοίκησης και την κρίση τους µέσα από ορθολογικά
κριτήρια και όχι µε κάποια κριτήρια που δηµιουργούν ένα απόθεµα για τις απολύσεις.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θεωρούµε ότι εάν έχει προηγηθεί αυτό το σχέδιο και έχουν προηγηθεί όλοι οι οργανισµοί των
υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, από εκεί θα προκύψουν και
τα θέµατα των µετακινήσεων –και όχι των απολύσεων- εκείνων
που είναι απαραίτητες, ούτως ώστε να είναι πιο αποδοτικές, να
συµπληρωθούν και τα κενά της δηµόσιας διοίκησης και να πάνε
ορισµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι –που θα έχουν κριθεί- σε σωστότερες θέσεις από αυτές που υπηρετούν σήµερα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι οι διατάξεις οι οποίες υπάρχουν εδώ,
είναι αποσπασµατικές και παράλληλα αφήνουν πολλά κενά και
ασάφειες και παραπέµπουν σε πολλές υπουργικές αποφάσεις.
Εν ολίγοις, δηλαδή, η ορθή και δίκαιη εφαρµογή των ρυθµίσεων
αυτών επαφίεται στην καλή πίστη και εµπιστοσύνη.
Βλέπετε, όµως, κύριε Υπουργέ, σήµερα να διαµορφώνεται ένα
κατάλληλο πολιτικό κλίµα γι’ αυτήν την καλή πίστη, έχοντας υπ’
όψιν και τη µέχρι τώρα λειτουργία του πελατειακού κράτους σε
σχέση µε τη δηµόσια διοίκηση;
Από την άλλη πλευρά, όλες αυτές οι αποσπασµατικές ρυθµίσεις που κάνετε για τη διοικητική µεταρρύθµιση, έχουν τη δαµόκλεια σπάθη των απολύσεων.
Επίσης, µια µεγάλη στρατιά ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων
χιλιάδων ανέργων πράγµατι θα έβλεπαν µια θέση στο δηµόσιο
ως ένα δώρο εξ ουρανού. Και, βέβαια, οι πιέσεις είναι µεγάλες
και εκατέρωθεν.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι σε πολλά θέµατα, και ιδιαίτερα
των οργανισµών αυτών των διατάξεων, όπως του Οργανισµού
του Υπουργείου Τουρισµού -όπως είχαµε πει και στο σχετικό νοµοσχέδιο- γίνεται µια συγκεντροποίηση όλων αυτών των διατάξεων, ενός Υπουργείου που κατ’ εξοχήν είναι περιφερειακό
Υπουργείο, διότι οι οµορφιές και ο πολιτισµός της χώρας είναι
κατανεµηµένος σε όλη την περιφέρεια της χώρας.
Εποµένως, η κατάργηση του ΕΟΤ, χωρίς να δηµιουργηθεί ένα
άλλο όργανο που να έχει µια τέτοια περιφερειακή δοµή δεν αποδίδει πουθενά. Και κάνετε έναν οργανισµό ο οποίος δεν έχει
σχέση –και ο Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού- µε όλες
αυτές τις µεγάλες ανάγκες που έχει η χώρα. Βλέπετε το περίφηµο µνηµείο της Αµφίπολης και άλλα µνηµεία τα οποία ανακαλύπτονται. Ο τουρισµός χρειάζεται να συνδεθεί µε τον πολιτισµό,
να συνδεθεί µε την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και να
υπάρχουν τέτοιοι ευέλικτοι οργανισµοί και δοµές της Διοίκησης.
Εξαιτίας, λοιπόν, ιδιαίτερα του τελευταίου κεφαλαίου αυτού
του νοµοσχεδίου, εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, ενώ µε
την οδηγία είµαστε θετικοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών
Βουλευτών κ. Ραχήλ Μακρή για δώδεκα λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµαστε να συζητήσουµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο
για την καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του
δηµοσίου τοµέα, τον καθορισµό όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίησή της και την προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις του 2013/37 οδηγίας του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου.
Η εφαρµογή των µέτρων της οδηγίας είναι πρωτεύουσας σηµασίας για τη ζωή των πολιτών. Δεν πιστεύουµε, βέβαια, όσα
ακούσαµε περί ύπαρξης µελετών, δυνάµει των οποίων υποτίθεται
ότι η επεξεργασία, αλλά και η µετατροπή των δεδοµένων σε εµπορικές πράξεις, θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 3 τρισεκατοµµύρια.
Μόνο ως ανέκδοτο µπορεί να ακουστεί κάτι τέτοιο.
Επίσης, δυστυχώς για τη χώρα µας, το πιο σύντοµο ανέκδοτο
στα ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί η φράση «µεταρρυθµίσεις στη
δηµόσια διοίκηση από την ελληνική συγκυβέρνηση». Κάποια
στιγµή οφείλετε να αντιµετωπίζετε θέµα πρωτεύουσας σηµασίας
µε την πρέπουσα σοβαρότητα, κάτι το οποίο δεν θέλετε, βέβαια,
µε κανέναν τρόπο να κατανοήσετε.
Απόδειξη αυτής σας της αδυναµίας κατανόησης έχουµε σε
πολλά επίπεδα. Τυπικά δεν είναι δυνατό να εισηγείστε την εναρµόνιση µιας σηµαντικότατης οδηγίας µαζί µε µία πλειάδα άσχετων διατάξεων. Η διαχείριση της πληροφορίας µπλέκεται µε
ρυθµίσεις τρόπου εισαγωγής στο δηµόσιο, µε διατάξεις συγκεκαλυµµένης απόλυσης, που ονοµάζετε «διαθεσιµότητα». Έτσι,
φτάνατε να αναλώνετε όλο σχεδόν τον χρόνο συζήτησης στην
αρµόδια επιτροπή στο εάν πρέπει να απολυθούν όσοι έχουν πλαστά πτυχία.
Η απάντηση, βέβαια, που λάβατε απ’ όλους είναι ότι, ναι, να
απολυθούν όσοι έχουν πλαστά πτυχία, πλαστά πιστοποιητικά,
πλαστά δικαιολογητικά. Να απολυθούν, όµως, και αυτοί που διορίζονται ως µετακλητοί ή µε όποια άλλη σχέση εργασίας στα
γραφεία των Υφυπουργών και των Υπουργών, να διωχθούν οι
υπεύθυνοι οι οποίοι διορίζουν απατεώνες σε κρίσιµες πολιτικές
θέσεις.
Για να θυµηθούµε µια τέτοια περίπτωση, αυτή του κ. Γεωργιάδη που κόπτεται για τη διαφάνεια, όπως είπε προηγουµένως,
ο οποίος βέβαια ξέχασε ότι διόρισε διοικητή νοσοκοµείου στη
δυτική Μακεδονία που είχε πλαστογραφήσει το πτυχίο του, αλλά
διέθετε συστατική επιστολή αµέµπτου ήθους από το σηµερινό
Υφυπουργό Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.
Βέβαια, το γεγονός ότι τα νοσοκοµεία αυτά στα οποία διόρισε
µε τα πλαστά πτυχία δεν διαθέτουν γιατρούς δεν έχει καµµία σηµασία για τη συγκυβέρνησή σας. Διέθετε λοιπόν, όπως είπαµε,
συστατική επιστολή αµέµπτου ηθικής. Δεν ξέρουµε βέβαια σε
ποιο ήθος ακριβώς αναφέρεται. Σε αυτό το οποίο καταλαβαίνουµε εµείς οι υπόλοιποι ή στο κοµµατικό ήθος του αφισοκολλητή ή του παλαιοκοµµατικού συστήµατος που φαίνεται να
αποτελεί προσόν για τη συγκυβέρνησή σας;
Εάν θέλετε να γίνουµε αναλυτικότεροι και σε ουσιαστικό επίπεδο, αναφέροντας λόγους για τους οποίους δεν σέβεστε τη σηµαντικότητα των διατάξεων που εισηγείστε, ευχαρίστως να το
κάνουµε. Ευαγγελίζεστε την αναβάθµιση του εισαγωγικού διαγωνισµού στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Για να δούµε,
λοιπόν, πώς ακριβώς την υλοποιείτε µέσα από το νοµοσχέδιο.
Καταργείτε, λέτε, τις προφορικές εξετάσεις της ξένης γλώσσας.
Κι εµείς ρωτάµε «Γιατί;». Γιατί, όπως είπατε, υπήρχαν ενστάσεις
και δεν θέλετε να φέρνετε τους υποψηφίους σε δύσκολη θέση,
αλλά να τους παρέχετε την άνεση µίας γραπτής εξέτασης πολλαπλών απαντήσεων.
Σας θυµίζουµε, βέβαια, ότι µετά από την αποφοίτησή τους,
αυτοί οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, καλούνται σε συνέντευξη προκειµένου να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στον δηµόσιο τοµέα. Τελικά η συνέντευξη και γενικά οι προφορικές εξετάσεις είναι
αδιάβλητες, ναι ή όχι; Είναι αξιοκρατικές, ναι ή όχι; Είναι επιθυµητές σε ένα σύστηµα κρίσης, ναι ή όχι; Γιατί εάν ο αρµόδιος
Υπουργός τη µία εισηγείται υπέρ τους, και την άλλη εναντίον
τους, είναι φυσικό να µετατρέπεται πλέον σε ανέκδοτο.
Θα ήταν βέβαια κωµικό, εάν δεν ήταν τόσο τραγικό. Και είναι
τραγικό, πραγµατικά, να πληρώνουµε εκατοµµύρια κάθε χρόνο,
για παράδειγµα στον Οργανισµό Γαλλοφωνίας, κι εσείς να έρχεστε εδώ και να αναγνωρίζετε µόνο το πτυχίο αγγλικών στον εισαγωγικό αυτόν διαγωνισµό. Και για του λόγου το αληθές, στις
9-5-2014, µε την υπ’ αριθµόν 2530 απόφασή του ο κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος ως Υπουργός Εξωτερικών ενέκρινε την καταβολή
2.942.864 ευρώ στον Οργανισµό Γαλλοφωνίας, στην Τράπεζα
«BNP Paribas», στο Μον Παρνές στο Παρίσι. Και, βέβαια, όπως
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γράφει στην απόφασή του, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού
του ποσού, η επιπλέον διαφορά θα αναληφθεί από τον λογαριασµό «Συναλλαγµατική Διαφορά Δηµοσίου», στο οποίο έχετε,
όπως λέτε, στον ΚΑΕ 2611, αντίστοιχα ποσά δεσµευµένα.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τραγικό! Τραγικό από µία τραγική τελικά Κυβέρνηση, ή µάλλον
συγκυβέρνηση, που διαθέτει εκατοµµύρια ευρώ για οργανισµούς
γαλλοφωνίας, 2,5 εκατοµµύρια ευρώ για όπερα στην Αλβανία,
αλλά να µην µπορεί να διαθέσει κανένα ευρώ για τη συντήρηση
του σπιτιού του Νοµπελίστα ποιητή Σεφέρη, που ρηµάζει στην
Κορυτσά της Αλβανίας!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Από την άλλη πλευρά, σφυρίζει αδιάφορα προς τις προκλήσεις των Αλβανών, στους οποίους µόνο για το 1998 δώσαµε για
οικονοµική στήριξη 20 δισεκατοµµυρίων δραχµών µε υπογραφή
του κ. Σηµίτη, και βέβαια αφήνει και την Κύπρο αυτή τη στιγµή
να την προστατεύουν οι Ιταλοί, οι Ρουµάνοι και οι Ισραηλινοί και
σήµερα βέβαια να µπαίνουν και στα οικόπεδα 9 και 2 και να διατείνονται ότι έχουν δικαίωµα, όπως λένε, να πάρουν και µερίδιο
από το φυσικό αέριο που βγαίνει στην Κύπρο.
Εάν δεν έχετε φέρει ήδη νοµοτεχνική βελτίωση, περιµένουµε
να το κάνετε άµεσα, ειδάλλως να παραδεχθείτε ότι µόνο τα αγγλικά αναγνωρίζετε, να σταµατήσετε τη χρηµατοδότηση τέτοιων
οργανισµών όπως του Οργανισµού Γαλλοφωνίας, να κλείσετε
πανεπιστηµιακές σχολές και γενικά να συνεχίσετε το «success
story» της βύθισης της χώρας σε ακόµη µεγαλύτερο σκοταδισµό.
Την 1η Οκτωβρίου, στην τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής,
ακούσαµε τον κ. Κουτσούκο, ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ, να λέει
ότι µε το παρόν νοµοθέτηµα µειώνεται το κόστος στην οικογένεια, γιατί ξέρουµε τη γνωστή φάµπρικα των φροντιστηρίων για
τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Χαιρόµαστε που κόπτεστε για την ελληνική οικογένεια. Γι’
αυτήν την οικογένεια που κοιµάται στο αυτοκίνητο µαζί µε τα παιδιά της, γιατί δεν έχει να πληρώσει ενοίκιο. Γι’ αυτήν που συµβολικά παραδίδει τα παιδιά της στην εφορία για να σας καταδείξει
την απόγνωσή της από τη φοροληστρική πολιτική σας.
Δεν δείξατε βέβαια την ίδια ευαισθησία, όταν ήρθατε εδώ και
ψηφίζατε «ναι» στον ΕΝΦΙΑ ονοµαστικά. Εάν θέλετε να απαλλάξετε, λοιπόν, τις οικογένειες από το κόστος τους, εφαρµόστε
απλά τον νόµο. Δεν χρειάζεται να αλλάζετε ολόκληρο τον διαγωνισµό.
Και ερωτούµε: Υπάρχει ή δεν υπάρχει νόµος που απαγορεύει
τη διενέργεια φροντιστηριακών µαθηµάτων για διαγωνισµούς εισαγωγής στο δηµόσιο; Έχουν θαφτεί καταγγελίες για συγκεκριµένα φροντιστήρια που βασίζονται σε κοµµατικούς φίλους του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και λειτουργούν παράνοµα,
ναι ή όχι;
Αν βγούµε, λοιπόν, µία βόλτα στους γύρω από τη Βουλή δρόµους, θα δούµε ή όχι εκατοντάδες διαφηµίσεις τέτοιων φροντιστηρίων; Το θέµα της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης είναι
πολύ σοβαρό για να το αντιµετωπίζει η συγκυβέρνηση της αβάσταχτης ελαφρότητας και δεν πείθετε κανέναν για το ενδιαφέρον
σας. Δεν σας ενδιαφέρει να µειώσετε τον χρόνο του διαγωνισµού. Η µόνη σας µέριµνα είναι να αφαιρέσετε τον διακοµµατικό
έλεγχο, καταργώντας την αντίστοιχη πρόβλεψη και να διαβρώσετε και αυτόν τον θεσµό.
Μήπως τελικά να σας προτείνουµε για να µειώσουµε και το κόστος και τον χρόνο να µην κάνουµε καθόλου διαγωνισµούς;
Μήπως οι υποψήφιοι να περνούν από τα γραφεία σας και να παίρνουν συστατικές επιστολές σαν αυτήν που είχε εκδώσει ο κ. Παπαδόπουλος στον κ. Γεωργιάδη για να διορίσει, όπως είπαµε, τον
διοικητή του Νοσοκοµείου Γρεβενών και να εισάγονται όσοι έχουν
τις περισσότερες συστατικές επιστολές; Πείτε το. Αυτή την αξιοκρατία θέλετε, την ψεύτικη, την πλασµατική, την προσχηµατική για
να κλείσετε το µάτι στη διαφθορά και στην σπατάληπόρων.
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Να περάσουµε εν συντοµία στο άρθρο 22, που τροποποίησε
η κ. Χριστοφιλοπούλου, ύστερα από τις τοποθετήσεις του ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, στην τέταρτη συνεδρίαση
της επιτροπής.
Γιατί εξαιρέσατε τους συνταξιούχους, αφήνοντας µόνο τα
ΑΜΕΑ; Γιατί δεν υπάρχει χρονική οριοθέτηση µέχρι τη λήξη της
υπαλληλικής σχέσης; Ή µήπως γιατί αυτές σας οι ενέργειες και
παραλείψεις σκοπεύουν στη διαφοροποίηση των πινάκων διαθεσιµότητας υπέρ προσώπων που είναι αρεστά στις διοικήσεις;
Καθώς διαθέτω, λοιπόν, συγκεκριµένες καταγγελίες, θα παρακαλούσα για την άµεση απάντησή σας µέχρι την αυριανή συζήτηση, στην οποία θα επεκταθούµε επί των άρθρων βέβαια και
των πολύ πλούσιων τροπολογιών, τις οποίες φέρνετε µέχρι την
τελευταία στιγµή.
Να πούµε, λοιπόν, µιας και αναφερθήκατε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, στις ΜΚΟ και µας είπατε ότι θα αναρτώνται στο σύστηµα αυτό το οποίο θεσπίζετε της απόλυτης διαφάνειας και οι
δαπάνες που αφορούν ΜΚΟ και επειδή µέχρι να αναρτήσετε και
να φτιάξετε αυτό το σύστηµα της απόλυτης διαφάνειας, ο µόνος
τρόπος για να µπορούµε εµείς να ενηµερωνόµαστε και οι Βουλευτές αλλά και όλοι οι πολίτες, είναι µέσω των δηµοσιευµάτων,
µήπως να αναρτήσετε και την περίπτωση της ΜΚΟ του κ. Παπαµιµίκου, για τον οποίο µάλιστα γράφουν σε δηµοσιεύµατα
«Έρευνα για τον εκλεκτό του κ. Αντώνη Σαµαρά και Γραµµατέα
της Νέας Δηµοκρατίας, Ανδρέα Παπαµιµίκο, διέταξε η εισαγγελία για το σκάνδαλο των ΜΚΟ»;
Το θέµα αποκάλυψε η εφηµερίδα «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» και σύµφωνα
µε έγγραφο του ΣΔΟΕ η εισαγγελία έχει παραγγείλει στο ΣΔΟΕ
να ελέγξει και τον Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας για τη συµµετοχή του στη ΜΚΟ «Δίκτυο για τη Δηµοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», πρώην «Δίκτυο Πρωτοβουλίας για τη
Δηµοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια».
Η έρευνα αφορά στη διακρίβωση τυχόν τέλεσης αδικηµάτων,
τα οποία διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος. Συγκεκριµένα,
υπεξαίρεση εις βάρος του δηµοσίου, κατ’ εξακολούθηση απάτη
εις βάρος του δηµοσίου, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, έκδοση πλαστών και εικονικών τιµολογίων.
Η έρευνα, λοιπόν, λέει ότι αυτή η ΜΚΟ έλαβε από το 2001
µέχρι το 2010 συνολικά 2.492.728,17 ευρώ από την ΥΔΑΣ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Μα, δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν τέτοια πράγµατα!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και όπως διαβεβαιώνουν, σύµφωνα µε την
εφηµερίδα, στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τα προγράµµατα για τα οποία η εν λόγω ΜΚΟ έλαβε κοντά στα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ από την ΥΔΑΣ ουδέποτε υλοποιήθηκαν.
Όταν φτιάξετε το σύστηµα, θα αναρτήσετε τα στοιχεία ή θα
επικαλείστε προσωπικά δεδοµένα;
Καταθέτω στα Πρακτικά το δηµοσίευµα και περιµένουµε απαντήσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα αναρτήσετε και τις δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή
και όλως τυχαίως όταν αφορούν κυβερνητικούς Βουλευτές,
όπως τον κ. Γεωργιάδη, κουκουλώνονται; Όπως επίσης και όταν
αφορούν –για να γνωρίζουν και οι Έλληνες πολίτες- δήλωση
ψευδών στοιχείων στην επιτροπή «πόθεν έσχες» της Βουλής των
Ελλήνων και µη καταβολή του αναλογούντος φόρου µεταβιβάσεως για αγορασθέν ακίνητο επί του οποίου έχουν τελεστεί αυθαίρετες κατασκευές. Σοβαρά;
Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, δεν θέλατε να πάτε στη δικαιοσύνη,
αφού έχετε δίκιο και δεν έχετε τελέσει τα αδικήµατα τα οποία
αναφέρονται; Θέλετε να µετρήσουµε στα δυόµισι χρόνια πόσες
δικογραφίες έχουν έρθει για κυβερνητικούς Βουλευτές και κουκουλώθηκαν όλες για να µην έρθουν στη δικαιοσύνη;
Έρχεστε εδώ και έχετε το θράσος να µιλάτε για διαφάνεια
εσείς; Εσείς µε τις σκιές; Που έπρεπε να είστε οι πρώτοι, οι
οποίοι να ζητάτε να πάτε στον φυσικό σας δικαστή και να αποδείξετε την αθωότητά σας.
Κλείνοντας θα ήθελα να δηλώσουµε ότι καταψηφίζουµε επί
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της αρχής το νοµοσχέδιο. Και το καταψηφίζουµε γιατί δεν αποδίδετε την πρέπουσα µέριµνα στην ορθή ενσωµάτωση της οδηγίας και γιατί βρίσκετε την ευκαιρία για να εισάγετε
αναξιοκρατικές διατάξεις χωρίς καµία διαβούλευση.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, υπάρχει προσωπικό; Ακούσαµε όνοµα «Γεωργιάδης»;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Έχετε
δύο λεπτά τον λόγο για να τοποθετηθείτε επί του προσωπικού.
Μπείτε κατευθείαν στο θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχω αποφασίσει να µην
απαντάω στην κ. Μακρή, αλλά στην προκειµένη περίπτωση, για
να µη δηµιουργούνται υπόνοιες, καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουµε
όλα, γιατί η Βουλή έχει πληγεί πολύ από τέτοιου είδους συκοφαντίες.
Μόλις προ τριών ωρών έγινε η σχετική ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας µου. Η κυρία συνάδελφος ισχυρίστηκε ότι
υπήρξε κουκούλωµα. Θέλω να την πληροφορήσω ότι εκατόν
εβδοµήντα εννέα εκ των παρισταµένων Βουλευτών ψήφισαν
«όχι». Η κυβερνητική πλειοψηφία, κυρία Μακρή, αριθµεί εκατόν
πενήντα πέντε.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι πολλοί πολιτικοί µου αντίπαλοι, όπως και
οι εκπρόσωποι των κοµµάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ µέσα στην αρµόδια επιτροπή ψήφισαν «όχι» στην άρση της ασυλίας µου. Δηλαδή αυτό που λέτε είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι του
Κοινοβουλίου και τα κόµµατα που είναι αντίθετα µε εµένα, κουκούλωσαν τη δική µου περίπτωση. Δηλαδή λέτε ότι όλοι οι υπόλοιποι εδώ κουκουλώνουµε και εσείς είστε η µόνη έντιµη.
Ας τα αφήσουµε αυτά, γιατί καταλαβαίνετε πόσο αστείο είναι
αυτό το επιχείρηµα. Πάµε στην ουσία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Υπάρχει αδίκηµα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Φυσικά και δεν υπάρχει.
Πάµε στην ουσία. Και αυτό που έκανε η κ. Μακρή για τον κ.
Ανδρέα Παπαµιµίκο είναι αισχρό, γιατί µε ύφος συνωµοσιολογικό
παρουσίασε µια εισαγγελική έρευνα γνωστή στον Τύπο και δηµοσιευµένη ως καταδίκη. Δεν έχει καταδικαστεί για τίποτα, κυρία
Ραχήλ Μακρή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε το προσωπικό σας και µετά ας τα πείτε.
Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Στις δε δυτικές χώρες και
στις δυτικές αξίες µε τις οποίες έχετε µεγάλη διάσταση απόψεων
-προφανώς για πολλούς και διαφόρους λόγους- υπάρχει το λεγόµενο «τεκµήριο της αθωότητας» και δεν επιτρέπεται ούτε να
υπονοείς ότι κάποιος είναι ένοχος χωρίς να έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση. Αυτό για σας είναι παντελώς άγνωστο, είναι
terra incognita. Λογικό για το ύφος και για το ήθος σας. Σταµατήστε…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και για το δικό σας, κύριε Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σταµατήστε τη λάσπη και
τη συκοφαντία. Δεν είστε η µόνη έντιµη εν τω Κοινοβουλίω.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ερευνάται ο Παπαµιµίκος για 2,5 εκατοµµύρια ευρώ ή όχι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είστε αυτό που όλος ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Μακρή,
σας ακούσαµε µε προσοχή. Αφήστε να απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης.
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 λειτουρ-
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γίας της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επιτρέψτε µου εισαγωγικά να τοποθετηθώ επί του
ζητήµατος του αυξηµένου αριθµού των τροπολογιών, το οποίο
έθιξε και ο κ. Δρίτσας, αλλά και ο κ. Κακλαµάνης, ο πρώην Πρόεδρος τη Βουλής, και να πω µόνο ότι, ναι, δυστυχώς δεν έχουµε
απαλλαγεί ακόµα από αυτή την παθογένεια, αλλά αυτό το οποίο
µπορώ εγώ να εξασφαλίσω, κύριε Δρίτσα, είναι ότι όλοι οι αρµόδιοι Υπουργοί θα έρθουν να υπερασπιστούν τις τροπολογίες
αύριο στη Βουλή, οπότε και θα συζητηθούν, και σε περίπτωση
που κάποιος Υπουργός δεν έρθει να υπερασπιστεί την τροπολογία του και προφανώς να δικαιολογήσει και το κατεπείγον της
χρήσης του µέτρου κατάθεσης τροπολογίας και δη εκπρόθεσµης, η τροπολογία θα αποσυρθεί από το νοµοσχέδιο.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου, ξεκινώντας µε το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά στην ενσωµάτωση της Οδηγίας 37/2013
για την περεταίρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα. Το
θέµα καλύφθηκε σε µεγάλη έκταση από την κυρία Υφυπουργό,
η οποία είναι και η αρµόδια για τα ζητήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και για τα ζητήµατα τα οποία αφορούν την ανοικτή
διακυβέρνηση, µέρος της οποίας είναι και η ενσωµάτωση της
σχετικής οδηγίας.
Εγώ θα πω µόνο ότι η Ελλάδα είναι µία από τις πρώτες χώρες
που ενσωµατώνει τη σχετική οδηγία και ότι κατά τεκµήριο όλοι
οι φορείς, µε τους οποίους ήρθαµε σε εκτενή διαβούλευση, έκριναν -και το κατέθεσαν και στη σχετική επιτροπή- ότι η ενσωµάτωση της σχετικής οδηγίας ήταν και είναι άρτια.
Θα δούµε µε προσοχή τις τροπολογίες που κατέθεσε η Δηµοκρατική Αριστερά, κυρία Ξηροτύρη, και εφόσον κρίνουµε ότι
πρέπει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο να γίνουν αποδεκτές ή να ενσωµατωθούν στο κύριο σώµα του νόµου, θα το κάνουµε και θα
έχετε την απάντησή µας µέχρι αύριο.
Να πω µόνο ότι η περαιτέρω χρήση ανοικτών δεδοµένων δεν
υπακούει µόνο στις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης, υπακούει και στην ανάγκη πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν ανοικτή
και εύκολα διαχειρίσιµη πρόσβαση σε µία σειρά από δεδοµένα,
τα οποία, δυστυχώς, µέχρι και σήµερα η δηµόσια διοίκηση τα αντιλαµβάνεται ως κλειστά.
Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να έχουν πολύ µεγάλη αξία, όχι
µόνο στο πλαίσιο του ελέγχου της άσκησης δηµόσιας εξουσίας,
αλλά να έχουν και µία αξία, διότι είναι δεδοµένα τα οποία είναι
άκρως εκµεταλλεύσιµα και αξιοποιήσιµα από επιχειρήσεις, οι
οποίες πάνω σε αυτά τα δεδοµένα µπορούν να χτίσουν µία σειρά
από εφαρµογές, οι οποίες εν τέλει να είναι χρήσιµες και στους πολίτες, αλλά να µπορούν να αποφέρουν και κέρδη στις επιχειρήσεις.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε από τους πρώτους που ερχόµαστε και
συµµορφωνόµαστε µε αυτό το παγκόσµιο κίνηµα ανοίγµατος δεδοµένων της δηµόσιας διοίκησης, προωθώντας µε τρόπο -όπως
σας είπα- απόλυτα τεκµηριωµένο τις διαδικασίες εκείνες µε τις
οποίες η δηµόσια διοίκηση υποχρεούται από εδώ και στο εξής
να ανοίγει στους πολίτες όλα τα δεδοµένα µε εξαίρεση προφανώς αυτά τα οποία διέπονται από την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ αυστηρή,
και εκείνα τα δεδοµένα τα οποία προφανώς δεν θα µπορούσαν
να διατεθούν ανοικτά.
Πραγµατικά, προσβλέπουµε στην έντονη αξιοποίηση αυτών
των δεδοµένων και από τους πολίτες αλλά και από την επιχειρηµατική κοινότητα. Ήδη έχουµε δείγµατα εξαιρετικά καινοτόµων
εφαρµογών, που στηρίζονται ακριβώς στη λογική των ανοικτών
δεδοµένων. Πρόκειται για εφαρµογές που κάνουν χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας και για εφαρµογές που τελικά δίνουν περισσότερες επιλογές στους πολίτες.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι τα δεδοµένα της δηµόσιας διοίκησης δεν ανήκουν µόνο σε ένα Υπουργείο, δεν ανήκουν µόνο
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στη διοίκηση. Ανήκουν στους πολίτες, εν προκειµένω στον ελληνικό λαό, ο οποίος µπορεί να κάνει χρήση τους µε όποιον τρόπο
επιθυµεί. Ακριβώς αυτό επιτυγχάνουµε.
Βέβαια, ξέρουµε πολύ καλά -και το έχουµε συζητήσει πολλές
φορές και µε την Υφυπουργό- ότι αυτή θα είναι µία διαδικασία
επώδυνη και επίπονη, εξ ου και στην ενσωµάτωση της οδηγίας
θέτουµε πολύ ξεκάθαρα χρονοδιαγράµµατα για την ανάληψη
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών από τα Υπουργεία για να ανοίξουν
τα δεδοµένα τους.
Κάποια έχουν ήδη ανταποκριθεί, διότι, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ήδη ένας κεντρικός διαδικτυακός τόπος data.gov.gr, όπου τα
Υπουργεία θέτουν σε δηµόσια χρήση ανοιχτά σετ δεδοµένων.
Εµείς θέλουµε αυτό να γίνει πολύ πιο επιθετικά και να γίνει και
µε κανόνες και τα δεδοµένα να είναι τέτοια ώστε να επιδέχονται
εύκολης επεξεργασίας, να µην είναι, δηλαδή, ατάκτως ερριµµένα, αλλά να είναι διαµορφωµένα µε έναν τέτοιο τρόπο, ώστε
να µπορούν πραγµατικά να είναι αξιοποιήσιµα από τους πολίτες.
Θεωρώ, λοιπόν, θετικό ότι επί της αρχής υπήρξε µία αναγνώριση, ότι ο κεντρικός πυρήνας του νοµοσχεδίου που αφορά στην
ενσωµάτωση οδηγίας είναι στη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω
ότι ο έλεγχος από εδώ και στο εξής θα πρέπει να ασκείται από
όλους και από τους πολίτες και από τους Βουλευτές, αλλά και
από εµάς ως εποπτεύων Υπουργείο, στην ταχύτητα µε την οποία
η δηµόσια διοίκηση θα ανταποκριθεί στις κεντρικές κατευθύνσεις
αυτής της οδηγίας.
Δεν σταµατάµε, όµως, µόνο εδώ. Προωθούµε και µία σειρά
από άλλες διατάξεις που αφορούν στην περαιτέρω προώθηση
της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ελέγχου των πολιτών µε
δύο συγκεκριµένα άρθρα, το άρθρο 15 και το άρθρο 16, και γι’
αυτά, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, υπάρχει µία ευρεία στήριξη από
τις πιο πολλές πτέρυγες της Βουλής. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν ότι οι δηµόσιοι φορείς πρέπει να αναρτούν σε πραγµατικό
χρόνο εκτέλεσης τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης των προϋπολογισµών στο διαδίκτυο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιοι φορείς ήδη το έχουν κάνει. Το
έχει κάνει, παραδείγµατος χάριν, µε δικιά του πρωτοβουλία ο
Δήµος της Αθήνας και είναι µία πρωτοβουλία την οποία και από
αυτό το Βήµα θέλω να χαιρετίσω. Πιστεύω, όµως, ότι η παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός προϋπολογισµού ενός φορέα είναι
εξαιρετικά χρήσιµη και διότι προφανώς υπακούει στη βασική αρχή
της διαφάνειας, αλλά και διότι µε αυτόν τον τρόπο βαρούν στην
πορεία του χρόνου διάφορα καµπανάκια για το αν ένας φορέας
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να έχει
υπερβεί τις συγκεκριµένες από τον προϋπολογισµό δαπάνες.
Δεν νοµίζω ότι σας λέω κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Είχαµε
και έχουµε περιπτώσεις στο παρελθόν όπου φορείς στη διάρκεια
του έτους ξεπερνούσαν το εγκεκριµένο όριο δαπανών µόνο για
να έρθει εκ των υστέρων το Υπουργείο Οικονοµικών να καλύψει
αυτές τις υπερβάσεις, χρησιµοποιώντας το αποθεµατικό του
προϋπολογισµού και ακριβώς αυτές τις πρακτικές θέλουµε εδώ
να αποφύγουµε.
Άρα πιστεύω ότι και τα δύο αυτά άρθρα κινούνται σε αυτή τη
σωστή κατεύθυνση της περαιτέρω κατοχύρωσης της διαφάνειας
και της λογοδοσίας από τους ίδιους τους πολίτες.
Τώρα θέλω να έρθω σε ένα θέµα το οποίο έχει προκαλέσει
πολλή συζήτηση και σήµερα άκουσα πολλές τοποθετήσεις και για
το οποίο έχουµε µιλήσει πολλές φορές στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια και στο οποίο δεν θα επανερχόµουν εάν δεν το έθετε
µε τόση ένταση και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μητρόπουλος αλλά
και άλλοι οµιλητές. Είναι το περιβόητο ζήτηµα των πλαστών δικαιολογητικών και των παράνοµων µετατροπών συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου.
Κατ’ αρχάς λυπάµαι γιατί δεν άκουσα ή δεν αντελήφθην ποια
είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τα δύο άρθρα, το 28 και το 29, µε
τα οποία διεξάγεται πια υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος
γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της
πρόσληψης κάποιου στο δηµόσιο και, βέβαια, κατά το επόµενο
άρθρο, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε µεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης. Διότι δεν αρκεί µόνο να θεραπεύσουµε
το παρελθόν, θα πρέπει να προνοήσουµε τέτοιες πρακτικές να
µην εξακολουθούν και στο µέλλον.
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Αυτό ακριβώς το άρθρο βάζει έναν τελικό φραγµό και µεταθέτει την ευθύνη του ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών στις ίδιες διευθύνσεις διοικητικού, έτσι ώστε να είµαστε
απολύτως βέβαιοι ότι πριν προσληφθεί οποιοσδήποτε από εδώ
και στο εξής στο δηµόσιο, θα έχει γίνει αυτός ο έλεγχος ώστε να
µην επαναληφθεί και στο µέλλον το εξαιρετικά διαδεδοµένο φαινόµενο της ύπαρξης πλαστών δικαιολογητικών µε τα οποία κάποιοι επιτήδειοι κατάφεραν και µπήκαν στο δηµόσιο.
Ξέρετε, για το ζήτηµα αυτό πολλές φορές µιλούσαµε στο παρελθόν και από αυτό εδώ το Βήµα και προκάτοχοί µου είχαν µιλήσει για το ζήτηµα των πλαστών. Είχαµε αναφερθεί και σε
συγκεκριµένα νούµερα κατ’ εκτίµηση του πόσα είναι. Οφείλω,
όµως, να πω ότι µόνο επί αυτής της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου ξεκίνησε πραγµατικά ένας συστηµατικός και µεθοδικός έλεγχος για τα πλαστά δικαιολογητικά στη διοίκηση. Είναι
και στοχευµένος έλεγχος µέσα από πρωτοβουλίες που ανέλαβε
το ΣΕΕΔΔ, αλλά και οριζόντιος έλεγχος µε σαφείς κατευθύνσεις
που δώσαµε σε όλες τις διευθύνσεις διοικητικού. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών ενηµερώνουν συνέχεια ένα επικαιροποιηµένο σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου, το οποίο βρίσκεται
στον ΣΕΕΔΔ.
Τι χρειαζόταν, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αντιµετωπίσουµε επιτέλους αυτό το καρκίνωµα; Δύο πράγµατα: πολιτική βούληση και οργάνωση και µέθοδο. Αποδείξαµε ότι
διαθέτουµε και τα δύο, εξ ου και έχουµε τα πρώτα καθόλου ευκαταφρόνητα αποτελέσµατα στο ζήτηµα του ελέγχου των πλαστών δικαιολογητικών. Και ναι, οι πιο πολλές περιπτώσεις
πλαστών δικαιολογητικών αφορούν απολυτήρια λυκείου, όπου
είτε αυτά δεν υπήρχαν καθόλου είτε είχε γίνει πλαστογράφηση
του βαθµού. Το «13» ξέρετε γίνεται πολύ εύκολα «18» και αναφέροµαι σε πραγµατικές περιπτώσεις τέτοιων πλαστών απολυτηρίων.
Κατά συνέπεια είναι θετικό το ότι συµφωνούµε όλοι, τουλάχιστον επί της αρχής, ότι αυτή η δουλειά έπρεπε να γίνει. Βέβαια,
για τον ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε να περάσουµε από µια συγκεκριµένη
εσωτερική διεργασία και αναζήτηση, για το κατά πόσο αυτή η
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τέλος καλό, όλα καλά! Τουλάχιστον, αποδέχεστε ότι αυτός ο
έλεγχος καλώς γίνεται. Χαίροµαι, µάλιστα, που και οι αρµόδιοι
δήµαρχοι και περιφερειάρχες που συντάσσονται µε τον ΣΥΡΙΖΑ
προχωρούν και αυτοί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, έτσι
ώστε να εντοπιστούν τα όποια πλαστά µπορεί να υπάρχουν.
Εκεί που έχουµε περισσότερες διαφωνίες, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι στο περιβόητο ζήτηµα της µετατροπής των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Έχουν γίνει πολλές
συζητήσεις σε αυτή την Αίθουσα και από την πρώτη στιγµή είπα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης προχωράει σε αυτόν τον έλεγχο, επειδή έχει
επαρκή στοιχεία ότι κατά τη διαδικασία µετατροπών των συµβάσεων δεν τηρήθηκε ο νόµος. Δηλαδή, κάποιοι –για να το πούµε
πολύ απλά- χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, µετέτρεψαν τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Με
αυτόν τον τρόπο, όπως είπε νοµίζω πολύ γλαφυρά και ο κ. Γεωργιάδης, πήραν τη θέση κάποιου άλλου! Είναι τόσο απλό. Παρέβησαν τον νόµο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο εµείς δεν µπορούµε να το αποδεχθούµε. Και εδώ έχουµε δύο επιλογές: Η µία είναι να πούµε ότι
δεν ασχολούµαστε καθόλου µε το παρελθόν και, κατά συνέπεια,
ενδεχοµένως µε µια οριζόντια ρύθµιση θα νοµιµοποιήσουµε
όλους όσους είχαν υποπέσει σε αυτόν τον «πειρασµό», να µετατρέψουν παράνοµα συµβάσεις και η άλλη είναι να ψάξουµε αυτή
την περίπτωση, να διερευνήσουµε τις παράνοµες µετατροπές
και όσοι µετέτρεψαν παράνοµα τις συµβάσεις, θα πρέπει να αποµακρυνθούν από το δηµόσιο.
Βέβαια, έχουµε πια στη διάθεσή µας, όπως είχαµε εξ αρχής,
αρκετά στοιχεία για τον τρόπο, µε τον οποίο γίνονταν αυτές οι
παράνοµες µετατροπές συµβάσεων, γι’ αυτή την απαράδεκτη και νοµίζω ότι είµαι ήπιος στη φρασεολογία µου- «φάµπρικα» η
οποία είχε στηθεί, µεταξύ κυρίως δηµοτικών αρχών του παρελθόντος και συµβασιούχων, έτσι ώστε να µετατρέπονται οι συµβάσεις τους, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις.
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Έχω στα χέρια µου ένα πόρισµα –το οποίο θα καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής- το οποίο συνέταξε ο Σύµβουλος Επιθεωρητής του ΑΣΕΠ, ο κ. Λουκάς Λυµπερόπουλος, σε εκτέλεση µιας
παραγγελίας του Προέδρου του ΑΣΕΠ, που αφορά την περίφηµη
«υπόθεση της Δραπετσώνας». Αναφερθήκατε νοµίζω και εσείς,
κύριε Μητρόπουλε, σε αυτή την υπόθεση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Κερατσίνι αναφέρθηκα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τότε ήταν µόνο
Δραπετσώνα.
Μάλιστα, είχα και µια επίσκεψη πριν λίγες µέρες του καινούργιου Δηµάρχου στο Υπουργείο µου, ο οποίος ήρθε να συζητήσουµε το ζήτηµα αυτό, συνεπικουρούµενος µάλιστα και από
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, τον κ. Λαφαζάνη, την κ. Γιαννακάκη και συναδέλφους από το ΚΚΕ. Ήρθαν, λοιπόν, να συζητήσουµε τα αποτελέσµατα του πορίσµατος αυτού.
Το πόρισµα αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κόλαφος!
Αξίζει τον κόπο πραγµατικά να το πάρετε και να το διαβάσετε –
συνήθως, ξέρετε, αυτά που καταθέτουµε στα Πρακτικά δεν πολυδιαβάζονται- διότι καταδεικνύει µε τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο τι ακριβώς συνέβαινε στους δήµους εκείνη την εποχή. Επίσης, επιβεβαιώνει ότι όλες αυτές οι συντεχνίες είχαν γίνει σε
πλήρη γνώση και των υπαλλήλων και των δηµοτικών αρχών.
Μάλιστα -και πραγµατικά δεν θα έκανα αυτήν την αναφορά,
κύριε Μητρόπουλε, αλλά επειδή επανήλθατε στο θέµα µετ’ επιτάσεως- το πόρισµα αναφέρει και µια αναζήτηση τεκµηριωµένης
επιστηµονικής γνώµης, την οποία αναζήτησαν τότε ο δήµαρχος,
ο οποίος δεν ζει πια, το δηµοτικό συµβούλιο και οι υπάλληλοι,
κατά το ποσό πληρούνται τα κριτήρια. Και πού πήγαν;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το απαντήσαµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πήγαν σε σας.
Φυσικό είναι να πάνε σε σας, είστε εργατολόγος έγκριτος, είχατε
άποψη για τα θέµατα αυτά.
Διαβάζω, λοιπόν, στη σελίδα 31, τίτλος: «Η γνώση των δηµοτικών συµβούλων». «Οι ως άνω δηµοτικοί σύµβουλοι τελούσαν σε
πλήρη γνώση», εκτιµά ο κ. Λυµπερόπουλος, «ότι οι υπάλληλοι
αυτοί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του π.δ. 164/2004. Τούτο
προκύπτει αναµφισβητήτως εκ των εξής: Ο δήµος είχε συµβουλευτεί σχετικώς τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξη
Μητρόπουλο στον οποίο έθεσε υπ’ όψιν του όλες τις περιπτώσεις
των υπαλλήλων. Ο καθηγητής τούς δήλωσε ότι ουδείς των υπαλλήλων πληροί τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγµατος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έλεγα εγώ «ουδείς»;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Συνεχίζω, και θα
απαντήσετε, κύριε Μητρόπουλε.
Τα διαβάζω, ξέρετε, επειδή είναι ενδεικτικά του τι συνέβαινε.
Δήµαρχος: «Όλα τα προγράµµατα κατάρτισης, επιµόρφωσης
ΟΑΕΔ, κοινωνικής µέριµνας, µε ερωτηµατικό και τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα, όλα εξαιρούνται. Δηλαδή δεν µπορούν όσα στοιχεία και αν βάλουµε εµείς», έλεγε ο δήµαρχος, «να µονιµοποιηθούν και να γίνουν αορίστου χρόνου». Αυτή είναι η άποψη του
κ. Μητρόπουλου.
Γι’ αυτό σήµερα όπως σας είπα, πήγα στον καθηγητή κ. Μητρόπουλο και του έθεσα το θέµα όπως έχει και µου είπε τις απόψεις του ο άνθρωπος. Και ακολουθεί τοποθέτηση της…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα ήρθατε να µε επαινέσετε
τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας επαινώ, ακριβώς, για την επιστηµονική σας επάρκεια.
Και έρχεται, λοιπόν, και µια εργαζόµενη -αναφέρεται µε το
όνοµά της- η οποία λέει: «Με τη συνάντηση που είχαµε το απόγευµα µε τον δήµαρχο και τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου
κ. Μητρόπουλο, δίνοντάς τους τις συµβάσεις, όπως έχουν καταγραφεί στην αίτησή µου, είπε εν ψυχρώ ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του π.δ 164».
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπα εγώ αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εν ψυχρώ!
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ το είπα αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το είπατε. Το
λέει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί «εν ψυχρώ»; Εσείς
είστε θερµός, κύριε Μητρόπουλε!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, θα πω άλλα σήµερα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ε, είστε και θερµός άνδρας!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα το ακούω αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εδώ πέρα, λοιπόν, συµβαίνει το εξής παράδοξο, θεωρώντας ότι …
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ άλλα είπα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μα εδώ θα πείτε
άλλα! Αλλά το ερώτηµα είναι: Δάσκαλε που δίδασκες… φορώντας, λοιπόν, το καπέλο του έγκριτου εργατολόγου, είπατε τι;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, δεν καταλάβατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ήρθαν κάποιοι
και σας είπαν: Πληρούµε τις προϋποθέσεις; Τους είπατε: Φυσικά
και δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις. Τι είναι αυτά, τα οποία λέτε;
Έρχεται ο δήµος και µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου στέλνει άλλα στοιχεία στο ΑΣΕΠ -γνώριζε πλήρως την πραγµατικότητα ο δήµαρχος, ο δήµος και το δηµοτικό συµβούλιο- και
το ΑΣΕΠ έρχεται –παραπλανώµενο, όπως λέει ο κ. Λυµπερόπουλος- να επικυρώσει στοιχεία, τα οποία όµως ήταν παντελώς ανακριβή.
Και ερωτώ: Εσείς µε την επιστηµονική σας επάρκεια ξέρατε
ακριβώς τι συνέβαινε. Και αυτό το οποίο συνέβη στη Δραπετσώνα,
δεν συνέβη µόνο στη Δραπετσώνα, συνέβη και σε πολλούς άλλους δήµους. Απλά περιγράφεται ενδεικτικά στο πόρισµα αυτό το
πώς είχε στηθεί αυτή η «φάµπρικα».
Έρχεστε τώρα, και αντί να πείτε «ναι, ναι, ναι, νέοι άνθρωποι
αυτοί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις» -και εσείς βέβαια κοµψά
το εννοήσατε, άλλοι δεν το εννόησαν- «αλλά τι να κάνουµε, είναι
ασύµµετρη» …
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό λέω;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το λέτε τώρα!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και τότε αυτό έλεγα και τώρα
αυτό λέω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αλλά, ας δεχθούµε επιτέλους …
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πάντα το λέµε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αµ, δεν το λέτε.
Έπρεπε να βγουν τα πορίσµατα για να το πείτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και ποιοι είµαστε εµείς µε τα πορίσµατα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αυτό είναι υποκρισία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εµείς πάντα το λέµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αυτό που κάνετε,
κύριε Δρίτσα, …
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εµείς τα κάναµε; Εσείς τα κάνατε! Τις
συνέπειες θα τις πληρώσουν άλλοι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Δρίτσα! Κύριοι συνάδελφοι!
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ο δήµαρχος τι έκανε; Δεν έκανε τίποτα ο δήµαρχος;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν µπορείτε να παραµελείτε …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μην ανησυχείτε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πάµε, λοιπόν, στην ουσία του θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ποιος πρέπει,
λοιπόν, να πληρώσει…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι ντροπή να παριστάνετε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μισό λεπτό, καταλαβαίνω τον εκνευρισµό σας!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι εκνευρισµός! Θυµώνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μαρία Αντουανέτα! Αριστοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αγανακτώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ναι, σας βλέπω
πολύ αγανακτισµένο. Το καταλαβαίνω. Και εγώ θα αγανακτούσα
στη θέση σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
παρακαλώ κρατήστε την αγανάκτηση σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αγανακτώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όλοι παραπλανηµένοι είναι σε αυτόν τον τόπο! Όλοι παραπλανηµένοι είναι! Τι
γίνεται εδώ πέρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λοιπόν, σας
παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αγανακτώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Συγκρατήστε την
αγανάκτηση σας και ακούστε µε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί είστε της αριστοκρατίας!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Λοιπόν, συγκρατήστε λίγο την αγανάκτηση!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είστε και ευχαριστηµένοι που απολύετε κόσµο! Γιατί είστε της αριστοκρατίας! Δεν ξέρετε τι σηµαίνει φτώχεια!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Άρα, επειδή είναι
φτωχοί και µπήκαν παράνοµα, πρέπει να µείνουν.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Να παρανοµούν δηλαδή συνέχεια
όσοι είναι φτωχοί και οι πλούσιοι να λογοδοτούν πάντοτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αυτό λέτε; Για
πείτε το, κύριε Δρίτσα, πείτε το!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μιλάτε εσείς για νοµιµότητα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας µιλάει ο Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Για νοµιµότητα δεν µπορείτε να µιλάτε!
Τι να κάνουµε;
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Για ποιον λόγο να µη µιλάµε για νοµιµότητα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Επειδή εξελίσσεται διαδραστικά αυτή η συζήτηση προς ενδιαφέρουσα
κατεύθυνση…
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Είστε εσείς που πήγατε να δικαιολογήσετε τις ποµπές του Δηµάρχου της Δραπετσώνας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Έχω υποµονή.
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Μπορείτε τότε εσείς να δικαιολογήσετε τις ποµπές αυτές που πήγατε εκεί;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εµείς θα ξαναπάµε.
Δεν µπορείτε να µιλάτε εσείς, είστε χωµένοι µέσα στη λάσπη!
Σιγά το πόρισµα!
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Α, είναι το πόρισµα τώρα! Ό,τι δεν
µας συµφέρει, δεν είναι πόρισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Τσαβδαρίδη, διακόπτετε τον Υπουργό! Κύριε Τσαβδαρίδη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριοι συνάδελφοι, επειδή βλέπω ότι η συζήτηση, το επιχείρηµα εξελίσσεται
προς µία ενδιαφέρουσα κατεύθυνση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, εκτός
Αιθούσης η ενδιαφέρουσα κατεύθυνση.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, την εισήγησή σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ποιο είναι το σηµαντικό το οποίο υποκρύπτεται πίσω από τις διακοπές σας και
το οποίο το άκουσα και από συναδέλφους και από τον καινούργιο δήµαρχο; Ο καινούργιος δήµαρχος δεν φέρει καµµία ευθύνη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον κ. Τσαβδαρίδη πείτε τα! Δεν
τα κατάλαβε.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Αφήστε τα, κυρία Κωνσταντοπούλου! Στεναχωρηθήκατε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Και θέλω να το
πω αυτό, δεν φέρει καµµία ευθύνη, βρίσκεται εκεί και έχει κληρονοµήσει ένα πρόβληµα. «Φτωχοδιάβολοι ήταν, φουκαράδες
ήταν, τους κούνησε κάποιος µια σύµβαση και τους είπε, έλα
τώρα να την υπογράψουµε».
Έχει, λοιπόν, µεγάλη ευθύνη και η δηµοτική αρχή; Βεβαίως και
έχει. Ερευνάται η ευθύνη της δηµοτικής αρχής; Σε βαθµό κακουργήµατος, κύριε Δρίτσα. Ο µεν δήµαρχος έχει αποβιώσει,
όµως οι ευθύνες των δηµοτικών συµβούλων δεν παραγράφονται.
Και ξέρετε ποια είναι, κατά τον κ. Λυµπερόπουλο, η ζηµιά για τον
Έλληνα φορολογούµενο; Η ζηµιά είναι 2,1 εκατοµµύρια ευρώ
από αυτήν την ιστορία. Και αυτός είναι ένας δήµος µόνο.
Τα ξέρατε όλα. Όλα τα ξέρατε. Ξέρατε ακριβώς τι συνέβαινε
και έρχεστε τώρα µε µόνο επιχείρηµα ότι είναι κάποιοι φουκαράδες.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Αυτοί που έµεναν έξω δεν είναι φουκαράδες;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Και άλλοι φουκαράδες είναι απ’ έξω. Και άλλοι φουκαράδες είναι άνεργοι στον
ιδιωτικό τοµέα και είναι απ’ έξω και άλλοι φουκαράδες που δεν
µπορούσαν να κάνουν χρήση του διατάγµατος περί νοµιµοποίησης…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι δύο εκατοµµύρια; Μα τι λέµε
τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν θα µε διακόψετε άλλο. Θα µιλήσετε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Δρίτσα, µη διακόπτετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Και άλλοι φουκαράδες δεν έκαναν χρήση του διατάγµατος γιατί δεν τηρούσαν
τις προϋποθέσεις.
Αυτή είναι η Αριστερά της ισότητας; Αυτή είναι η Αριστερά των
ίσων ευκαιριών; Ρωτώ, λοιπόν, και περιµένω ακόµα µια απάντηση.
Καταθέτω τη σχετική έκθεση, την οποία πραγµατικά αξίζει να
διαβάσετε. Θα άξιζε να διανεµηθεί αυτή η έκθεση και θα το κάνω,
θα τη διανείµω, για να καταλάβουµε ακριβώς τι συνέβαινε.
(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
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Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να τη διανείµετε, κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ερχόµαστε, λοιπόν, εµείς και λέµε «ναι, θέλουµε να ερευνήσουµε εάν υπάρχουν
αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις», διότι κάποιοι δήµοι το έκαναν,
κάποιοι δήµοι δεν το έκαναν αυτό. Βρισκόµαστε απέναντι στο ενδιαφέρον φαινόµενο δήµαρχοι –και δεν µε ενδιαφέρει µε ποιον
έχουν εκλεγεί- να πετάνε στην ουσία έξω τους ελεγκτές του Σώµατος Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης. Τι παράξενο και τι οξύµωρο να αγωνίζεστε, από τη µία, για την ελεύθερη πρόσβαση
διάφορων τραµπούκων στα πανεπιστήµια και, από την άλλη,…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οι Βουλευτές και οι εργαζόµενοι, δεν
είναι τραµπούκοι…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όχι, δεν αναφέροµαι στους Βουλευτές. Όχι, δεν αναφέροµαι στους Βουλευτές
σας. Προς θεού! Όµως, όλοι ξέρουµε τι συνέβαινε µέσα στα πανεπιστήµια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στους υπαλλήλους των πανεπιστηµίων αναφέρεστε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τραµπούκοι δεν είναι οι εργαζόµενοι. Ήταν υπάλληλοι, ήταν εργαζόµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τον κύριο Υπουργό να τοποθετηθεί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αναφέροµαι στη
γνωστή πραγµατικότητα, κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία
έχετε υπερασπιστεί πάρα πολλές φορές και ως δικηγόρος,…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Στους εξωπανεπιστηµιακούς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): …διαφόρων
εξωαριστερών στοιχείων που είχαν γεµίσει τα πανεπιστήµια µε
γιάφκες µε µολότοφ. Εκεί αναφέροµαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν τα ξέρετε; Δεν τα ξέρετε, αφού τους υπερασπιζόσασταν;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν αναφέρεστε πιο συγκεκριµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε. Μα, δεν απαντάτε
έτσι. Όταν πάρετε τον λόγο, θα απαντήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, λασπολογεί! Ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν είναι
προσωπικό. Με το παραµικρό ζητάτε τον λόγο για προσωπικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μετά θα µιλήσετε για το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως δικηγόρος λέτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό; Αστειεύεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν είναι
προσωπικό το θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εσείς µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μητσοτάκη και εσείς παρακαλώ να µην αναφέρεστε προσωπικά.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μετά, όταν τελειώσω, θα κρίνει το Προεδρείο αν υπάρχει προσωπικό.
Τι παράξενο, λοιπόν! Εσείς κόπτεστε για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήµια και από την άλλη σιγοντάρετε εκείνους
τους δηµάρχους που δεν επιτρέπουν τον έλεγχο του Σώµατος
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και µε αναγκάσατε
να στείλω την υπόθεση στον εισαγγελέα και θα επιληφθεί τελικά
η δικαιοσύνη.
Ας τελειώσουν επιτέλους τα ψέµατα εδώ πέρα, σε αυτήν την
Αίθουσα! Ξέρουµε ακριβώς τι συνέβαινε. Το καταδεικνύει µε απόλυτη σαφήνεια το πόρισµα. Θέλουµε να το ερευνήσουµε.
Έχουµε τη νοµική εξουσιοδότηση της Βουλής των Ελλήνων να
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το ερευνήσουµε και θα το ερευνήσουµε, όσο χρόνο και αν µας
πάρει, όποια µέσα κι αν χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε. Αυτό
θα το κάνουµε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
Πραγµατικά λυπάµαι που η Αριστερά της ισότητος, αντί να
είναι η πρώτη -καθώς δεν συµµετείχε σε παλιά πελατειακά ρουσφέτια- που θα καταδικάσει αυτήν την πρακτική, έρχεστε και αγκαλιάζετε και στηρίζετε ποιους; Ποιους για να καταλάβω; Ποιους
στηρίζετε µέσα από αυτήν την επιχειρηµατολογία. Αυτόν ο
οποίος µετέτρεψε µία σύµβαση εν γνώσει του -το ήξερε, ήταν εν
γνώσει του, του το είχαν πει του ανθρώπου!- ότι δεν πληρούσε
τις προϋποθέσεις; Αυτούς έρχεστε και υπερασπίζεστε; Δηλαδή
δεν µπορούµε ούτε σε αυτό το αυτονόητο επιτέλους να διεκδικήσουµε µία συµφωνία σε αυτήν εδώ την Αίθουσα;
Ξέρετε, έγινε µεγάλη κουβέντα για φιλόδοξα σχέδια µεταρρύθµισης. Ναι, πραγµατικά θεωρούµε ότι –και θα αναφερθώ
αύριο στα υπόλοιπα θέµατα που τέθηκαν που αφορούν τους οργανισµούς και τις λοιπές διατάξεις-…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε αύριο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αύριο στην κατ’
άρθρον. Σας ενοχλεί;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όποτε θέλετε µιλάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, τι κάνετε
τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου; Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σήµερα είναι η επί της αρχής συζήτηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν θα σας δώσω
και λογαριασµό, κυρία Κωνσταντοπούλου, πότε θα µιλήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Άµα θέλετε,
κυρία Κωνσταντοπούλου, υποβάλετε µου και γραπτώς κατευθύνσεις για το πότε θα µιλάω! Όποτε θέλω θα µιλήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Μητσοτάκη. Τρώτε χρόνο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Και µην ανησυχείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας απαντήσω γραπτώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, να ζητήσετε την
άδεια της κ. Κωνσταντοπούλου!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Από εδώ και
πέρα θα ζητώ την άδειά σας για το πότε θα µιλάω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ζητώ απλώς την επαναφορά
στην κανονικότητα και τη νοµιµότητα. Ζητώ να τραβήξουµε µία
οριστική γραµµή µε το παρελθόν, ένα παρελθόν για το οποίο ναι,
και το δικό µας κόµµα έχει ευθύνες αλλά έχει το θάρρος να τις
αναγνωρίσει. Εσείς δεν έχετε το θάρρος να τραβήξετε αυτήν τη
γραµµή µε το παρελθόν, διότι δυστυχώς οι πελάτες του παλαιού
παρελθόντος έχουν µετακινηθεί συλλήβδην σε εσάς. Γι’ αυτό και
δεν παίρνετε αποστάσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε για ένα λεπτό να µου
δώσετε τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν αναφέρθηκε σε εσάς ο Υπουργός. Θα σας δώσω τον λόγο, για να δευτερολογήσετε και θα τα πείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να µου δώσετε τον
λόγο ένα λεπτό, σύµφωνα µε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αµφισβητώ την κρίση σας ότι δεν
υπάρχει προσωπικό! Οφείλετε κατά τον Κανονισµό, κυρία Πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδρε, να µου δώσετε τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, θα µιλήσετε; Έχετε δευτερολογήσει;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχω µιλήσει έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Ακούστε µε, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, που σας δίνω τον λόγο και
ελάτε να µιλήσετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προσκαλείτε τον κ. Γεωργιάδη
που δεν ζήτησε τον λόγο και δεν µου δίνετε εµένα τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ! Ο κ. Γεωργιάδης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υποχρεωµένη να εφαρµόσετε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µην φωνάζετε εδώ µέσα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην µε παρακαλείτε! Είστε υποχρεωµένη να εφαρµόσετε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη φωνάζετε!
Δεν υπάρχει προσωπικό τώρα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υποχρεωµένη να εφαρµόσετε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νοµίζω ότι καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει προσωπικό!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υποχρεωµένη να εφαρµόσετε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ελάτε, κύριε
Γεωργιάδη. Έχετε τον λόγο Θα µιλήσετε έξι λεπτά; Έτσι δεν
είναι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχω δώδεκα λεπτά αλλά
δεν θα τα εξαντλήσω. Δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κρατήστε το
χρόνο σας, µήπως χρειαστεί.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού συνεννοηθήκατε µεταξύ
σας, εντάξει.
Είναι ανήκουστο αυτό που κάνετε, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας κάνουµε και
εµείς κανένα ανήκουστο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε και νοµικός και δικηγόρος!
Είναι ανήκουστο αυτό που κάνετε! Είναι ανήκουστο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κρατήστε την
ψυχραιµία σας, σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανήκουστο! Να εκτοξεύεται συκοφαντία –και µάλιστα ψευδέστατη συκοφαντία- συγκεκριµένη
κατά της επαγγελµατικής δραστηριότητας συναδέλφου Βουλευτή από τον κύριο Υπουργό και εσείς να προσποιείστε ότι δεν
υπάρχει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορείτε
όµως να φωνάζετε! Δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου εδώ. Πιο
ήρεµα θα µιλάµε όλοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε το προνόµιο του µικροφώνου, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εσείς έχετε
µικρόφωνο. Μια χαρά το έχετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε το προνόµιο του µικροφώνου, κυρία Πρόεδρε, το οποίο κρατάτε για τον εαυτό σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας έχουµε και
εµείς ένα προνόµιο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λυπάµαι ιδιαιτέρως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλά κάνετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λυπάµαι ιδιαιτέρως, διότι δώσατε στον Υπουργό όσο χρόνο ήθελε για να κάνει προσωπική
επίθεση και εσείς τον στηρίζετε, τον «ξεπλένετε»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παίρνετε µία
χαρά δηµοσιότητα τόση ώρα! Παίρνετε όση χρειάζεστε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί τον «ξεπλένετε»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δυνατές κουβέντες που δεν σας πρέπουν και δεν µου πρέπουν. Ευχαριστώ!
Εντάξει! Μας πείσατε τώρα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον «ξεπλένετε»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλά κάνω!
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Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θα επιστρέψω στην πολιτική συζήτηση, συγκεφαλαιώνοντας αυτά τα συνταρακτικά που ακούσαµε προηγουµένως στην
Αίθουσα. Νοµίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος, που σήµερα παρηκολούθησε τη συζήτηση και την οµιλία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρυθµίσεως, πρέπει να έχει καταλάβει λίγο γιατί αυτή
η χώρα χρεοκόπησε, κύριε Μητρόπουλε.
Και δεν είναι καθόλου ποινικός ο λόγος, όπως είπατε στην
πρωτολογία σας. Περιµένω την απάντησή σας µε πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον. Είναι συγκεκριµένος ο λόγος που χρεοκοπήσαµε και
χρειαστήκαµε το µνηµόνιο και την τρόικα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάλι δεν δόθηκε επί προσωπικού
ο λόγος στον κ. Μητρόπουλο. Εσείς είσθε για να µας…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σταµατάω. Κρατήστε, σας παρακαλώ, το χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ! Ζήτησε τον λόγο ο κ. Μητρόπουλος που ακούστηκε το
όνοµά του;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως, επί του προκατόχου
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα πάρει τον
λόγο. Πρώτα απ’ όλα εσείς φωνάζετε για όλους. Σταµατήστε
τώρα για να τοποθετηθεί ο συνάδελφος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μου είναι δυστυχώς πολύ
δύσκολο να συνεχίσω µε ειρµό την οµιλία µου, αν ακούω συνεχώς διακοπές από την κυρία συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να ηρεµήσουµε όλοι και να τοποθετηθείτε.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ είµαι πολύ ήρεµος,
στους συνήθεις τόνους µου!
Γιατί, λοιπόν, αυτή η χώρα χρεοκόπησε, για να το καταλάβουµε; Έχουµε ένα δήµο όπου θέλει ο τότε δήµαρχος να κάνει
πολλά ρουσφέτια για να µπορέσει να επανεκλεγεί. Για να κάνει
αυτά τα ρουσφέτια, χρειάζεται να κάνει µία συναλλαγή ο δήµαρχος µε κάποιους πολίτες. Ο δήµαρχος θέλει να επανεκλεγεί, για
να επανεκλεγεί, θέλει την ψήφο των πολιτών, αγοράζει την ψήφο
των πολιτών κάνοντας µία παράνοµη πράξη και χρεώνεται στο
λογαριασµό του Έλληνα φορολογούµενου.
Αυτοί που έκαναν αυτήν την παράνοµη πράξη δεν είναι µόνο
ο δήµαρχος –Θεός σχωρέστον!- ούτε το κόµµα µε το οποίο ενδεχοµένως είχε εκλεγεί, που δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία, κύριε
Δρίτσα.
Μέσα σε αυτούς που έκαναν την παράνοµη πράξη, είναι και
αυτή η κυρία που είχε πάει στο γραφείο του κ. Αλέξη Μητρόπουλου και ο καθηγητής εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος της µίλησε εν ψυχρώ. Το «εν ψυχρώ», κύριε Μητσοτάκη, µε
εντυπωσίασε. Για τον κ. Μητρόπουλο τα πίστεψα όλα γιατί είναι
έγκριτος εργατολόγος, αλλά το «εν ψυχρώ» δεν το περίµενα.
Περίµενα να της το πείτε µε κοµψότητα αλλά στην προκειµένη
περίπτωση δεν ήσασταν κοµψός, ήσασταν «εν ψυχρώ». Της είπατε «κυρία µου, αυτό που κάνετε είναι παράνοµο».
Και αυτή η κυρία, γνωρίζοντας ότι κλέβει τη θέση ενός συµπολίτη της, που θα µπορούσε να είχε διοριστεί στη δική της θέση,
αν η ίδια δεν έκανε αυτήν την παράνοµη πράξη για την οποία είχε
εν ψυχρώ προειδοποιηθεί από το σεβαστό καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, πήρε αυτήν τη θέση, χρέωσε το ελληνικό δηµόσιο και
έκλεψε µία θέση από µία άλλη κυρία που είχε τα τυπικά προσόντα και θα µπορούσε να εργάζεται στο δήµο, να είναι νόµιµη
και να προσφέρει πολλά περισσότερα λόγω των αυξηµένων προσόντων της.
Και τι έρχεται τώρα και µας λέει στη Βουλή ο Αλέξης Μητρόπουλος ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ; Λέει το εξής «αυτή η κυρία
την οποία εγώ προειδοποίησα ότι αυτό που κάνει είναι παράνοµο
και µάλιστα την προειδοποίησα εν ψυχρώ…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη συνεχίσεις. Τώρα θα κάνεις
λάθος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …αυτή η κυρία δεν πρέπει
να ελεγχθεί, γιατί δεν φταίει».
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι το συµπέρασµα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν φταίει, είναι άνθρωπος και αυτή η κυρία! Βεβαίως είναι άνθρωπος και τα λάθη είναι
ανθρώπινα. Όλοι έχουν κάνει.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Είχε άγχος η κυρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μητρόπουλε, θα σας δώσω τον λόγο για να απαντήσετε. Για εσάς γίνεται λόγος τόση ώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε όµως, κάποτε η
χώρα πρέπει να ξεφύγει από µία τεράστια υποκρισία. Ποια είναι
εδώ η τεράστια υποκρισία; Προφανώς είναι πάρα πολύ εύκολο
να λέµε στους πολίτες ότι για όλα φταίνε οι πολιτικοί.
Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγµα απ’ όλα, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς οι πολιτικοί φταίνε για πάρα πολλά,
να σας πω εγώ ότι φταίνε και για τα περισσότερα, γιατί εξ αντικειµένου πάντα η ηγεσία έχει τη µεγαλύτερη ευθύνη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν επιτρέψουν από πάνω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όµως αυτό δεν σηµαίνει
ότι η συγκεκριµένη κυρία, που έµαθε από το δικό σας στόµα ότι
πρόκειται να διαπράξει µια παράνοµη πράξη, δεν είναι ένοχη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι αθώα. Εγνώριζε
περί τίνος επρόκειτο.
Άρα, τι λέει εδώ ο Υπουργός και η Κυβέρνηση; Φυσικά, όπως
καταλαβαίνετε, το επιχείρηµα που ακούγεται συνεχώς από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ότι η τρόικα µάς βάζει να τα κάνουµε αυτά, είναι το πιο
ταπεινωτικό επιχείρηµα για την ελληνική Κυβέρνηση, για την ελληνική πολιτεία και το ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι λέει αυτό το επιχείρηµα; Ότι χρειαζόµαστε την τρόικα, για να µας πει να
ελέγξουµε αν κάποιοι συµπολίτες µας πούλησαν την ψήφο τους
µε αντάλλαγµα µια παράνοµη θέση στο δηµόσιο σε κάποιον α’,
β’, γ’ δήµαρχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν χρειαζόµαστε την τρόικα για
να το κάνουµε αυτό, είµαστε άξιοι της µοίρας µας. Εµείς πιστεύουµε ότι δεν χρειαζόµαστε την τρόικα γι’ αυτό, πιστεύουµε
ότι µας αξίζει να το κάνουµε µόνοι µας.
Εδώ βρίσκεται και το µεγάλο πρόβληµα, ότι είναι λάθος το πολιτικό µήνυµα σ’ αυτήν την προσπάθεια που ξεκινάει η Κυβέρνηση για να καθαρίσουµε τις αµαρτίες του παρελθόντος. Και
φυσικά και τα πολιτικά πρόσωπα, κύριε Δρίτσα, που έχουν βάλει
την υπογραφή τους, για να γίνονται τέτοιες παράνοµες πράξεις,
πρόκειται να υποστούν τις συνέπειες του νόµου.
Και προφανώς µπορεί να υπάρχουν τέτοια πολιτικά πρόσωπα
που να ανήκαν και εκείνη την εποχή και σήµερα στη Νέα Δηµοκρατία. Αυτό δεν έχει καµµία σηµασία. Εµείς δεν είπαµε «δεν θα
ελέγξουµε τους δηµάρχους την περίοδο κατά την οποία ο δήµαρχος ήταν µε τη Νέα Δηµοκρατία». Εµείς είπαµε «θέλουµε να
ελέγξουµε όλους τους δηµάρχους κι αντίστοιχα και του ΠΑΣΟΚ
βέβαια». Και αν έχει κάνει παράνοµη πράξη ένας δήµαρχος και
το δηµοτικό του συµβούλιο, που είχε εκλεγεί µε τη Νέα Δηµοκρατία, να υποστούν και το δηµοτικό συµβούλιο και ο δήµαρχος,
τις συνέπειες του νόµου γι’ αυτήν την πράξη που έκαναν τότε για
να κερδίσουν τις εκλογές.
Κι εµείς λέµε να πάµε και να βάλουµε τάξη και να κάνουµε τι,
κύριε Μητρόπουλε; Ακόµα κάτι δεν έχει γίνει γνωστό στον ελληνικό λαό. Για κάθε µία θέση κάποιου που φεύγει από το δηµόσιο,
γιατί έχει προσληφθεί παράνοµα, θα γίνεται µία πρόσληψη. Τι θα
πει αυτό; Θα πει ότι χιλιάδες άλλα νέα παιδιά, που περιµένουν
έξω να διοριστούν τόσο καιρό και δεν µπορούν, που έχουν τα
προσόντα, που έχουν περάσει διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, δεν µπορούν να µπουν να πάρουν τη θέση τους, γιατί άνθρωποι στους
οποίους εσείς προσωπικά είχατε εξηγήσει ότι είναι παράνοµοι
κρατούν αυτήν τη θέση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι έρχεστε τώρα εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρετε τι λέτε; Να µείνουν απέξω τα παιδιά που πέρασαν µε το ΑΣΕΠ, να µη διοριστούν, για να κρατήσει τη θέση της η πελάτισσά σας εκείνης της
εποχής.
Όχι, µε συγχωρείτε, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι πολιτικά ανήθικο πέρα ως πέρα. Και είναι πολύ άσχηµο για το ελληνικό Κοι-
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νοβούλιο και το ελληνικό πολιτικό σύστηµα να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κόµµα, εν σώµατι, και να απλώνει ασπίδα προστασίας σε τέτοιου είδους παράνοµες πράξεις.
Πιστεύω ότι έχετε την ευκαιρία µέχρι αύριο να αλλάξετε αυτήν
την πολιτική θέση σας, ασχέτως αν θα περάσει το νοµοσχέδιο,
που θα περάσει. Έχει µεγάλη σηµασία να στείλουµε ένα καθαρό
πολιτικό µήνυµα ότι τραβάµε µία κόκκινη γραµµή µε το παρελθόν
και είµαστε έτοιµοι, επιτέλους, να βάλουµε τάξη στο κράτος µας
και να αποδώσουµε δικαιοσύνη. Όποιου κόµµατος πολιτικά στελέχη έκαναν αυτές τις πράξεις πρέπει να τιµωρηθούν, για να ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, και δεν µπορεί η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να έρχεται και να σηκώνει ασπίδα προστασίας σε ανθρώπους που εις γνώσιν τους έκαναν αυτήν την
παρανοµία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όµως όσοι υπέγραψαν τα µνηµόνια να απαλλαγούν, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη. Ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Είχα µιλήσει εκτεταµένα στην αρχή.
Έγινε τόσο µεγάλη φασαρία προηγουµένως για την αναφορά
του κυρίου Υπουργού στο θέµα των πανεπιστηµίων, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το παρόν νοµοσχέδιο. Να µην κοροϊδευόµαστε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απολύτως προφανές
και γνωστό σε όλους µας ότι το κόµµα σας στηρίζει όλες τις καταλήψεις που έχουν γίνει σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια µέχρι
και σήµερα.
Αν κάνουµε λάθος, αντί να φωνάζετε κάποιοι επί προσωπικού,
να δώσετε τώρα την πολιτική συγκατάθεση να µπει τώρα η Ελληνική Αστυνοµία και να απελευθερώσει όλα τα υπό κατάληψη
κτήρια στα διάφορα πανεπιστήµια από τους γνωστούς «µολοτοφόρους» που βγαίνουν κάθε τόσο από τα πανεπιστήµια και καίνε
τη µισή Αθήνα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Κόλλια, τον προσκαλέσατε
για να γίνει δευτερολογία επί του θέµατος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα το κάνετε, κύριε
Δρίτσα, γιατί εδώ και δεκαετίες, το κόµµα σας παρέχει ασπίδα
πολιτικής προστασίας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα,
µη θίγεστε τώρα, επειδή ο κύριος Υπουργός ανεφέρθη στους
τραµπούκους. Ανεφέρθη σε αυτούς που κατηγορεί ο νυν πρύτανης του πανεπιστηµίου, που εδώ και τρεις ηµέρες έχουν καταλάβει την πρυτανεία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζήτησε συγγνώµη ο πρύτανης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και όταν κάποιος καταλαµβάνει ένα δηµόσιο κτήριο, µε συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν
είναι και πολύ ευγενής πράξη. Δεν ξέρω πως να την χαρακτηρίσουµε. Πάντως πράξη ευγένειας, σίγουρα δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αµέσως.
Άρα, ας επιστρέψουµε στον πραγµατικό κόσµο. Ας στείλουµε
ένα µήνυµα όλοι µαζί ότι έχουµε βρει το πολιτικό θάρρος να
φτιάξουµε το κράτος µας και ότι για να φτιάξουµε το κράτος
µας, δεν χρειαζόµαστε κανέναν ξένο «µπαµπούλα». Θα τα κάνουµε µόνοι µας γιατί τα πιστεύουµε, ως µία πράξη δικαιοσύνης
σε χιλιάδες συµπολίτες µας, που αδικήθηκαν τόσες δεκαετίες
από εκείνους που µπορούσαν να κάνουν τις πολιτικές συναλλαγές και τα ρουσφέτια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή µπαίνουµε στις δευτερολογίες, σας
ενηµερώνω ότι µπορείτε να τοποθετηθείτε για επτάµισι λεπτά και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι ειδικοί αγορητές και οι
εισηγητές. Προτείνω όσοι θέλουν βέβαια να δευτερολογήσουν
να πάρουν τον λόγο.
Κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η διεξοδική συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου
κατέδειξε αναµφισβήτητα, µέσα από τις εντάσεις και τις διαφω-
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νίες των οµιλητών, ένα σοβαρό και βασικό συµπέρασµα.
Ενώ ευτυχώς όλοι συµφωνούµε ότι επιβάλλεται να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και αξιοκρατία στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, την ίδια στιγµή, δυστυχώς, κάποιοι στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ερµηνεύουν διαφορετικά την αφετηρία απ’ όπου θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η πορεία.
Υπήρξαν έντονες τοποθετήσεις και αντιπαράθεση απόψεων και
θέσεων, µε εστίαση στα άρθρα 28 και 29 του νοµοσχεδίου. Μέσα
από την παράθεση των θέσεων αυτών επί των συγκεκριµένων άρθρων -αναφορικά µε το ζήτηµα της αξιολόγησης στο δηµόσιο και
της αποµάκρυνσης υπαλλήλων που αποδεδειγµένα έχουν προσληφθεί µε πλαστά δικαιολογητικά ή παράνοµες αποφάσεις- φάνηκε ξεκάθαρα η διαφορετική αντίληψη µε την οποία η
Κυβέρνηση, από τη µια και ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, αντιµετωπίζουν τη νέα εποχή στη δηµόσια διοίκηση του ελληνικού κράτους.
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη επιτέλους να επιβάλει τη νοµιµότητα, να ενισχύσει την αξιοκρατία, να αποδοκιµάσει την παρανοµία, να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, να θεµελιώσει µια
ισχυρή σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα σε αυτήν και τους Έλληνες πολίτες.
Όλα τα παραπάνω, επιβάλλουν τη λογοδοσία όσων συνειδητά
παρανόµησαν και κατέλαβαν θέσεις στο δηµόσιο σε βάρος συναδέλφων τους, που ενώ είχαν όλα τα νόµιµα προσόντα και περισσότερα από αυτούς που τελικά προσλήφθηκαν, έµειναν «στα
κρύα του λουτρού», άδικα, παράνοµα και αδικαιολόγητα.
Αυτήν την αδικία, λοιπόν και την παρανοµία ζητάει σήµερα ο
ΣΥΡΙΖΑ να νοµιµοποιήσουµε, κλείνοντας τα µάτια και αδιαφορώντας για την εξόφθαλµη αυτή κατάλυση κάθε έννοιας ηθικής
και δικαίου. Βέβαια, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ -τον οποίο τιµώ και
για τη διαδροµή του και για την επιστηµοσύνη του- προκειµένου
να τετραγωνίσει τον κύκλο, να ικανοποιήσει «και τον αστυφύλαξ
και τον χωροφύλαξ», αλλά και να µην κατηγορηθεί για συγκάλυψη έκνοµων ενεργειών, προσπάθησε µε ασύνδετους λεκτικούς
ακροβατισµούς να ισορροπήσει, από τη µια µεριά, σε µια λογική
χαϊδέµατος αφτιών όσων παρανόµησαν προς άγρα ψήφων -αφιερώνοντας το µέγιστο µέρος της τοποθέτησής του στο χάιδεµα
των αφτιών αυτών- και από την άλλη, να αναφερθεί υποκριτικά
και υποτυπωδώς στην υποχρέωση που υπάρχει -µε λίγες φράσεις- για την τήρηση της νοµιµότητας, για την οποία ουσιαστικά
ουδόλως επιχειρηµατολόγησε.
Αυτές οι λογικές της ανοχής στην παρανοµία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, φοβάµαι ότι δεν σας βοηθούν και θέλω να πιστεύω ότι δεν
είναι ενδεικτικές των προθέσεών σας από εδώ και πέρα, διότι
αυτές οι λογικές παίζουν παιγνίδια µε τη νοµιµότητα, αντιβαίνουν
σε κάθε έννοια δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, µε µοναδικό στόχο
όχι βεβαίως τη βελτίωση των υπηρεσιών της ελληνικής δηµόσιας
διοίκησης, την οποία τόσο ανάγκη έχουν οι Έλληνες πολίτες
αλλά την άνοδο του κόµµατός σας µε το στανιό στην εξουσία,
αποδεχόµενοι πλήρως το ρητό «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα».
Επιπλέον, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, για να δικαιολογήσει τη
θέση της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας να µην τιµωρηθούν ουσιαστικά οι εργαζόµενοι που µε δόλο πλαστογράφησαν τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσληψή τους, έκανε λόγο -ακούστε,
κύριοι!- για αναλογικότητα παραπτώµατος και ποινής, χωρίς
όµως να την εξειδικεύσει, για πολιτικό πολιτισµό που αφού, κατ’
αυτόν, αφήνει ατιµώρητες πράξεις πολιτικών, τότε για ποιον
λόγο να µην αφήνει επίσης ατιµώρητες πράξεις των πολιτών, για
επιείκεια σε ανθρώπους που παρανόµησαν λόγω -άκουσον,
άκουσον!- του άγχους τους να βρουν εργασία, ωσάν το άγχος
για εργασία να αποτελεί έναν λόγο άρσης του άδικου χαρακτήρα
της παράνοµης πράξης πλαστογραφίας.
Για τη δικαιολογηµένη, όµως, αγανάκτηση όσων ανθρώπων
που παράνοµα και άδικα έχασαν τη θέση τους στο δηµόσιο από
τους παρανόµως προσληφθέντες δεν έκανε λόγο ο αξιότιµος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μητρόπουλε, είχαν το ίδιο άγχος για
να βρουν εργασία µε όσους παρανόµησαν. Απλώς αυτοί σεβάστηκαν τους θεσµούς και την έννοµη τάξη και αντί να τους επιβραβεύετε, έστω και ηθικά, αναγνωρίζοντας την ακεραιότητά
τους, τους λέτε -επαναλαµβάνω, τους λέτε- το εξής: «Κάνατε
λάθος και κακώς δεν παρανοµήσατε και εσείς, αφού, αν παρα-
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νοµούσατε, σήµερα θα ήσασταν εργαζόµενοι στο ελληνικό δηµόσιο».
Θλίβοµαι ειλικρινά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκ µέρους σας,
δυστυχώς δεν υπήρξε καµµία αναφορά για την ανάγκη εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης. Αυτό που επιθυµείτε διακαώς είναι η επιστροφή στο παρελθόν που εσείς οι ίδιοι δήθεν
καταδικάζετε, καθώς θέλετε να παραµείνουν όλα ως έχουν και
να βάλουµε πάλι κάτω από το χαλί όλα τα προβλήµατα και τις
χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τοµέας της δηµόσιας διοίκησης, δεν µπορεί να αποτελεί πεδίο αµφισβήτησης της διαφάνειας
και της αξιοκρατίας. Αυτό θα ήταν κατάφωρη αδικία σε χιλιάδες
άξιους δηµόσιους λειτουργούς που καθηµερινά δίνουν την ψυχή
τους για την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα λάθη του παρελθόντος δεν
διορθώνονται ούτε µε άλλα λάθη ούτε µε ηµίµετρα στο παρόν.
Διορθώνονται µόνο µε τολµηρές και δίκαιες αποφάσεις. Αυτές
τις αποφάσεις, η Κυβέρνηση θα τις λάβει µε αποκλειστικό γνώµονα το συµφέρον των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε εισηγητά.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μητρόπουλος έχει τον λόγο για
επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός παρίσταται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βγήκε για
λίγο…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να περιµένω, κυρία Πρόεδρε, γιατί µε ενεκάλεσε. Γι’ αυτό θα ήθελα και παριστάµενο τον
κύριο Υπουργό. Επειδή, αξιότιµη κυρία Πρόεδρε, ζήτησα τον
λόγο τρεις φορές επί προσωπικού και δεν µου χορηγήθηκε, παρακαλώ πολύ την ανοχή σας και επ’ αυτών. Παρίσταται και ο κ.
Γεωργιάδης αλλά θα ήθελα και τον κύριο Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε να ξεκινήσετε…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει, όµως, να απαντήσω επ’
αυτού, γιατί βγήκα έξω και δυο-τρεις δηµοσιογράφοι µου έλεγαν
«τι θα απαντήσουµε στον κύριο Υπουργό» και «πρέπει να απαντήσουµε στον κύριο Υπουργό και στον κ. Άδωνι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα καταγραφούν, κύριε Μητρόπουλε,…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να δώσουµε
τον λόγο στην κ. Χρυσοβελώνη ή στον κ. Κυρίτση;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορούµε να
δώσουµε τον λόγο για άλλα έξι λεπτά στον κ. Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δώστε
τον λόγο στην κ. Κωνσταντοπούλου επί προσωπικού, για να µη
στενοχωριέται και να µη λέει ότι τη φιµώσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κυρίτσης
έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας τον κύριο
Υπουργό, άρχισα να µην καταλαβαίνω που βρίσκοµαι. Αυτό που
συµβαίνει εδώ µέσα είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή, ούτε λίγο-ούτε
πολύ ήρθε εδώ ο κύριος Υπουργός και µας είπε ότι πρέπει να ζητήσουµε συγγνώµη γι’ αυτό που συνέβαινε εδώ και σαράντα χρόνια.
Μας είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι κάποια πούλησε την ψήφο της,
για να πάρει µία δουλειά. Δεν µας είπε τίποτα γι’ αυτόν που την
αγόρασε. Δεν την αγόρασε ένας δήµαρχος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πώς δεν είπα; Δεν είπα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Μ’ αυτό το σύστηµα, κύριε Γεωργιάδη,
κυβερνήσατε σαράντα χρόνια. Εµείς τώρα πώς πρέπει να σας
ελέγξουµε; Μ’ αυτό το πελατειακό σύστηµα, φέρατε τη χώρα
εδώ που τη φέρατε, στην πτώχευση. Τι έρχεστε τώρα να µας
πείτε; Μας λέτε ότι εµείς διαφωνούµε µε το να τιµωρείται κάποιος που έχει πλαστό πτυχίο. Κατ’ αρχάς, γιατί σαράντα ολόκληρα χρόνια δεν φτιάξατε επιτροπές ελέγχου; Όταν µου φέρεις
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εµένα ένα διδακτορικό, είναι µίας ώρας δουλειά για να ανακαλύψω αν είναι ψεύτικο ή αν είναι αληθινό.
Κυρία Πρόεδρε, είναι δυνατόν να βρισκόµαστε σήµερα εδώ
και να µην µπορούν αυτά τα δύο κόµµατα που έφτασαν τη χώρα
στην πτώχευση, να έρθουν εδώ και να πουν «ξέρετε, αυτό κάναµε, έτσι µας συνέβη, εµείς φταίµε για την πτώχευση»; Λένε για
µας ότι δήθεν εµείς είµαστε οι παράνοµοι, ότι εµείς ζητάµε να
µην τιµωρηθεί κανένας για τη δουλειά του ή για τη µη δουλειά
του. Ποιος τα έκανε αυτά; Επί σαράντα χρόνια έβρισκαν δουλειά
µόνο κοµµατικά στελέχη είτε του ενός κόµµατος είτε του άλλου
και δεν έβρισκαν δουλειά οι άνθρωποι που δεν ήταν δικοί τους.
Αυτά τα πράγµατα εξακολουθούν να γίνονται και τώρα.
Εποµένως, γιατί ζητάτε ευθύνες από εµάς; Δεν το έχω καταλάβει. Εµείς, ίσα-ίσα, έχουµε παρέµβει σ’ αυτό και κάναµε πολλές προσθήκες. Προσπαθήσαµε να σας πούµε τι είναι διαφάνεια,
γιατί µας ενδιαφέρει τι είναι η διαφάνεια και το πως πρέπει να
προστατεύσουµε αυτό το κράτος. Όµως, µην µας πάτε στην
άλλη άκρη. Μη µας αναγκάζετε να βγούµε έξω από τα ρούχα µας
µ’ αυτά ακριβώς που λέτε, δηλαδή ότι εµείς είµαστε υπεύθυνοι
γι’ αυτό που έχει συµβεί. Η Αριστερά δεν ήταν υπεύθυνη. Η Αριστερά θέλει τη διαφάνεια. Τη θέλει πάρα πολύ τη διαφάνεια.
Όµως, για ό,τι έχει συµβεί µέχρι σήµερα, µη ζητάτε από εµάς ευθύνες. Ζητήστε τις ευθύνες από τους εαυτούς σας. Δεν άκουσα
κανέναν να ανέβει εδώ και να πει «ξέρετε, εµείς σας φέραµε στην
πτώχευση». Βεβαίως, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτοί που σε
έφεραν στην πτώχευση δεν υπάρχει περίπτωση να σε βγάλουν.
Αυτό το βλέπω σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, ήσασταν απίστευτος. Κάθοµαι εδώ έτσι βουβός
και σας ακούω και λέω «εγώ τι θέλω εδώ µέσα;». Είναι δυνατόν να
τα λέτε αυτά τα πράγµατα σε εµάς; Εσείς οδηγήσατε εδώ…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Απευθύνθηκα σε
εσάς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Όχι, κατάλαβα πολύ καλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάλαβα πολύ καλά τι είπατε, κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευτυχώς!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Εσείς µας φέρατε ως εδώ. Εµείς ήρθαµε και σας είπαµε «Κοιτάξτε, πρέπει να γίνουν και πέντε- δέκα
πράγµατα ακόµα». Γιατί αυτό κρύβει αυτό που υπάρχει στο DNA
σας, δηλαδή το πελατειακό κράτος, το οποίο δεν µπορείτε να το
βγάλετε από το µυαλό σας. Με αυτό µάθατε να λειτουργείτε, µε
αυτό συνεχίζετε να λειτουργείτε.
Σας είπαµε, λοιπόν, ότι ένα, δύο, πέντε, δέκα πράγµατα πρέπει
να κοπούν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Η Αριστερά µιλάει για DNA, κύριε συνάδελφε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ναι, για DNA των κοµµάτων που κυβέρνησαν, υπάρχει κυβερνησιµότητα…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είστε
Αριστερός και µιλάτε για DNA; Είναι «αριστερό» το DNA; Έλεος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Στο DNA το δικό σας, είναι µόνο η κυβέρνηση και το πελατειακό σύστηµα, κανένα άλλο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το
DNA είναι «αριστερό»; Κρίνετε τους ανθρώπους από το DNA και
είστε Αριστερός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Το DNA είναι «αριστερό»; Σε τι; Σας φέραµε εµείς εδώ;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):
Έλεος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Σας φέραµε εµείς εδώ; Στο DNA των
κοµµάτων σας…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητι-
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κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είστε
Αριστερός εσείς που λέτε για DNA και µιλάτε για φυλετικές διακρίσεις; Είναι ντροπή για την Αριστερά αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µη διακόπτετε, κυρία Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Η ντροπή είναι δική σας! Τα δικά σας
κόµµατα µας φέρανε εδώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):
Ωραίος λαϊκισµός! Τηλεοπτικός λαϊκισµός!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ε, εντάξει! Τι να κάνουµε τώρα; Εσείς
είστε!
Σας ενδιαφέρει η εξουσία και το πως θα κρατηθείτε στην εξουσία, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ε, δεν θα κρατηθείτε στην εξουσία είτε
το θέλετε είτε όχι. Δεν θα κρατηθείτε στην εξουσία. Είναι το µόνο
που σας ενδιαφέρει.
Και αυτό εδώ που προσπαθήσατε να κάνετε, είναι να µας ζητήσετε ευθύνες γι’ αυτό το πράγµα.
Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να συνεχίσω. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Για το
DNA να µη συνεχίσετε όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Υπουργέ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Μας φέρατε ως εδώ. Το DNA του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας φέρανε τη πτώχευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είναι
ρατσισµός αυτό που κάνετε µέσα στην ελληνική Βουλή. Δεν µπορείτε να λέτε για DNA και να δηλώνετε Αριστερός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Υπουργέ, µη διακόπτετε τον κύριο συνάδελφο!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν
πειράζει. Κάποια στιγµή πρέπει να διακόπτουµε κι εµείς, για να
µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, αφού
δεν πειράζει, να γίνουµε µπάχαλο εδώ πέρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Σοβαρά! Σας πειράζει πάρα πολύ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πειράζει. Πως
δεν πειράζει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεν φέρατε εσείς αυτήν τη χώρα εδώ
που τη φέρατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κυρίτση,
σας παρακαλώ. Συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεν ήταν το πελατειακό κράτος δικό
σας και της Νέας Δηµοκρατίας; Αυτό δεν είχατε σαν λειτούργηµα; Την εξουσία δεν θέλατε να πάρετε; Ε, την πήρατε σαράντα
χρόνια και µας πτωχεύσατε! Θέλετε και από πάνω να σας ζητήσουµε συγγνώµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας ηρεµήσουµε όλοι. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
Κύριε Μητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ και κύριε Γεωργιάδη, το Φλεβάρη του 2012 ορκιστήκατε στην τρόικα τον εξής
όρκο. Και µου είπε ο κ. Άδωνις «θα πάω σε ήπιο τόνο». Ορκιστήκατε τον εξής όρκο: «Παραµένουµε…» Σας έχω πει άλλη φορά
να διαβάζετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σ’ εµένα;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το µνηµόνιο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Απ’ έξω το ξέρω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ πολύ.
Ορκιστήκατε το εξής: «Παραµένουµε πιστοί στη δέσµευσή
µας…», µε αυτό το ιταµό ύφος! Τα τελευταία εξακόσια χρόνια
του σύγχρονου κόσµου, δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό που να
έχει ορκιστεί στους κατακτητές. Και ξέρω που αναφέροµαι.
Το λέω αυτό, για να δούµε πως καταλήξατε στις ανάπηρες γυ-
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ναίκες του Κερατσινίου. Γιατί νοµίζετε ότι θα σας ευχαριστήσω
επειδή µε επαινέσατε για την ακεραιότητά µου, διότι τους είπα
«είσαστε παράνοµες». Διαβάστε το Πρακτικό. Τους είπα «δεν
πληροίτε τις προϋποθέσεις της κυβέρνησης Καραµανλή». «Κυρίες µου» -είπα- «σας έχουν εκµεταλλευτεί επί χρόνια αυτοί που
σας διόρισαν» -και οι περισσότεροι που τους διόρισαν ήταν νεοδηµοκράτες- «σας κοροϊδεύουν». Γι’ αυτό και προσέφυγε ένας
από αυτούς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο -θα καταθέσω την απόφαση- και εγκαλεί την κυβέρνηση Καραµανλή επειδή εκµεταλλεύτηκε χιλιάδες άτοµα.
Είναι η απόφαση Αδενελέρ. Θα την καταθέσω. Εγκαλεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2006, όταν είχανε κάνει αίτηση εβδοµήντα δύο χιλιάδες άτοµα και ο Παυλόπουλος προσέλαβε
τριάντα δύο χιλιάδες, µε το ΑΣΕΠ να λέει «Κύριοι τελειώσαµε».
Προσέφυγε, λοιπόν, εκεί και είπε ότι η Κυβέρνηση έχει καταχραστεί τις εργασιακές σχέσεις και έβγαλε αυστηρές προϋποθέσεις
και απέβαλε συµµετέχοντες. Διαβάζω: «Κατά τα συµβαλλόµενα
µέρη τις συµφωνίας- πλαισίου…» -προσέξτε- «…η χρησιµοποίηση
των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, βάσει αντικειµενικών λόγων, αποτελεί ένα µέσο για να προβληθούν οι καταχρήσεις σε βάρος των εργαζοµένων συµβασιούχων.». Πρόκειται για
επίσηµη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Άρα, ορκιστήκατε τον εξής όρκο -δεν υπάρχει πιο σκληρός
όρκος σε βάρος Ελλήνων εργαζοµένων- «Παραµένουµε πιστοί
στη δέσµευσή µας, να µειώσουµε την απασχόληση στη γενική
κυβέρνηση κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες µέχρι το 2015.».
Kαι ακούστε µε ποιους θεσµούς ορκιστήκατε στην τριαρχία
των δανειστών και πvς καταλήξατε στις ανάπηρες γυναίκες, ενώ
εγκαλείτε τους ΑΔΕΔΥδες και τους δηµοσίους υπαλλήλους, διότι
βάλατε την αξιολόγηση! Στη σελίδα 699 του ν. 4046, όπου υπάρχει ο όρκος σας, υπάρχουν τα εξής: «Η προγραµµατισµένη λειτουργική αξιολόγηση της δηµόσιας διοίκησης –προσέξτε!- και
τα σχέδια για κλείσιµο, συγχώνευση ή συρρίκνωση φορέων της
γενικής κυβέρνησης…». Σήµερα, µάλιστα, άλλος Υπουργός εισηγείται σε µια τροπολογία την κατάργηση άλλων έξι φορέων. Ό,τι
σχετίζεται µε τον πολιτισµό αυτού του ιστορικού έθνους, καταργείται. Και δεν είπατε τίποτα γι’ αυτό. Σιωπάτε γι’ αυτό!
Και συνεχίζετε στη σελίδα 699 του ν.4046: «…θα µας βοηθήσει
στον προσδιορισµό των υπεράριθµων δηµοσίων υπαλλήλων επί
σκοπώ απόλυσης». Και ξέρετε τι λέτε παρακάτω; Λέτε τα εξής:
«Θα εξαλείψουµε τις κενές θέσεις στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δηµοσίου τοµέα».
Αφού ορκιστήκατε, λοιπόν, ότι θα απολύσετε και θα επιβάλετε
την αξιολόγηση και τον εξορθολογισµό και θα έχετε τη συγχώνευση και την κατάργηση ως θεσµούς καρατοµικούς για να βαίνετε σε δεξαµενές στις οποίες να βάζετε το χέρι, µετά είπατε
«πού θα πάµε»; Και έπειτα, τι βρήκατε στον Ασπρόπυργο, το Κερατσίνι και την Πάτρα; Όσον αφορά τα πλαστά, δεν σας τα είπε
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Δρίτσας; Δεν σας το
είπε προχθές σε συνέντευξη και ο κ. Τσίπρας; Εµείς δεν το είπαµε; Όσον αφορά τα πλαστά και τις αξιόποινες πράξεις, τελειώσαµε. Τελειώσαµε!
Όµως, τώρα λέτε «κοιτάξτε, µην πάτε το πόρισµα στον εισαγγελέα και εκθέσετε και τον τέως Αεροπαγίτη Λυµπερόπουλο»
που µε καλολογεί εκεί µε ό,τι είπε. Αυτό το οποίο είναι το αρνητικό των κυριών –οι οποίες δεν χρησιµοποίησαν πλαστά- είναι ότι
δούλεψαν έξι, επτά, δέκα χρόνια, ο δήµος καταχράστηκε και εκµεταλλεύθηκε την εργασιακή τους σχέση, χωρίς αµοιβή και
χωρίς ένσηµα και πήγαν να δουν τα αυστηρά κριτήρια του Παυλόπουλου, που εξαίρεσε τα 2/3 των έρµων συµβασιούχων που
δούλευαν και παρείχαν εργασιακή σχέση, κατά παρότρυνση και
παρώθηση των πολιτικών προϊσταµένων τους. Και παρά το γεγονός ότι εµείς λέγαµε να διευρύνετε τα κριτήρια για να χωρέσουν όλοι -διότι έχουµε το ογκωδέστερο κύµα εκµετάλλευσης
νεανικής εργατικής δύναµης- εσείς τα συρρικνώσατε.
Και τώρα τι κάνετε; Επειδή η τρόικα σας έβαλε σ’ αυτόν το δουλικό όρκο και ορκιστήκατε ότι θα «ξεπαστρέψετε» συµπατριώτες
σας, πηγαίνετε στο Κερατσίνι και στον Ασπρόπυργο. Και τι βρίσκετε; Αφού τελειώνουµε και συµφωνούµε όλοι µε τα κριτήρια –
και τα πλαστά- βρίσκετε κάτι ανάµεσα στο πρώτο οκτάµηνο και
την αναµονή του δεύτερου οκτάµηνου -που το προεδρικό διά-
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ταγµα Παυλόπουλου µιλούσε για τρία οκτάµηνα. Το προεδρικό
διάταγµα Παυλόπουλου, όπως πολύ σοφά είπε ο καθηγητής τότε
-και ακόµα εσείς και οι σύµβουλοί σας δεν το έχετε πάρει µυρωδιά- δεν µιλάει για συµβάσεις εργασίας και εποµένως παρανοµείτε
αν συνεχίσετε να οχλείτε τις κυρίες του Κερατσινίου. Και, αν θέλετε, ελάτε να τα πούµε µαζί έξω στους δηµοσιογράφους, που
έσπευσαν να µε ρωτήσουν τι θα απαντήσω στον κ. Άδωνι και στον
κ. Μητσοτάκη! Ας ακούσουν, λοιπόν, τι απαντώ!
Το µεταβατικό άρθρο 11 του προεδρικού διατάγµατος Παυλόπουλου -για το οποίο λέµε ότι µονιµοποίησε το 1/3 από τους εβδοµήντα δύο χιλιάδες αιτήσαντες- µιλάει όχι µόνο για συµβάσεις
έργου, κύριε Υπουργέ, αλλά και για σχέσεις εργασίας.
Όταν διδάσκουµε τα παιδιά στο πανεπιστήµιο –ξέρει η κ. Χριστοφιλοπούλου- λέµε ότι ισχύει στο εργατικό και στο δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και η σχέση εργασίας, η άτυπη, που δεν
στηρίζεται σε σύµβαση έργου. Γιατί; Διότι οι δεκαπέντε κυρίες
είναι ανάπηρες. Απολύστε τες! Θα τις απολύσετε και τι θα κάνετε;
Θα πείτε στην τρόικα ότι τις απολύσατε. Και;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ακούσατε σήµερα στην οµιλία µου να σας λέω ότι κάποιοι δεν
παρενόµησαν; Δεν µε ακούσατε να λέω ότι υπήρξαν παρατυπίες;
Δεν µε ακούσατε να λέω ότι το προεδρικό διάταγµα είχε αυστηρές προϋποθέσεις και οι περισσότεροι συµπατριώτες µας, παρά
το ότι δούλευαν και τρία και τέσσερα και δεκατέσσερα χρόνια,
εξαιρέθηκαν των προϋποθέσεων του σκληρού αυτού προεδρικού
διατάγµατος;
Και τι σας είπα; Δεν µπορεί εµείς –κι εγώ µέσα, όλοι µας- να βάζουµε το µοιρογνωµόνιο δέκα χρόνια µετά και να λέµε: «Κυρία εσύ
µε το καροτσάκι πρέπει να φύγεις. Και όχι µόνο πρέπει να φύγεις
αλλά πρέπει να γυρίσεις τους δεδουλευµένους µισθούς». Πού το
είδατε αυτό; Ούτε στην κοινωνία των πρωτανθρώπων, των πιθηκανθρώπων! Από το 1789, από τη Γαλλική Επανάσταση, όποιος
δουλεύει de facto ακόµα κι ο παράνοµος, ακόµα κι ο φυλακισµένος, έχει ένσηµο. Έχει ένσηµο! Είναι µε κακουργήµατα µέσα και
δουλεύει και του βάζει ένσηµο ο διευθυντής, διότι αυτό είναι το
δίκαιο των ανθρώπων. Αυτό είναι το δίκαιο της σύγχρονης κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, αξιότιµη κυρία Πρόεδρε.
Και ήρθε το ΑΣΕΠ -το δικό σας ΑΣΕΠ, το ΑΣΕΠ το οποίο έλεγξε
όλες τις συµβάσεις Παυλόπουλου- και σας λέει: «Κύριε Μητσοτάκη, µην τολµήσετε…». Με την απόφαση 3 του 2009, στους επόµενους Υπουργούς, λέει: «Μην τολµήσετε και ξανακάνετε έλεγχο
των µετατραπεισών συµβάσεων, διότι εγώ έχω τελειώσει τον
έλεγχο». Η ολοµέλεια του ΑΣΕΠ µε την απόφαση 13 του 2009 αποφαίνεται: «Μετά την πάροδο τόσο µεγάλου χρονικού διαστήµατος,
µέσα στο οποίο δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη (φορείς ή συµβασιούχοι) να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ τα ανωτέρω αιτήµατα επανεξέτασης κ.λπ.. Στο δια ταύτα: «Τερµατίζεται
από σήµερα, 17 Ιουνίου του 2009, η εξέταση αιτηµάτων περί επανεξέτασης υποθέσεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004», της κυβέρνησής σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):Εξέταση αιτηµάτων.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πηγαίνετε στο Κερατσίνι να τους
απολύσετε, µε όλη την σεµνότητά απέναντί σας. Διότι σήµερα
καλό µου κάνατε. Πριν δέκα χρόνια µου είπατε ότι επειδή είχα ορκιστεί αυτό που είχα ορκιστεί, είπα κάτι άλλο. Επαναλαµβάνω, δεν
είπα ότι παρανόµησαν.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν το είχαν κάνει ακόµα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα ότι δεν πληρούσαν τις σκληρές προϋποθέσεις και ότι ήταν αντικείµενο εκµετάλλευσης. Και τι
θα κάνετε τώρα;
Επειδή η κ. Χριστοφιλοπούλου µας ενεκάλεσε ότι δεν κατανοούµε την σπουδαιότητα και την εθνικότητα των άρθρων 28 και
29, γιατί δεν κάνετε αυτό που λέµε, αν είναι έντιµο αυτό που λέτε
και που εισηγήθηκε ο αξιότιµος κ. Γεωργιάδης; Στο άρθρο 20
λέτε ότι όταν φεύγει ο διαθέσιµος ή όταν παραιτείται, αυτοµάτως
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αναπληρούται από άλλον. Εγώ θα είχα πειστεί στο 1/3 αυτών που
είπατε σήµερα κι εσείς και ο κ. Γεωργιάδης, αν είχατε διάταξη
µέσα εδώ που να λέει, «Για κάθε έναν και κάθε µία που φεύγει
µε πλαστό ή µε τον επανέλεγχο του, αυτοµάτως επανελέγχεται
αυτός ο οποίος αποκλείστηκε τότε». Αυτοµάτως, στην ίδια διάταξη! Διότι, µας εγκαλέσατε για λαϊκισµό και είπατε πως δεν ενδιαφερόµαστε για τα παιδιά που λόγω των παρατυπιών πήραν
τη θέση.
Βάλτε ρύθµιση τώρα. Εισηγηθείτε ότι αυτοµάτως για κάθε
έναν που φεύγει από τον επανέλεγχο σας, µπαίνει ο τότε αποκλεισθείς ή αποκλεισθείσα. Γιατί το λέω αυτό; Διότι έχετε τον
όρκο στην τρόικα. Και είναι κακό, ιδιαίτερα για ανθρώπους που
έχουν ιστορία, οικογένειες, σπουδές κ.λπ., να εισηγούνται τέτοιες ρυθµίσεις.
θα ήθελα να επαναλάβω κάτι το οποίο ανέλυσε ο κ. Δρίτσας
πολύ καλύτερα από εµένα. Δεν µπορεί το προσωπικό να ψηφίζει
ρήτρα θανάτου. Σε δύο µήνες ο συνταξιούχος θα πρέπει να πηγαίνει στο ταµείο να δηλώνει αν θα αποκληρώσει τη χήρα του
από την επικουρική σύνταξη, όταν έχουµε ρύθµιση που θα ισχύσει σε τέσσερα χρόνια. Ανά τριετία τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν.
Αυτό το προσωπικό, πρέπει να έχει βαθιά συναίσθηση της καταστροφής που προξένησε στη χώρα. Γι’ αυτό δεν δικαιούται µέσα
από αυτές τις ρυθµίσεις να ανασύρει τέτοιες ρυθµίσεις.
Δεν παρανόµησαν ούτε οι εργαζόµενοι του Ασπρόπυργου
ούτε του Κερατσινίου ούτε της Πάτρας ούτε της Ελευσίνας οι
οποίοι απεργούν. Δεν πληρούσαν, όµως, τις προϋποθέσεις σε
ένα πλαίσιο άγριας εκµετάλλευσης της µισθωτής εργατικής
τάξης. Υπό αυτήν την έννοια σας κάλεσα και χθες για µία συγχώρεση, για συγγνωστή λήθη.
Ποτέ στην εισήγησή µου δεν θα δείτε ότι η Αριστερά συναινεί
σε παρανοµία, σε τέτοιες πράξεις. Όµως, αυτήν τη στιγµή πρέπει
να σταµατήσετε, να παγώσετε τη ρύθµιση και να ζητήσουµε
«συγγνώµη» -να πάµε όλοι µαζί στο Κερατσίνι- από τις κυρίες.
Και όχι το πόρισµα που λέτε. Έγινε άγρια εκµετάλλευση της εργασίας τους και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από
τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού 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 τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από
το Γυµνάσιο Καµαρών Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Το ένα λεπτό θα σας το δώσω όταν θα δευτερολογήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τέσσερις
φορές ανέφερε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κακώς αναφέρθηκε.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τι ζήτηµα αναδείχθηκε µέσα από τη συζήτηση σήµερα; Αναδείχθηκε το θέµα της ανεργίας, της αναζήτησης δουλειάς και
πως αυτό αξιοποιήθηκε από τα κόµµατα εξουσίας για την εκλογική τους πελατεία.
Η Κυβέρνηση, προσπαθεί σήµερα µέσα από την παρέµβαση
του Υπουργού, να αποδείξει ότι οι ευθύνες ανήκουν στους εργαζόµενους που ψάχνουν για τον ήλιο, για να διώξουν τον
εφιάλτη.
Οι κύριοι πλαστογράφοι ήταν άνθρωποί σας, κύριε Μητσο-
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τάκη, είτε ήταν δήµαρχοι είτε περιφερειάρχες είτε υπουργοί. Οι
µηχανισµοί αυτοί που υποδείκνυαν τον τρόπο, αν θέλετε, έτσι
ώστε να διασφαλίσει δουλειά ένας εργαζόµενος, ήταν πάλι µηχανισµοί που είτε ήταν στα κοµµατικά γραφεία είτε σε υπουργικά
γραφεία, είτε µέσα στα δηµαρχεία και στις περιφέρειες. Αυτοί οι
µηχανισµοί, υποδείκνυαν στον κόσµο πως θα ξεπεράσει τα εµπόδια έτσι ώστε να βρει δουλειά.
Εµείς και τότε λέγαµε -να το θυµίσουµε- µονιµοποίηση όλων
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, διότι εµείς θεωρούµε ότι όλοι
πρέπει να έχουν δουλειά. Το σύστηµα που εσείς υπηρετείτε, στερεί τη δουλειά από χιλιάδες νέους και νέες, από εργαζόµενους
οι οποίοι την έχασαν τώρα µέσα στην κρίση, µε καταστροφή µεγάλου µέρους αυτού του κεφαλαίου που λέγεται εργασία.
Το σύστηµα αυτό, λοιπόν, δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσµου για δουλειά. Και έρχεστε και παίζετε πάνω σ’
αυτό.
Τώρα χαϊδεύετε τα αυτιά άλλων. Αυτούς που ήταν δικοί σας,
που σας υπηρέτησαν, που σας ψήφισαν, που ήταν στις προεκλογικές εκστρατείες και έδιναν τα χαρτιά των Υπουργών, των Βουλευτών, των δηµάρχων κ.λπ., τους πετάτε στην άκρη και χαϊδεύετε
τα αυτιά των καινούργιων που θα έρθουν, που δεν τους πήρατε
τόσα χρόνια, από το 1998 µέχρι τώρα. Και τους λέτε: «Τώρα θα
σας πάρουµε στη θέση αυτών που θα απολύσουµε».
Βεβαίως, όλη αυτήν τη διαδικασία –και έχετε ήδη αποφασίσει
την αξιολόγηση συνολικά του δηµόσιου τοµέα- αποτελεί µια δεξαµενή για τις απολύσεις, όπως είπαµε, οι οποίες δεν έχουν
τέλος. Οι είκοσι πέντε χιλιάδες θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδες και
για επόµενα χρόνια, γιατί θέλετε ένα δηµόσιο τοµέα µε πολύ λιγότερες δοµές, τέτοιες που θα υπηρετούν την ανάγκη του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης. Και είναι ένας καπιταλιστικός
δρόµος ανάπτυξης, που δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα της
δουλειάς για όλους, το πρόβληµα της ικανοποίησης βασικών
αναγκών του λαού, της παιδείας, της υγείας για όλους.
Πιστεύουµε ότι πρέπει να αποσύρετε το άρθρο 28 και 29,
κύριε Υπουργέ.
Υπάρχουν ευθύνες για το ότι µετατράπηκαν συµβάσεις σε αορίστου χρόνου χωρίς τα κριτήρια; Βεβαίως και υπάρχουν. Όµως,
οι ευθύνες δεν είναι σ’ αυτόν που θέλει να ζήσει. Για πείτε µου,
δεν υπάρχουν στον ιδιωτικό τοµέα ρουσφέτια; Ο ιδιωτικός τοµέας λειτουργεί αξιοκρατικά; Για πείτε µου, τα κόµµατά σας πόσους παρακαλούν να σας κάνουν ρουσφέτια, για να έχετε πάλι
εκλογική πελατεία στον ιδιωτικό τοµέα, στα σούπερ µάρκετ, στα
ξενοδοχεία, στα καράβια και αλλού;
Εκεί δεν κάνετε ρουσφέτια; Δεν έχετε όµηρους όλους τους
εργαζόµενους;
Τι πάτε να πείτε τώρα; Το δηµόσιο, ο δήµος «µπήκε µέσα» λέει- 2,1 εκατοµµύρια. Από τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων;
Δεν παρήγαγαν εργασία αυτοί οι εργαζόµενοι; Δηλαδή, αναζητάτε από τους εργαζόµενους τα 2,1 εκατοµµύρια που πήραν σαν
µισθό αυτά τα χρόνια; Αυτό κάνετε σήµερα; Αυτό λένε τα άρθρα
28 και 29; Η αναδροµικότητα στην εξέταση των στοιχείων, των
εγγράφων των εργαζοµένων, των δικαιολογητικών αλλά και της
νοµιµοποίησης και το θέµα της µετατροπής των συµβάσεων, σηµαίνει ότι ζητάτε πίσω τα δεδουλευµένα που έπαιρναν οι εργαζόµενοι και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα όλης αυτής της
περιόδου; Τι είναι αυτό; Επαναφέρετε, δηλαδή, την ποινή του θανάτου, για έναν κόσµο ο οποίος, µε την ευθύνη σας, δούλεψε
όλα αυτά τα χρόνια; Τους απολύετε και από πάνω τους ζητάτε
πίσω τους µισθούς και την κατάργηση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων για όλη αυτήν την περίοδο; Πείτε τους, «Εδώ σας καταδικάζουµε σε θάνατο».
Το θέµα δεν είναι να δικαιολογήσει κάποιος κάποιον. Είναι ότι
αυτή η λειτουργία του κράτους, ήταν δική σας αποκλειστικά ευθύνη -εννοώ των κοµµάτων που κυβέρνησαν- και σήµερα τη µεταφέρετε στις πλάτες αυτών των εργαζοµένων που
προσπαθούσαν να βρουν µία δουλειά για να επιβιώσουν.
Για να τελειώσω, ιδιαίτερα στο πρώτο κοµµάτι, για τη διάθεση
των πληροφοριών που δεν αναφέρθηκαν ή που αναφέρθηκαν µε
πολύ καλά λόγια οι άλλες δυνάµεις, εµείς διαφωνούµε ριζικά,
γιατί οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν το λαό, να τις αξιοποιήσει για να βελτιώσει τη ζωή του. Οι πληροφορίες αυτές, µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βάση και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνε για «µπίζνες». Και οι «µπίζνες» δεν είναι άδολες. Μέσα από τις «µπίζνες»
θα πληρώσει ο λαός πολύ ακριβά.
Θα αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα. Θα διατίθενται οι πληροφορίες στις ασφαλιστικές εταιρείες και έτσι αν κάποιος έχει κάποιο πρόβληµα, δεν θα ασφαλίζεται. Εσείς λέτε ότι το ιατρικό
απόρρητο διασφαλίζεται. Πώς διασφαλίζεται; Είναι λίγες οι
ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν τις γνωµατεύσεις, τα ιστορικά
των ασθενών, των ασφαλισµένων; Από πού τα βρήκαν; Τώρα, µάλιστα, που λέτε ότι αυτά θα είναι στη διάθεση του καθενός και
µάλιστα ελεύθερα, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει και πως
θα αξιοποιηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες στο µέλλον από
τους επιχειρηµατίες του όποιου τοµέα, που θα αξιοποιούν πλήθος πληροφοριών για να µπορέσουν να κερδίσουν ακόµα περισσότερα από τους εργαζόµενους είτε αυξάνοντας τα συµβόλαιά
τους που τα πληρώνουν αυτοί που προσφεύγουν στις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες είτε µη ικανοποιώντας αιτήµατα που θα
έχουν απ’ αυτές.
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνοντας θα αναφέρω ένα ακόµα ζήτηµα.
Έχουν κατατεθεί δέκα υπουργικές τροπολογίες. Νοµίζω ότι αυτό
είναι απαράδεκτο. Δεν µπορεί κάποιος να λειτουργήσει έτσι.
Πρέπει να ξενυχτήσουµε όλο το βράδυ -όχι µόνο εµείς αλλά και
διάφοροι συνεργάτες- για να δούµε τι είναι αυτές οι τροπολογίες, τι ακριβώς θέλουν να λύσουν, γιατί πολλές απ’ αυτές δεν
λένε ευθαρσώς τι θέλουν να λύσουν. Το λένε µε διάφορους τρόπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Κατσώτη.
Η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσοβελώνη, έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα πω κι εγώ δυο κουβέντες για τις τροπολογίες, ξεκινώντας,
βεβαίως, από το σηµείο όπου και ο Υπουργός ξεκίνησε την οµιλία
του. Θέλω να πω ότι µε τις τροπολογίες υπάρχουν τα εξής θέµατα.
Το πρώτο θέµα, είναι ο όγκος των τροπολογιών.
Δεύτερον, υπάρχουν τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν καµµία
απολύτως σχέση, κατά περιεχόµενο, µε το νοµοσχέδιο το οποίο
εξετάζουµε. Και αυτό συµβαίνει εν προκειµένω. Θα πω ότι πριν
από λίγη ώρα ήλθε ακόµα µία τροπολογία, κάτι το οποίο εγώ
θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο.
Επίσης, έχουµε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες οι οποίες και
αυτές είναι ασυγχώρητες. Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι οι περισσότερες από τις τροπολογίες που θα µας απασχολήσουν
αύριο -για να µην πω για όλες- δεν δικαιολογούν σε καµµία περίπτωση από το περιεχόµενό τους το εκπρόθεσµο. Εποµένως, κάτι
πρέπει να γίνει µε το θέµα των τροπολογιών.
Το δεύτερο σηµείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι χαίροµαι
πραγµατικά που η κυρία Υφυπουργός, η κυρία Χριστοφιλοπούλου, κατά την τοποθέτησή της αποδέχθηκε κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες είχα κάνει γύρω από τα άρθρα 15 και 16.
Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Υφυπουργέ σε αυτά αναφερθήκατε.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να προσθέσω κάτι επί του παρόντος. Θα περιµένω αύριο να δω ποια θα είναι η τελική διατύπωση, για να τοποθετηθώ αν χρειαστεί-να προσθέσω κάτι άλλο.
Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συµφωνούµε -και θα έλεγα ότι επικροτούµε- µε τον ενδελεχή έλεγχο
των εγγράφων του ατοµικού µητρώου, του ατοµικού φακέλου
του κάθε υπαλλήλου, στο σηµείο βεβαίως όπου ο υπάλληλος
προσλαµβάνεται, κατά την πρόσληψη. Όµως, θεωρούµε ότι είναι
κατά κάποιον τρόπο υπερβολή σε κάθε υπηρεσιακή µεταβολή
του υπαλλήλου να ελέγχονται ξανά τα ίδια δικαιολογητικά -και
µάλιστα για υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί και µέσω
της διαδικασίας του ΑΣΕΠ- διότι θεωρούµε ότι αυτό συνεπάγεται
µία πολύ µεγάλη σπατάλη ελεγκτικών πόρων. Βεβαίως, δεν είµαστε αντίθετοι, γιατί ποτέ δεν θα µπορούσαµε να είµαστε αντίθετοι σε οποιονδήποτε έλεγχο. Απλώς έχουµε την αίσθηση ότι είναι
λιγάκι υπερβολή αυτό το θέµα.
Τώρα, όσον αφορά τα πλαστά πιστοποιητικά στο δηµόσιο,
θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Βεβαίως και είµαστε υπέρ του
ελέγχου. Όµως, θα ήθελα να υποδείξω προς το Υπουργείο ότι
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θα πρέπει να επιταχυνθούν αυτοί οι έλεγχοι, να τελειώνει αυτό
το θέµα µε τα πλαστά πτυχία και δικαιολογητικά. Έχω δυόµισι
χρόνια Βουλευτής. Από την πρώτη στιγµή που εξελέγην, αυτό
ακούω. Και, βεβαίως, αυτό το πράγµα συνεπάγεται και ένα διασυρµό για το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων.
Ακούµε λοιπόν. Βρέθηκαν αρκετά, βρέθηκαν πολλά, αν θέλετε,
πιστοποιητικά. Ερώτηµα. Πόσα ακριβώς είναι αυτά; Και ο έλεγχος, ποιον ακριβώς αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων αφορά; Για να
δούµε τελικά που βρισκόµαστε.
Κλείνω, κάνοντας µία µικρή αναφορά στο θέµα των παράνοµων ιδαχοποιήσεων -όπως λέγονται- µέσω εικονικών συµβάσεων.
Σαφέστατα κι εδώ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε ξεκάθαροι
ότι θα πρέπει να γίνεται ενδελεχέστατος έλεγχος. Δεν θα µπορούσε να συµβαίνει και διαφορετικά. Απλώς κι εδώ θέλω να πω
ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και -να επισηµάνω και
κάτι άλλο- ότι ο έλεγχος πρέπει να εφαρµόζεται προς πάσα κατεύθυνση, προς όλους τους δήµους, προς όλους τους δηµάρχους και όχι να είναι επιλεκτικός, δηλαδή -αν θέλετε- να
ελέγχονται οι δήµαρχοι εκείνοι οι οποίοι δεν πρόσκεινται στη
συγκυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έµαθα στη ζωή µου να υπερασπίζοµαι την ανεκτικότητα και
την κατανόηση, ακόµα και στους αντιπάλους µου, ακόµα και σε
ανθρώπους που δεν συµπαθώ, ακόµα και σε αυτούς, που θεωρώ
ότι η συµπεριφορά τους είναι απολύτως αρνητική είτε πρόκειται
για πολιτικά πρόσωπα είτε για οτιδήποτε. Δεν έµαθα στη ζωή µου
να ανέχοµαι την υποκρισία, κυρία Πρόεδρε, και ιδιαίτερα την
υποκρισία του ισχυρού, όταν αυτή έχει τόσο δραµατικές συνέπειες σε αδύναµους.
Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχηµα και θύµωσα όταν είδα ένα χαµόγελο -όχι χαµόγελο, αλλά γέλιο, ευτυχία- στο πρόσωπο ενός
Υπουργού, κραδαίνοντας ένα έγγραφο µίας γνωµοδότησης ενός
υπαλλήλου του ΑΣΕΠ που απεδείκνυε τι; Ότι έπρεπε να απολυθούν οι ανάπηρες γυναίκες της Δραπετσώνας. Αυτήν την ευτυχία, εγώ δεν µπορώ να την ανεχθώ και ναι, θύµωσα. Θύµωσα!
Και νοµίζω ότι είναι υγιέστατη αντίδραση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εγώ να δείτε
πόσο θύµωσα, όταν διάβασα το πόρισµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πάµε τώρα στα συγκεκριµένα. Μία
φορά κι έναν καιρό ήταν µία χώρα που την κυβερνούσαν οι «πράσινοι» και οι «µπλε». Εναλλάσσονταν. Έκαναν πολλά. Μεταξύ
αυτών, το µηχανισµό του δηµοσίου τον µοίραζαν και τον αγόραζαν για να κρατάνε την κυβέρνηση που ήθελαν.
Ανάµεσα σε αυτά που έκαναν, ήταν ότι δεν έδιναν σταθερή εργασία στο δηµόσιο. Έδιναν επισφαλή εργασία, συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Σε αυτήν τη χώρα, όµως, υπήρχαν και άλλοι. Υπήρχαν και οι
«κόκκινοι», αλλά και άλλοι. Οι «κόκκινοι» έλεγαν: «Όχι συµβάσεις
ορισµένου χρόνου. Σταθερές σχέσεις εργασίας, διαγωνισµοί,
διαφάνεια, προσόντα, αρµοδιότητες, οργανογράµµατα στις δηµόσιες υπηρεσίες». «Μα είσαστε καθυστερηµένοι, είσαστε κρατιστές», έλεγαν οι «µπλε» και οι «πράσινοι» στους «κόκκινους».
Έλεγαν: «Ευελιξία της εργασίας, σύγχρονοι τρόποι δηµόσιας διοίκησης». Και εκεί έφτιαχναν πια ένα στρατό «οµήρων» εργαζοµένων, που κανένας µε τον άλλο δεν είχε ίδια χαρακτηριστικά
µετά από λίγα χρόνια, για να περιγράψεις την εργασιακή τους
σχέση. Κανένας! Όλες ήταν διαφορετικές.
Όταν διογκώθηκε αυτό το στρατόπεδο των «οµήρων» και γινόταν πια βαρίδι και επειδή υπήρχαν πιέσεις και από άλλες, γείτονες χώρες και επειδή υπήρχαν και κάποιοι νόµοι, και
ευρωπαϊκοί και ελληνικοί, και ένα Σύνταγµα και το πράγµα πια
είχε φτάσει στο απροχώρητο, έρχεται µια ρύθµιση, το περίφηµο
προεδρικό διάταγµα.
Αυτό το προεδρικό διάταγµα για να εφαρµοστεί, είδε και
έπαθε. Κυριολεκτικά, είδε και έπαθε. Και δεν µπορεί κανένας
υποκριτικά να µην το θυµάται αυτό, διότι δεν υπήρχε κανένας
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τρόπος να ενταχθούν σε αυτά που προέβλεπε το προεδρικό διάταγµα και εγώ και ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο οποιοσδήποτε, γιατί όλοι οι νέοι ήταν κάποτε
ορισµένου χρόνου και θα γινόντουσαν αορίστου χρόνου αλλά
δεν υπήρχε όµοια περίπτωση. Και άρχισε µια τρέλα.
Οι δήµοι, οι δήµαρχοι, οι υπηρεσίες και ένα σωρό άλλοι οργανισµοί, έστελναν διαρκώς ερωτήµατα, εκατοντάδες, χιλιάδες
ερωτήµατα: «Τι κάνουµε σε αυτήν την περίπτωση; Πώς λύνουµε
αυτήν την αντίφαση; Εδώ, δεν υπάρχει τρόπος να συνταυτίσω
εκείνο µε το άλλο. Πώς µπορώ να το κάνω, για να µην τον αφήσω
απ’ έξω και τον αδικήσω ή για να µην τον βάλω µέσα και να έχω
εγώ παρανοµήσει;».
Επίσης, υπήρξαν χιλιάδες γνωµοδοτήσεις για απαντήσεις σε
όλα αυτά τα ερωτήµατα.
Μία εξ’ αυτών, του 2006, την οποία θα καταθέσω, είναι προς
τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για διατύπωση γνώµης, γιατί την εγκρίνει και την υπογράφει και ο κ. Παυλόπουλος. Στα ερωτήµατα αυτά απαντούν, για παράδειγµα:
«Πτυχία αλλοδαπής δεν είναι ανάγκη να είναι ισότιµα. Μπορεί να
είναι και αντίστοιχα». Απαντούν παρακάτω: «Ακόµα και µε ελλιπή
προσόντα, εφόσον τέτοια δεν αξιώθηκαν ούτε από τις προκηρύξεις των θέσεων ορισµένου χρόνου ούτε από τις συµβάσεις που
στη συνέχεια καταρτίστηκαν…» -κ.λπ.- «…µπορούν να γίνονται
αποδεκτά».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Το υπογράφει ο τότε Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτός ο κυκεώνας ήταν. Και φυσικά σε αυτό τον κυκεώνα των
«οµήρων», όπου ρωτούσαν οι δήµοι και απαντούσαν οι υπηρεσίες -τις απαντήσεις τις έδινε το Υπουργείο Εσωτερικών και το
ΑΣΕΠ, δεν τις έδινε ο Δρίτσας ή η Αριστερά ή ο οποιοσδήποτεπράγµατι τι πιο απλό και τι πιο εύκολο να εισχωρήσουν και πλαστογράφοι; Να µας πείτε, όµως, επιτέλους πόσοι είναι. Έχει δίκιο
η κ. Χρυσοβελώνη.
Και εµείς όπου έχουµε τη δυνατότητα να ασκούµε διοίκηση –
η Ρένα Δούρου στην περιφέρεια, οι δήµαρχοι που ανήκουν στο
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ- σπεύδουµε αµέσως και δίνουµε και στοιχεία
και ανακοινώσεις γι’ αυτούς που πραγµατικά δεν παρέβησαν γενικώς το νόµο αλλά έκαναν µία εγκληµατική πράξη, πλαστογραφία. Και εκεί υπάρχει πραγµατική διάκριση.
Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα σας το λέω, είµαι βέβαιος -δεν το
ξέρω, δεν άσκησα διοίκηση και δεν ήταν η Αριστερά ούτε στους
δήµους, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις- πραγµατικά µπορεί να
υπήρξαν και «γέφυρες», να µην είχαν όλο το χρονικό διάστηµα
οι όµηροι του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου, του πέµπτου ή
δεν ξέρω ποιου οκταµήνου και να έγιναν τέτοιου είδους ρυθµίσεις, που δεν είναι κατά γράµµα, απολύτως σύµφωνες µε το προεδρικό διάταγµα, αν τις δει κανείς µε µία απόσταση τόσων ετών
και µε την ηρεµία της βεβαιότητας ότι «πρέπει να εκτελέσω τις
εντολές της τρόικας, γιατί η πατρίς κινδυνεύει», το άλλοθι.
Έτσι, λοιπόν, είναι τεράστια υποκρισία να έρχεται σήµερα
οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο εκείνης της περιόδου, να αποσείει τις ευθύνες για µία πολιτική που την υπερασπιζόταν απολύτως, απέναντι σε µία Αριστερά που την κατέκρινε τότε και να
λέει: «Η Αριστερά φταίει. Εµείς διορθωθήκαµε. Η Αριστερά επιµένει να καλύπτει τους επίορκους, τους απατεώνες, τους τεµπέληδες». Αν είναι δυνατόν, από τα σαλόνια και από τα βόρεια
προάστια, από την άνεση και τη χλιδή, να µπορεί να µιλήσει άνθρωπος-πολιτικός µε τέτοια αυθαιρεσία και τέτοια αναίδεια!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι, λοιπόν, απολύτως αναγκαίο. Ναι, δεν θα µπορέσετε και
δεν θα σας το επιτρέψει κανείς, την ευθύνη σας και την αναίδειά
σας να την «ξεπλύνετε», κάνοντας απολύσεις σε βάρος αναπήρων ανθρώπων. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να το κάνετε αυτό
και δεν υπάρχει κανένας που να πιστέψει το ψέµα ότι, αν απολυθεί κάποιος από εκεί, θα πάρει κάποιος νέος, άνεργος και φέρελπις τη θέση αυτή.
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Και είναι, επίσης, ύβρις το να λέµε, ακριβώς όπως το είπε και
ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ότι θα αναζητηθούν
τα δεδουλευµένα ως παρανόµως κτηθέντα! Στην εποχή της λίστας Λαγκάρντ το ακούµε αυτό!
Καταλαβαίνουµε, κυρία Πρόεδρε, τι λέγεται σ’ αυτήν την Αίθουσα και τι εκστοµίζεται απέναντι στον ελληνικό λαό;
Έχω να πω πολλά. Σταµατώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και αύριο θα
τα πούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η Αριστερά κρατά µία θέση ευθύνης
και τότε και τώρα και αυτό σηµαίνει ότι δεν θα ανεχθούµε σε καµµία περίπτωση και δεν θα υποχωρήσουµε, στο να υπερασπιζόµαστε τους ανθρώπους του µόχθου και τους ανθρώπους που
βρίσκονται σε δυσµενή θέση κοινωνικά και οικονοµικά, ό,τι και
αν λένε –όχι εσείς- µηχανισµοί ολόκληροι που είναι στην υπηρεσία σας και αναπαράγουν όλα αυτά τα ψέµατα και όλες αυτές
τις στρεβλώσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, µετά ο κ. Γεωργιάδης και µετά η κ. Κωνσταντοπούλου.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είχα την ευκαιρία µιλώντας για το νοµοσχέδιο, να αναφερθώ
σ’ αυτήν την µεταρρυθµιστική προσπάθεια, να το διαχωρίσω από
άλλες αντιµεταρρυθµιστικού χαρακτήρα κινήσεις, σχεδιασµούς
ή διακηρύξεις και να υποστηρίξω ότι εµείς ως ΠΑΣΟΚ, είµαστε
το κόµµα το οποίο έχει ταυτιστεί µε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις
στη δηµόσια διοίκηση και στο κράτος.
Διότι είπα ότι παραλάβαµε ένα συγκεντρωτικό βαυαρικό κράτος, το οποίο αλλάξαµε σε κόντρα των συντηρητικών -για διάλυση του κράτους µας έλεγαν το 1994, όταν κάναµε τη
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση- σε κόντρα ορισµένων Αριστερών, οι
οποίοι όταν κάναµε τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» µας έλεγαν ότι θα προχωρήσουν σε ανακυττάρωση των χωριών, ακόµα και σε κόντρα
µε αυτές τις δυνάµεις πρόσφατα, το 2010, όταν ψηφίσαµε το
νόµο για την αιρετή περιφέρεια και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Η παράταξή µας έχει ταυτιστεί µε µεγάλες µεταρρυθµίσεις, οι
οποίες επεδίωκαν να αντιµετωπίσουν τις παθογένειες της διοίκησης. Έγινε αναφορά από τους εκπροσώπους της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, αλλά –λυπάµαι- και από εκπροσώπους της
ΔΗΜΑΡ, που επιχείρησαν να µας χρεώσουν τις παθογένειες, µια
και κυβερνήσαµε. Είναι αλήθεια ότι κυβερνήσαµε. Αλλά αυτοί δεν
ξέρουν τίποτα! Είναι από παρθενογένεση! Δεν έχουν καµµία
σχέση µε τα πράγµατα!
Θέλω να πω ότι επιχειρήσαµε δύο φορές να αντιµετωπίσουµε
το πρόβληµα των εργαζόµενων σε καθεστώς ανασφάλειας στο
δηµόσιο. Η µία φορά, η πρώτη, η µεγάλη, είναι όταν γίναµε κυβέρνηση το 1981, που βρήκαµε το κίνηµα των συµβασιούχων να
διεκδικεί τη σταδιακή τους απορρόφηση στο δηµόσιο. Προέρχονταν από δεκαετίες αυτοί οι συµβασιούχοι και µε νόµο της
πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της µόνης Αριστερής κυβέρνησης που υπήρξε, γιατί τα υπόλοιπα είναι ψευδεπίγραφα και
ψευδώνυµα, λύσαµε αυτό το θέµα µε πάγια ρύθµιση. Και µάλιστα, κατοχυρώσαµε το δικαίωµά τους να κρατήσουν και τον
ασφαλιστικό τους φορέα.
Δυστυχώς, όµως, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το
ελληνικό δηµόσιο έχει µέσα του τις παθογένειες, που δεν ξεριζώνονται µε µία ρύθµιση. Και ξαναβρήκαµε, όταν γίναµε κυβέρνηση, µία καινούργια φουρνιά συµβασιούχων και φτιάξαµε το
νόµο της κ. Παπανδρέου, το ν. 1476.
Υπόκεινται στον έλεγχο οι συµβάσεις του ν. 1476, κύριε
Υπουργέ, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχουµε κανένα πρόβληµα
να ελεγχθούν αυτές οι συµβάσεις. Γιατί δεν θέλαµε να καλύψουµε κανέναν εργαζόµενο που δεν είχε το δικαίωµα. Είχαµε διάφανες διαδικασίες, λοιπόν.
Πήραµε όµως και µία µεγάλη πρωτοβουλία που την ξεχνούν
όλοι. Στη συνταγµατική Αναθεώρηση του 2001, µε δική µας πρόταση, περάσαµε στο άρθρο 103 τη διάταξη που λέει «από τούδε
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απαγορεύονται οι µετατροπές συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε
αορίστου». Ποια ήταν η πληγή του δηµοσίου; Η πληγή του δηµοσίου, ήταν ότι όποιος πάταγε το κατώφλι µιας δηµόσιας υπηρεσίας είτε αυτή ήταν Υπουργείο είτε δήµος είτε νοµικό
πρόσωπο είτε ΔΕΚΟ, θεωρούσε ότι είχε εξασφαλισµένη µία µόνιµη δουλειά.
Εγώ, όταν κατέβηκα υποψήφιος το 2000 στην Ηλεία, µε τραβούσαν –γιατί υπήρχε αυτή η παράδοση- από τα µανίκια και µου
λέγανε «Βόλεψέ µου το παιδί στο δηµόσιο». Και περάσαµε, λοιπόν, αυτήν τη ρύθµιση, για να λύσουµε θεσµικά το ζήτηµα. Να
µην προλαµβάνεται κάποιος µε τρίµηνη σύµβαση στο δήµο και
να θεωρεί ότι θα µονιµοποιηθεί. Ήταν συνταγµατική δέσµευση,
την οποία ψήφισαν αρκετοί. Δεν θυµάµαι τώρα τις λεπτοµέρειες.
Επειδή, όµως, λειτουργούσαµε µε το τρόπο που λειτουργούσαµε, δηµιουργήθηκε αυτή η καινούργια στρατιά που ήρθε να
αντιµετωπίσει το προεδρικό διάταγµα Παυλόπουλου σαν αποτέλεσµα της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπεται καµιά
φορά και οι Ευρωπαίοι σκέφτονται λίγο περισσότερο από εµάς
και πάνε να λύσουν θέµατα.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, επιχειρείται µία τροµοκρατία από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στους ανθρώπους αυτούς, που µε νόµιµο τρόπο µετέτρεψαν τις συµβάσεις τους.
Γιατί; Διότι έχουµε αποφασίσει ότι ο έλεγχος της µετατροπής,
δεν αφορά το περιεχόµενο του προεδρικού διατάγµατος. Αφορά
µόνο αν υπάρχει πλαστότητα κάποιων δικαιολογητικών µε υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
Ερωτώ, λοιπόν: Εµείς, που ως ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουµε αυτήν
τη διαδικασία της νοµιµότητας και της διαφάνειας, προστατεύουµε τα δικά µας παιδιά, που σύµφωνα µε τον κ. Κυρίτση, βάζαµε στο δηµόσιο και σύµφωνα µε τον κ. Δρίτσα, είχαµε τους
«µπλε» και τους «πράσινους»; Υποστηρίζουµε τα δικά µας παιδιά;
Ποιος έχει αναλάβει εργολαβικά την υποστήριξη όλων όσοι
έχουν µετέλθει παράνοµες µεθόδους; Εµείς πάντως όχι.
Εµείς κινούµαστε µε διαφάνεια και µε αξιοκρατία.
Και να σας πω κάτι, κυρία Πρόεδρε, και να τελειώσω; Αυτό που
σήµερα θεωρείται κατάκτηση στην ελληνική κοινωνία, ο νόµος
για τις προσλήψεις µέσω του ΑΣΕΠ, που δεν το αµφισβητεί κανένας -γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι όταν οι θεσµικές αλλαγές έχουν στέρεη βάση, αγκαλιάζονται ακόµη και από εκείνους
που τις αµφισβήτησαν- τίνος έργο είναι; Είναι άλλου κόµµατος ή
είναι του ΠΑΣΟΚ;
Επιτέλους, λοιπόν, ας σταµατήσουν να µας λοιδορούν, γιατί
κάνουν κακό στην εικόνα, όχι τη δική µας την προσωπική –εµείς
έχουµε υποστεί τη µπόρα λόγω των αποφάσεων που πήραµε για
να σώσουµε τη χώρα- αλλά κάνουν κακό στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος, γιατί υπήρξαν δυνάµεις στον τόπο, που
είχαν στο µυαλό τους ότι πρέπει να φύγουµε από τις παθογένειες και έκαναν µεγάλες τοµές και µεγάλες αλλαγές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Χρωστώ δύο απαντήσεις
στον κ. Μητρόπουλο και στον κ. Κυρίτση. Και ξεκινάω µε τον κ.
Μητρόπουλο, τον οποίο θέλω πραγµατικά να τον επαινέσω. Σήµερα κατάλαβα, γιατί είστε άξιος για τη δουλειά που κάνετε και
γιατί είναι δίκαιο να έχετε πολλούς ανθρώπους που εµπιστεύονται τις δικονοµικές σας υπηρεσίες.
Καταφέρατε να κάνετε το άσπρο, µαύρο µε έναν τρόπο ανυπέρβλητο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι έκανα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα προσπαθήσω πολύ ταπεινά να συγκριθώ µε τη ρητορική σας δεινότητα. Δεν µου είναι
εύκολο αλλά θα το προσπαθήσω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επιχείρηµα πρώτο: «Δεν
τους είπα ότι παρανόµησαν». Μα βεβαίως δεν τους είπατε ότι
παρανόµησαν. Δεν είχαν παρανοµήσει ακόµα. Κάποιος παρανοµεί, αγαπητέ κύριε καθηγητά, όταν διαπράττει µια πράξη. Οι κύριοι αυτοί, ήρθαν και ενηµερώθηκαν από εσάς για το εάν
πληρούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και να αποφασίσουν
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εάν θα παρανοµούσαν ή όχι. Πράγµατι δεν τους είπατε ότι παρανόµησαν, γιατί δεν είχαν παρανοήσει ακόµα. Επαρκώς τους
εξηγήσατε, όµως, ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Άρα, εάν
αποφάσιζαν να κάνουν χρήση ενός νόµου του οποίου τις προϋποθέσεις δεν πληρούσαν, τότε θα παρανοµούσαν.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλός δικηγόρος είστε και εσείς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά συνέπεια, προφανώς εδώ κάνατε ένα τέχνασµα απλώς για να µπερδέψετε το
ακροατήριο.
Πάω, όµως, στο µείζον. Εµένα µου αρέσει το µείζον. Με πολύ
θεατρικό τρόπο, µας διαβάσατε τον όρκο µας εις την τρόικα. Η
αλήθεια είναι ότι όρκος προς την τρόικα δεν έχει υπάρξει. Έχει
υπάρξει µια συµφωνία µε την τρόικα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω εάν το ψηφίσατε αλλά
κατέθεσα έγγραφο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρώτ’ απ’ όλα, κύριε Μητρόπουλε, σας παρακαλώ πολύ να µη µε προσβάλλετε. Έχω ψηφίσει όλα τα µνηµόνια. Ό,τι αφορά µνηµόνια, τα ψηφίζω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε, εντάξει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ψηφίζω µε δόξα, µε
τιµή και µε καµάρι από το πρώτο. Άρα, κάπου αλλού!
Δεν υπήρξε κανένας όρκος. Υπήρξε µια συµφωνία µε την
τρόικα -γνωστή στον ελληνικό λαό προ των διπλών εκλογών της
6ης Μάϊου και της 17ης Ιουνίου- την οποία ο ελληνικός λαός,
αφού καλά την διάβασε, µας έδωσε την πολιτική εξουσιοδότηση
να την τηρήσουµε.
Εάν ορκιστήκαµε εµείς ψηφίζοντας στη Βουλή, είναι σαν να
λέτε ότι ορκίστηκε και ο ελληνικός λαός που µας ψήφισε. Εάν
αυτό εννοείτε, το δέχοµαι. Πάντως οι νόµοι αυτοί που ψηφίσατε,
ήταν γνωστοί προ των εκλογών. Εάν θεωρείτε ότι είναι ανήθικοι
αυτοί οι νόµοι –και αυτό λέτε- άρα οι πολίτες που µας ψήφισαν,
ψήφισαν κάτι ανήθικο. Πολύ βαριά κατηγορία εναντίον του ελληνικού λαού! Δεν την περίµενα από εσάς. Θα είχατε κάποιο δίκιο,
εάν αυτό το είχαµε κάνει µετά τις εκλογές. Αλλά εµείς το είχαµε
κάνει από πριν.
Τρίτον, να µπω και στην ουσία, γιατί η ουσία έχει σηµασία. Για
το 90% όσων διαβάσατε, κύριε Μητρόπουλε –για να µην πω το
100%- σε σχέση µε τη µείωση του δηµοσίου, το κλείσιµο δηµοσίων οργανισµών που είναι παντελώς άχρηστοι και φτιάχτηκαν
όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να σας πω ότι η µόνη µας πραγµατική
ντροπή –την υπενόησε ο κ. Κυρίτσης, στον οποίο θα έρθω ευθύς
αµέσως- ξέρετε ποια είναι; Ότι χρειαστήκαµε να έρθει η τρόικα,
για να µας πει να κλείσουµε τους άχρηστους δηµοσίους οργανισµούς.
Γιατί φτιάχναµε τους άχρηστους δηµόσιους οργανισµούς -το
είπε ο κ. Κυρίτσης πριν- κύριε Μητρόπουλε; Για να παίρνουµε
την εξουσία. Γι’ αυτό φτιάχναµε αυτούς τους άχρηστους οργανισµούς. Και τώρα εσείς τι λέτε; Λέτε ότι «αφού φτιάχνατε τους
άχρηστους οργανισµούς για να παίρνετε την εξουσία, να κρατήσουµε τώρα αυτούς τους άχρηστους οργανισµούς». Αυτό λέτε.
Και γιατί να τους κρατήσουµε τώρα;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Άχρηστους εγώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν λέω για εσάς. Για
άχρηστους οργανισµούς λέω. Όχι εσείς.
Είπατε ότι πάµε να κλείσουµε οργανισµούς χρήσιµους κατ’
εσάς, άχρηστους για εµάς. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκείνοι που
τους έφτιαχναν τότε τους οργανισµούς αυτούς για να παίρνουν
την εξουσία, που είπε ο κ. Κυρίτσης, ως χρήσιµους τους διαφήµιζαν τότε, µην ανησυχείτε. Και ξέρετε κάτι, κύριε Καθηγητά, ως
χρήσιµους τους διαφήµιζαν τότε για τον ίδιο λόγο που το κάνετε
και εσείς, δηλαδή για την πολιτική πελατεία.
Κυρία Πρόεδρε, έχω µιλήσει λιγότερο απ’ όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Μίλησα έξι λεπτά στην πρωτολογία
και οκτώ στη δευτερολογία. Ο κ. Δρίτσας έχει µιλήσει δεκαοκτώ
στην πρωτολογία και εννιά στη δευτερολογία. Σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Κερατσίνι δεν αναζητούσατε
πελατεία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με τη σειρά. Μην µε διακόπτετε.
Άρα, λοιπόν, είναι προφανές ότι για λόγους πολιτικής πελατείας φτιάχτηκαν τότε αυτοί οι άχρηστοι οργανισµοί και για λό-
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γους πολιτικής πελατείας τώρα –απλώς οι πελάτες έχουν αλλάξει κοµµατικό κατάστηµα, αυτό έχει γίνει- εσείς τους υπερασπίζεστε.
Πάµε, όµως, τώρα στο Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα.
Κυρία Πρόεδρε, εδώ ο κ. Μητρόπουλος –το λέω ειλικρινά- ξεπέρασε τον κ. Μητρόπουλο. Είπε επτά-οκτώ φορές «και πάτε στο
Κερατσίνι», «και πάτε στη Δραπετσώνα». Λάθος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η περιφέρειά µου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι, εγώ δεν αµφισβητώ
τα λαϊκά σας κίνητρα.
Λάθος! Πάµε σε όλους τους δήµους της χώρας, πάµε και στην
Εκάλη, πάµε και στην Κηφισιά, πάµε και στη Γλυφάδα. Γιατί µείνατε µόνο στο Κερατσίνι;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν υπάρχουν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με συγχωρείτε, αν δεν
έκαναν παρανοµίες στη Γλυφάδα, να δώσουµε βραβείο στους
δηµάρχους. Εάν έκαναν παρανοµίες στο Κερατσίνι, τι να κάνουµε;
Εµείς, όµως, δεν πάµε επιλεκτικά στο Κερατσίνι. Εµείς πάµε
σε όλους τους δήµους της χώρας. Απλώς, εσείς αναφέρατε εδώ
το Κερατσίνι, για να φανείτε καλός. Ενώ εµείς τι λέµε; Λέµε θα
κριθούν µε τα ίδια κριτήρια όλοι, όχι µόνο το Κερατσίνι.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ασπρόπυργος και Κερατσίνι, είναι
υπαρκτά σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μητρόπουλε, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται διάλογος.
Κύριε Γεωργιάδη, κλείστε τη σκέψη σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σήµερα είναι Ασπρόπυργος και Κερατσίνι, γιατί εκεί σπεύσατε εσείς να παράσχετε την
πολιτική σας κάλυψη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν πήγα προσωπικώς. Ούτε
στον Υπουργό πήγα και δεν είναι κακό αυτοί που πήγαν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν λέω εσείς προσωπικά.
Άρα, λοιπόν, ας σταµατήσει ο λαϊκισµός. Ο νόµος του κυρίου
Υπουργού, δεν αφορά στο Κερατσίνι, στη Δραπετσώνα, στον
Ασπρόπυργο αλλά αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κυρίτση, µε συγχωρείτε αλλά εδώ έχει γίνει µια τεράστια
παρανόηση που φοριέται πολύ στο διαδίκτυο. Τι είπατε; «Εσείς
που µας πήγατε στη χρεοκοπία, εσείς θα µας βγάλατε;». Είναι
ένα επιχείρηµα που ακούγεται λογικοφανές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Λογικό, όχι λογικοφανές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, είναι µεγάλη σοφιστεία.
Τα κόµµατα, κύριε Κυρίτση, δεν είναι µόνο η ηγεσία τους. Τα
κόµµατα είναι η ηγεσία, τα µεγάλα και υψηλά στελέχη, τα µεσαία
στελέχη, τα χαµηλά στελέχη και οι ψηφοφόροι.
Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ελάµβαναν επί σειρά δεκαετιών το 90% µε 93% του εκλογικού σώµατος. Λέτε να εξαερώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κυρίτση; Το µεγαλύτερο τµήµα
αυτών σήµερα, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τµήµα, ίσως πολύ µικρό
πια λόγω της συρρικνώσεώς σας, στη Δηµοκρατική Αριστερά.
Δεν κατάλαβα! Δηλαδή, αυτοί που ήταν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
παραδείγµατος χάριν, και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αλλάξανε κόµµα, έγιναν ξαφνικά ικανοί να βγάλουν τη χώρα από την
κρίση, ενώ πριν αυτοί την πήγαιναν στη χρεοκοπία; Γιατί όταν
λέτε «πήγαν στη χρεοκοπία το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία»
αναφέρεστε στα πρόσωπα, δεν είναι µεταφυσικό. Τα µεσαία στελέχη που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ σωρηδόν –ο κ. Μητρόπουλος
ήταν στο ΠΑΣΟΚ- και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ καθαγιάζονται, έγιναν
ξαφνικά ικανοί επειδή αλλάξαν κόµµα; Αυτό µας λέτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Στην πολιτική, όχι στα πρόσωπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, λοιπόν, ποια
είναι η αλήθεια, κύριε Κυρίτση.
Αφού, λοιπόν, πάµε στην πολιτική –και χαίροµαι που πάµε στην
πολιτική- να που κάνατε το µεγάλο λογικό σφάλµα, αφού σας
αρέσει η λογική. Τα δύο κόµµατα εξουσίας που κατηγορήσατε
και καλώς τα κατηγορήσατε, είχαν µια πολιτική «α». Ποια πολιτική; Να µην κάνουν ελέγχους τέτοιου είδους. Τα δύο αυτά κόµ-
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µατα τώρα, έχουν µια πολιτική «β», δηλαδή να κάνουν ελέγχους.
Όµως ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς, ακολουθείτε την πολιτική «α», δηλαδή
να µην κάνουν ελέγχους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Όχι, κάνετε λάθος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με συγχωρείτε αλλά
ποιος ευθύνεται περισσότερο για τη χρεοκοπία, λοιπόν, αφού µιλάµε για την πολιτική και όχι για τα πρόσωπα; Εσείς ευθύνεστε.
Γιατί εσείς ακολουθείτε την παλιά Ελλάδα, την παλιά πολιτική.
Ο κόσµος, πολύ δύσκολα µπορεί να το συνειδητοποιήσει ότι
το νέο στην πολιτική σήµερα είµαστε εµείς. Ξέρετε γιατί; Γιατί
µπορεί η ταµπέλα να είναι ίδια αλλά η πολιτική είναι διαφορετική.
Αυτό είναι που έχει αλλάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Τώρα πρέπει να µιλήσω κι εγώ, κυρία
Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Γιατί τα κόµµατά µας, κύριε Κυρίτση, έχοντας κάνει την αυτοκριτική τους και έχοντας συνειδητοποιήσει ότι αν δεν αλλάξει η
νοοτροπία µας, ο τόπος µας δεν έχει µέλλον, βρίσκουν το θάρρος και ελέγχουν µε αυτόν τον νόµο και τα δικά τους στελέχη
και τους δικούς τους δηµάρχους και τους δικούς τους δηµοτικούς συµβούλους.
Και έρχεστε όλοι εσείς εδώ, οι δήθεν ευαγγελιζόµενοι στην Αίθουσα το νέο και προασπίζεστε ό,τι πιο παλιό και ό,τι πιο σάπιο
υπάρχει σε αυτήν τη χώρα. Δεν είστε εσείς το νέο, κάνετε λάθος!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φτάνει, κύριε
Γεωργιάδη! Ευχαριστούµε.
Κύριε Κυρίτση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Τώρα δεν το πιστεύω αυτό που λέτε,
ότι εσείς είστε το νέο κι εµείς είµαστε το σάπιο! Δεν πάµε καλά!
Δηλαδή, δεν ξέρω πια, δεν µπορώ να σας αντιµετωπίσω!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Λέµε και κανένα αστείο να περνάει η
ώρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Τα «δικά µας παιδιά» είναι δική µου
φράση; Είναι φράση της Αριστεράς τα «δικά µας παιδιά», τα
οποία διορίζατε κατά εκατοντάδες χιλιάδες;
Όταν µίλησα για το «πολιτικό DNA», κυρία Χριστοφιλοπούλου,
αυτό εννοούσα. Σοβαρά; Δεν φτιάξατε εσείς µηχανισµούς ολόκληρους και κυβερνήσατε σαράντα χρόνια; Και τώρα κάνουµε τι;
Για πέστε µου!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και τώρα τους αλλάζουµε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Τι κάνετε ακριβώς; Τι αλλάζετε; Σας είπαµε εµείς να µην τα αλλάξετε; Σας είπαµε εµείς εδώ κάτι τέτοιο;
Έχετε δει εγώ πόσες προτάσεις έχω κάνει προς την καλύτερη
κατεύθυνση της διαφάνειας; Τι µου λέτε τώρα;
Ή θα µας πείτε ότι εσείς είστε καινούργιο κι εµείς είµαστε
παλιό; Δηλαδή σαράντα χρόνια εσείς δεν κυβερνήσατε, δεν κάνατε τίποτα; Στελέχη ήταν; Πολιτικές ήταν, κύριε Γεωργιάδη. Και
για να ξέρουµε κιόλας γιατί µας συµβαίνει αυτό το πράγµα, δεν
χρειάζεται τώρα να το συζητάµε. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτό.
Εσείς µπράβο, λοιπόν, είστε το καινούργιο, συγχαρητήρια.
Εµείς αποδεχόµαστε ότι είµαστε το παλιό και το ξεπερασµένο.
Θα µας το δείξει πολύ σύντοµα ο ελληνικός λαός. Και δεν είναι
τα πρόσωπα, γιατί αν µιλάµε για πρόσωπα και ιδίως για αυτοκριτική, δεν την κάνατε ποτέ. Αυτοκριτική δεν κάνατε ποτέ. Ποτέ δεν
βγήκατε εδώ να πείτε «Συγγνώµη που σας φέραµε µέχρι εδώ».
Ποτέ δεν τολµήσατε να το κάνετε. Μη µας λέτε, λοιπόν, ότι κάνατε και την κριτική σας πάνω σε αυτόν τον τοµέα.
Δεν χρειάζεται να πούµε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη και µετά η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρ’ όλο που δεν
παρακολούθησα την οξύτατη αντιπαράθεση, πήρα µία γεύση
τώρα στο τέλος. Πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε
να συζητήσουµε µε νηφαλιότητα γι’ αυτό το τεράστιο θέµα, που
είναι το πρόβληµα της εύρυθµης, δίκαιης, αποδοτικής, αναπτυξιακής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και της σωστής αξιολόγησης των δοµών της και του προσωπικού της;
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Και τελικά πού καταλήγουµε; Εδώ άκουσα τον κ. Γεωργιάδη,
να κατηγορεί τη Δηµοκρατική Αριστερά ότι εκφράζει το παλιό.
Για τη δηµόσια διοίκηση, κύριε Γεωργιάδη; Ατέλειωτα τα προγράµµατα, τόσο που θεωρούµαστε ιδιαίτερα θεωρητικοί σε αυτά
τα θέµατα. Και η θητεία του Αντώνη Μανιτάκη στο Υπουργείο,
είχε πραγµατικά αναδιπλώσει επιτυχώς µια ολόκληρη πολιτική,
για το πώς πρέπει να γίνει αυτή η αναδιοργάνωση της δηµόσιας
διοίκησης.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε, όπως για το µεγάλο θέµα της χρεοκοπίας της χώρας, έτσι για το τι πρέπει να κάνει τώρα η χώρα
για την αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, ότι χρειάζεται ένα
σχέδιο. Για το πρώτο θέµα αναδιάρθρωσης και ένα σχέδιο διεκδικήσεων για την αντιµετώπιση του χρέους, το οποίο, πράγµατι,
θέλει διαβούλευση. Και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
πραγµατικά, όπως έχω πει πολλές φορές, πρέπει να κατατεθούν
εδώ οι προτάσεις και να συγκρουστείτε επί των προτάσεων
αυτών. Και οι δικές µας προτάσεις. Γιατί χωρίς προτάσεις απέναντι στους δανειστές, θα κάνουµε αυτά τα οποία µας λένε. Πρέπει, λοιπόν, να έχουµε πρόγραµµα και για την ανασυγκρότηση
της χώρας µας, συνδεδεµένο µε το πρόγραµµα για τις διεκδικήσεις µας για την αναδιάρθρωση του χρέους.
Έρχοµαι τώρα στη δηµόσια διοίκηση και την ανάγκη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου. Και εσείς το λέτε πολλές φορές και η Νέα
Δηµοκρατία παλιά. Να θυµηθώ τον κ. Καραµανλή, όταν ανέλαβε
το 2005;
Τι έλεγε; Πλήρη αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. Δεν
την έκανε. Το ΠΑΣΟΚ όταν ήρθε, τι έλεγε; Πλήρη αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. Μέσα όµως στη φθορά της εξουσίας τους η δηµόσια διοίκηση, πράγµατι έχει τεράστια
προβλήµατα από την πελατειακή αντιµετώπιση.
Η Δηµοκρατική Αριστερά και εγώ προσωπικά όµως δεν είµαι
από αυτούς που θα στήσω τους δηµοσίους υπαλλήλους στον
τοίχο. Εγώ τη θέλω ισχυρή τη δηµόσια διοίκηση και δίκαιη και
τους λειτουργούς της και θέλω να απαλλαγεί από τις παθογένειες αλλά όχι να πάµε στην αντίθετη πλευρά την αποδυνάµωσή
της. Επειδή, πράγµατι, διαπιστώνετε προβλήµατα καταργείτε σοβαρούς οργανισµούς και όχι αυτούς που έγιναν για πελατειακούς λόγους αλλά πολύ ουσιαστικούς οργανισµούς.
Καταργείτε τελικά πολλές δραστηριότητες και αρµοδιότητες της
δηµόσιας διοίκησης, οι οποίες µεταφέρονται στον ιδιωτικό
τοµέα.
Τελευταίο παράδειγµα. Υπάρχει ένα άρθρο, κύριε Υπουργέ,
που µιλάει για τη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Ανάπτυξης
και τα θέµατα των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ. Τι κάνει το Υπουργείο
Ανάπτυξης αυτές τις µέρες; Ιδιωτικοποιεί τις αρµοδιότητες
αυτών των υπηρεσιών. Ιδιωτικοποιεί το θέµα του σχεδιασµού και
της διαχείρισης του ΕΣΠΑ κ.ο.κ..
Στρατηγικοί τοµείς, λοιπόν, της δηµόσιας διοίκησης αυτήν τη
στιγµή µέσα από αυτή την αντιπαράθεση, κύριοι συνάδελφοι –
και θέλω να πω εδώ ότι πρέπει να δείξουµε όλοι σύνεση- για το
θέµα της πορείας της ανάπτυξης της χώρας και της υλοποίησης
των προγραµµάτων, κινδυνεύουν και κινδυνεύουν ακόµη περισσότερο όταν εµείς εδώ δεν αντιµετωπίζουµε τα θέµατα µε νηφαλιότητα.
Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόµµατα προσπαθούν να βάλουν ουσιαστικά όχι µόνο ένα λιθαράκι αλλά πολλές δυνάµεις πάνω σε
αυτό το θέµα της µεγάλης ανάγκης που έχει ο τόπος για αναδιάρθρωση και εξυγίανση της δηµόσιας διοίκησης.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε πει επανειληµµένα ότι αυτή η διοικητική
µεταρρύθµιση, πρέπει να γίνει µε βάση ένα στρατηγικό σχέδιο
και βέβαια η πολιτική υλοποίησης αυτού του σχεδίου πρέπει να
ξεφύγει, κύριε Γεωργιάδη, από το µεγάλο βραχνά του πελατειακού κράτους στη δηµόσια διοίκηση. Είναι ένα σηµαντικό θέµα
αυτό.
Από εκεί και πέρα, η αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης,
πώς πρέπει να γίνει; Δεν πρέπει να γίνει µε κατάστρωση των νέων
οργανισµών και των δοµών της διοίκησης; Πώς καταργήθηκαν
αυτοί οι διάφοροι οργανισµοί; Με ποιο κριτήριο; Υπήρχε σχέδιο,
κύριε Υπουργέ; Υπήρχε σχέδιο για το πώς θα καταργηθούν
αυτές οι υπηρεσίες; Καταργείτε ακόµη και τις υπηρεσίες αντισεισµικού ελέγχου ή τις εργατικές κατοικίες, το παράδειγµα µε το
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Ληξούρι κ.λπ.. Η κατάργηση, όπως και η κατάρτιση αυτών των
οργανισµών, δεν έγινε µε βάση κάποιο σχέδιο και τώρα παρουσιάζονται, πραγµατικά, τεράστια προβλήµατα.
Λέµε, λοιπόν, ότι και ενιαίο οργανωµένο σχέδιο έπρεπε να
υπάρχει για τις δοµές της δηµόσιας διοίκησης, µε στόχο όµως
να γίνει αποτελεσµατική αυτή η δηµόσια διοίκηση και να συµβάλει ουσιαστικά στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας και όχι
να είναι µόνο ένα υποβαθµισµένο «παραµάγαζο» και τίποτα άλλο.
Από την άλλη πλευρά, το µεγάλο θέµα που δηµιούργησε και
τις µεγάλες αντιπαραθέσεις αυτήν τη στιγµή, είναι το µέτρο της
κινητικότητας του προσωπικού, που είχε σαν σκοπό την ορθολογική κατανοµή του προσωπικού µετά από εκθέσεις αξιολόγησης
των δοµών, τα σχέδια στελέχωσης, όπως είπα πριν, των δηµοσίων υπηρεσιών, την αποτίµηση των προσόντων του µετακινούµενου προσωπικού κ.λπ..
Τι έγιναν αυτά τα πράγµατα; Δεν έγινε τίποτα απολύτως από
αυτά και οδηγηθήκαµε σιγά-σιγά σε ένα πλέγµα οµαδικών απολύσεων. Και αυτήν τη στιγµή και µε τις οµαδικές οριζόντιες απολύσεις που έχετε κάνει στις µισές υπηρεσίες, προκειµένου να
βγουν πέρα τα θέµατα παραδείγµατος χάριν της Δηµοτικής
Αστυνοµίας κ.λπ., λειτουργείτε ορισµένες από αυτές τις υπηρεσίες, δεν λειτουργείτε κάποιες άλλες κ.ο.κ.. Τίποτα δεν έγινε µε
οργανωµένο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κοιτάξτε να δείτε,
θεωρώ -και τελειώνω µε αυτό- ότι, όπως σας είπα, κύριε
Υπουργέ, είστε νέος άνθρωπος και ικανός και έχετε κι εσείς και
εµείς καλές προθέσεις, για να υπάρξει µια πρόοδος σ’ αυτό που
λέµε µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης.
Ξεκινήστε διαφορετικά. Ξεκινήστε µε ένα σχέδιο. Δεν µας πνίγει κανένας από τους δανειστές. Αφήστε τους αυτούς τώρα. Τελειώσαµε! Το δικό µας σχέδιο για τη δηµόσια διοίκηση! Όπως
έπρεπε να έχουµε και το δικό µας σχέδιο για την ανάκαµψη της
χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Αλλά εσείς ξεκινήστε
µε το δικό µας σχέδιο και όχι τελικά µε αποσπασµατικές ρυθµίσεις, οι οποίες, πράγµατι, οδηγούν σε οριζόντιες αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μετά από δυο ώρες από τη
στιγµή, κατά την οποία υπέστην προσωπική προσβολή από τον
κ. Μητσοτάκη, κυρία Πρόεδρε, µου δίνετε τον λόγο, για τη δευτερολογία µου όµως, προφανώς για να µε βάλετε σε δίληµµα αν
θα αποκαταστήσω την πραγµατικότητα ή αν θα µιλήσω για το νοµοσχέδιο.
Η δε διακριτική µεταχείριση των κυβερνητικών εκπροσώπων
και Βουλευτών σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, σε σχέση µε τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης είναι πραγµατικά λυπηρή. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτά σας τα
επιστρέφω, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Κόλλια, γι’ αυτά που επιστρέφετε να µπορείτε να το τεκµηριώσετε, γιατί εγώ δεν έχω
εξουσία Αντιπροέδρου ούτε µεταχειρίζοµαι το µικρόφωνο και τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πολύ τη σέβεστε την Αντιπρόεδρο, όλοι σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όσο σέβεται τη διαδικασία και
τον εαυτό της.
Κύριε Μητσοτάκη, µιλήσατε για τραµπούκους. Μιλήσατε για
µολότοφ και απευθύνατε και συγκεκριµένη µοµφή σε εµένα προσωπικά. Σας προσκαλώ -για να µη φάω το χρόνο- εάν έχετε τα
κότσια αυτά τα οποία είπατε να τα τεκµηριώσετε συγκεκριµένα,
διότι είναι απολύτως συκοφαντικά, στρεβλωτικά της πραγµατικότητας, αποπροσανατολιστικά, υποβολιµαία και δόλια. Είναι δε
δόλια, γιατί γνωρίζετε ότι είστε η τρίτη πιο µισητή κυβέρνηση
στον κόσµο. Έτσι, αν νοµίζετε ότι σας επιτρέπεται να επιχαίρετε
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για τη διακυβέρνησή σας και να γελάτε και να καγχάζετε σε
βάρος των δυστυχισµένων τους οποίους καταδυναστεύετε, να
ξέρετε ότι πάντως δεν εκφεύγετε και δεν θα αποφύγετε τη λαϊκή
κρίση, η οποία διατυπώνεται κατά τις εκλογές, όσο και αν µε µεθόδους εκτροπής προσπαθείτε να τις αποφύγετε.
Όµως, είστε και άκρως υποκριτές. Είπατε ότι είναι παθογένεια
οι εκπρόθεσµες τροπολογίες; Εσείς δεν είστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που υπογράφει σήµερα –σήµερα, κύριε Μητσοτάκη!ώρα 11.40’ εκπρόθεσµη υπουργική τροπολογία; Εσείς δεν είστε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που υπογράφει σειρά εκπροθέσµων
υπουργικών τροπολογιών, τις οποίες φέρνετε αντισυνταγµατικά,
για να τις ξεπλύνετε και να τις νοµιµοποιήσετε στο Κοινοβούλιο;
Παρεισέφρησε, λέτε, η διάταξη για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ήρθε η
κ. Χριστοφιλοπούλου να αποκαταστήσει την παρείσφρηση, για
να χαίρεται το ΠΑΣΟΚ;
Κύριε Μητσοτάκη, µε τον ίδιο τρόπο, δεν είχε παρεισφρήσει
στις 3 Οκτωβρίου 2013 στο πρώτο νοµοσχέδιο που φέρατε ως
Υπουργός ανάλογη διάταξη, µε την οποία στην ουσία καταργούσατε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αφού αφήνατε στη διακριτική ευχέρεια του
συντάκτη, το εάν θα δηµοσιεύσει ή όχι την πράξη;
Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά δηµοσιεύµατα του κυβερνητικού Τύπου, εκείνον τον οποίον υπερασπίζεται ο κ. Σαµαράς
από του Βήµατος της Βουλής, ως Πρωθυπουργός της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και δεν µου λέτε, δεν είστε εσείς επίσης, που επιτρέψατε παρ’
ολίγον να γίνει νόµος του κράτους, η βουλευτική εκπρόθεσµη
τροπολογία του κ. Τσουµάνη που κατατέθηκε στις 17-12-2013,
για να επιτρέψει την προχρονολόγηση ΦΕΚ;
Μην προσποιείστε, λοιπόν, ότι παρεισφρέουν αυτές οι διατάξεις. Απλώς, κάθε φορά που καταλαµβάνεστε να κλέπτετε οπώρας, προσποιείστε ότι δήθεν αποκαθιστάτε την παρείσφρηση.
Θέλετε την αδιαφάνεια. Θέλετε τη συσκότιση και θέλετε την
εξυπηρέτηση «ηµετέρων», εαυτών και αλλήλων, την οποία διενεργείτε σταθερά και διεκπεραιώνετε σε όλη την περίοδο την κυβερνητική σας.
Μάχεστε κατά των πλαστών; Αλήθεια; Δεν έχουν πλαστογραφηθεί πρακτικά επιτροπών αυτής εδώ της Βουλής από Προέδρους τους οποίους στηρίζετε, τον κ. Βιρβιδάκη και τον κ.
Μαρκογιαννάκη;
Μάχεστε κατά των πλαστών, αλήθεια; Δεν έγινε όργιο και δεν
υπήρξε σχετική καταγγελία, για προσκοµιδή πλαστών πιστοποιητικών στο δηµιούργηµά σας, τη ΝΕΡΙΤ, αυτό το εκπληκτικό
έκτρωµα που δηµιουργήθηκε, Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου του οποίου είναι ένας άλλος εκλεκτός σας, ο κ. Φορτσάκης,
τον οποίον τώρα επικαλείστε µόνο ως Πρύτανη του πανεπιστηµίου;
Μάχεστε για την αποκατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης
και µάλιστα εκεί που έχει πληγεί; Πείτε, κύριε Μητσοτάκη, µίας
και είναι στον τόπο καταγωγής σας, στη Γαύδο, υπάρχει ανοικτή
υπόθεση υπεξαίρεσης του ταµείου του δήµου και γίνονται ή όχι
παρασκηνιακές ενέργειες, ούτως ώστε οι παραπεµφθέντες επ’
ακροατηρίω, οι οποίοι έχουν συγκεκριµένες εκλεκτικές συγγένειες, να γλιτώσουν; Γίνεται ή δεν γίνεται; Σας απασχόλησε αυτό
ή σας απασχολούν µόνο οι περιπτώσεις των αναπήρων γυναικών;
Τώρα, σε σχέση µε τους διορισµούς γενικών διευθυντών στο
Υπουργείο σας, η ΑΔΕΔΥ λέει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα.
Λέει ότι παραλείψατε τον πρώτο σε µόρια γενικό διευθυντή του
Υπουργείου σας και τον κάνατε απλό υπάλληλο -ενώ είχε αναδειχτεί πρώτος σε µόρια και ενώ συµβαίνει να είναι ο µόνος που
δεν υλοποίησε την µνηµονιακή πολιτική- και την ίδια ώρα κάνατε
γενικούς διευθυντές όλους τους υπολοίπους, για τους οποίους
η σχετική απόφασή σας ξέρετε τι µνηµονεύει ως αιτιολογία;
Θα σας διαβάσω επί λέξει και θα τα καταθέσω και στα Πρακτικά: «Είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη και απαραίτητος, αφού µετά
την κρίση…» κ.λπ. «…εφάρµοσε στο Υπουργείο, στους ειδικούς
φορείς και στα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα, την κεντρική κυβερνητική πολιτική της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η εφαρµογή της οποίας βρίσκεται σε φάση σηµαντική για την ολοκλή-
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ρωσή της». Είναι δηλαδή πρόσωπα, τα οποία δέχτηκαν να εφαρµόσουν τη µνηµονιακή πολιτική, ακόµη και εκεί όπου προσκρούει
στο Σύνταγµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ενώ το ανάποδο θα
έπρεπε να ισχύει, ε; Να επιβραβεύουµε όσους δεν εφαρµόζουν
τις αποφάσεις των Υπουργών. Έτσι αντιλαµβάνεστε τη διοίκηση
εσείς!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θέλω να σας υποβάλλω ένα
ερώτηµα. Κάνατε αναφορά σε ένα πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης. Θεωρείτε ότι τα πορίσµατα του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δηµόσιας
Διοίκησης από µόνα τους παράγουν τεκµήρια; Γιατί υπάρχουν και
άλλα πορίσµατα του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, που αφορούν πρόσωπα τα οποία εσείς έχετε προκρίνει ως τα πλέον κατάλληλα.
Και φαίνεται ακόµη ότι έχετε και µίαν αντιδικίαν εσωκοµµατική
για την επιλογή προσώπων. Πρέπει να µας εξηγήσετε, γιατί τα ίδια
πρόσωπα που εσείς σήµερα προτιµάτε και τα αναφέρετε ως τους
καλύτερους εκτελεστές του µνηµονίου, ανθυποψήφιοί σας στο
ίδιο κόµµα µε κυβερνητική θητεία σε προηγούµενο χρόνο, τα κατονόµαζαν και τα κατήγγελλαν ως επίορκα.
Έχετε την υποχρέωση να εξηγήσετε, διότι ή τότε κάνατε κοµµατικές εκκαθαρίσεις -και άρα έχουν άδικο εκείνοι οι κοµµατικοί
σας εταίροι που τότε κατήγγελλαν και βέβαια είχε άδικο και το
Σώµα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης- ή τώρα
αποφασίσατε απλώς να «ανακρούσετε πρύµναν» και να καθαγιάσετε και να εξαγνίσετε εκείνους τους οποίους καταγγέλλατε.
Και στη µία περίπτωση και στην άλλη, δεν δικαιούστε να απευθύνεστε στην Αριστερά που δεν κυβέρνησε ποτέ σε αυτόν εδώ
τον τόπο και να προσπαθείτε να της χρεώσετε τις αµαρτίες σας.
Τελευταία λέξη µε την οποία κλείνω. Η κ. Χριστοφιλοπούλου, η
οποία εξανέστη από τη θέση της Υπουργού, δηλαδή από θέση
εξουσίας, κατά Βουλευτή, του κ. Κυρίτση, για την αναφορά στη
λέξη «DNA», ελπίζω µε τον ίδιο τρόπο να πεταχτεί σαν ελατήριο
από τη θέση της την κυβερνητική, την επόµενη φορά που ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτής, που κατ’ εξοχήν εκπροσωπεί το ρατσισµό, τη µισαλλοδοξία και τη γενετική διάκριση, θα αναφερθεί
µε τέτοιου είδους χαρακτηρισµούς και όχι µε πολιτική αναφορά
αλλά µε σαφή ρατσιστική διάθεση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να
απαντήσω σε αυτό. Δεν γίνεται να µείνει έτσι! Αναφέρθηκε στον
Πρωθυπουργό!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελπίζω το ίδιο να είχε κάνει, όταν
ο Αρχηγός του κόµµατος της, ο κ. Βενιζέλος, ήρθε στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας για τη λίστα Λαγκάρντ και έκανε την πιο
αντισηµιτική αναφορά που έχει καταχωριστεί στα πρακτικά της
επιτροπής εκείνης για την υπόθεση αυτή. Είπε, δηλαδή, ότι του
είχε κάνει κακή εντύπωση ότι συγκεκριµένοι καταθέτες ήταν συγκεκριµένου θρησκεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς και
µη ούσα κυβερνητική…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό, να
πει και το Προεδρείο κάτι.
Ως µη ούσα κυβερνητική η κυρία συνάδελφος, µίλησε δέκα και
µισό λεπτά, ενώ θα έπρεπε να µιλήσει τριάµισι. Αυτό για την αναγνώριση του πως λειτουργεί το Προεδρείο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μετά Χριστόν, αφήστε τα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, ναι. Αναγνωρίστε επιτέλους κάτι.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Περιµένετε να υπάρχει αναγνώριση
από την κ. Κωνσταντοπούλου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχω πρόβληµα µε την κ. Κωνσταντοπούλου. Γίνεται αντιληπτό σε όλους,
αλίµονο.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από το µικρόφωνο πείτε τι γίνεται
αντιληπτό από «όλους» και ποιοι είστε οι «όλοι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Καµαρών Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μόνο για δύο πράγµατα.
Πρώτον, αυτά τα οποία ακούστηκαν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τεταρτολογία πήρε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
έχω µιλήσει χρόνο, καίτοι κοινοβουλευτικός, λιγότερο από εσάς.
Μετρήστε τους χρόνους που µιλήσατε εσείς κι εγώ. Έχετε µιλήσει περίπου έξι λεπτά περισσότερο από µένα. Έλεος!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλά, αυτή είναι η δική σας αριθµητική και του Προεδρείου!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι
αδιανόητο στην Αίθουσα αυτή, να ακούω τέτοιου είδους ύβρι για
το πρόσωπο του κυρίου Πρωθυπουργού, να κατηγορείται για ρατσιστικές ιδέες και για όλα τα άλλα, τα οποία είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. Προφανώς η κυρία συνάδελφος, στη µήνη της και στη
διάθεσή της να ασκήσει αντιπολίτευση, ξεφεύγει από κάθε όριο,
έστω καλής πολιτικής συµπεριφοράς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί προσωπικού θα ήθελα τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα µου επιτρέψετε να σηµειώσω και τον παραλογισµό τον οποίο ακούσαµε.
Κατηγορήθηκε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης για τι;
Γιατί ένας υπάλληλος, λέει, που δεν εφήρµοζε τη µνηµονιακή πολιτική, δεν προεκρίθη για τη θέση του διευθυντού. Δηλαδή ένας
υπάλληλος ο οποίος ηρνείτο να εφαρµόσει εντολές του προϊσταµένου του, του Υπουργού, και της προϊσταµένης Κυβερνήσεως,
κατά την κ. Κωνσταντοπούλου, θα έπρεπε να επιβραβευθεί παίρνοντας και προαγωγή. Και οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπακούουν
στις εντολές των ανωτέρων τους να µένουν πίσω και να προΐσταται αυτός ο οποίος δεν κάνει το καθήκον του! Γιατί ποιο είναι το
καθήκον του υπαλλήλου; Να ακούει τις εντολές του πολιτικού
του προϊσταµένου. Αυτό είναι το καθήκον ενός δηµοσίου υπαλλήλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτός είναι νέος κώδικας για τους
υπαλλήλους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τότε το ανάποδο να
ισχύει!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό δεν το έχουµε ξανακούσει!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε αλλά αυτά που ακούγονται εδώ, είναι πέραν πάσης λογικής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί προσωπικού θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, σας
ακούµε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χαίροµαι που άλλαξε ο τρόπος
εφαρµογής του Κανονισµού. Λυπάµαι που χρειάζεται µε αυτόν
τον τρόπο, να διεκδικούµε την εφαρµογή του.
Κύριε Γεωργιάδη, είστε ως συνήθως ανενηµέρωτος, διότι αυτά
τα οποία είπα για τον Πρωθυπουργό και θα επαναλάβω όσες
φορές χρειαστεί, πριν από εµένα και παράλληλα, τα έχουν πει
εκπρόσωποι των διεθνών οργανισµών στους οποίους ανήκουµε.
Ο Επίτροπος των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου
της Ευρώπης, κατ’ επανάληψη έχει επισηµάνει τον ρατσιστικό
λόγο, τον οποίο εκφέρει και ο Πρωθυπουργός της χώρας και
άλλα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Δένδιας από την προηγούµενη
θέση του, εσείς κ.λ.π..
Δεύτερον, ο όρκος που δίνουν οι υπάλληλοι -εκτός αν έτσι συνοµολογείτε εµµέσως αυτά που σας είπε ο κ. Μητρόπουλος- δεν
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είναι να υπακούν στον αφέντη τους, δεν είναι να σκύβουν το κεφάλι ούτε να εφαρµόζουν στο µνηµόνιο.
Δεν οµνύουν στο µνηµόνιο οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Οι δηµόσιοι
υπάλληλοι ορκίζονται να εφαρµόζουν το Σύνταγµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τους νόµους και
το Σύνταγµα, κυρία µου! Σας ακούνε και παιδιά από τα θεωρεία!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην εξανίσταστε, κύριε Μητσοτάκη! Τώρα δεν γελάτε πια!
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να εφαρµόζουν το Σύνταγµα
και ο καθένας µας κρίνεται, εάν σε αυτήν την εποχή κάµψης και
κατάλυσης του Συντάγµατος, ορθώνει ανάστηµα ή εάν κουνάει
το κεφάλι συγκαταβατικά ή εάν παίζει, όπως είπε ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας, «και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ!
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Το «προσωπικό» ποιο είναι, δεν το
κατάλαβα! Είναι δηµόσιος υπάλληλος η κυρία και παρεξηγήθηκε;
Αυτή είναι η δική σας προσφιλής τακτική.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι κρινόµαστε και ο καθένας
θα έχει δε να πει, εάν µελετούσε στην περίοδο του µνηµονίου,
εάν δεν ενηµερώθηκε και δεν πήρε είδηση για τη χονδροειδή κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας και της συνταγµατικής νοµιµότητας και τι έκανε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κωνσταντοπούλου, έληξε ο χρόνος σας!
Το «προσωπικό» δεν είδα, βέβαια. Για να µη θεωρούµαστε ότι
έχουµε χάσει τη λογική µας.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Θα το µάθουµε στο επόµενο δίλεπτο. Δεν µπόρεσε να το αιτιολογήσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για ένα λεπτό,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτά τα οποία ακούµε
εδώ, είναι πρωτάκουστα. Τη συνταγµατικότητα των νόµων, κυρία
συνάδελφε, δεν την κρίνει ο κάθε υπάλληλος ξεχωριστά. Το µνηµόνιο στο οποίο αναφερθήκατε -είστε και νοµικός- εκρίθη ως
συνταγµατικό από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ως συνταγµατικό από άλλα
δικαστήρια!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το Συµβούλιο της Επικρατείας όµως προΐσταται αυτών των θεµάτων.
Κατά συνέπεια, δεν έχει δικαίωµα ο υπάλληλος, επειδή ο ίδιος
κρίνει στη συνείδησή του ότι δεν συµφωνεί µε ένα νόµο, να µην
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υπακούει στις εντολές της Κυβερνήσεως. Φυσικά, ο υπάλληλος
έχει δικαίωµα και πρέπει να µην υπακούει στις εντολές της Κυβερνήσεως, εάν η Κυβέρνηση τον διατάσσει να κάνει µια παρανοµία. Αυτό δεν πρέπει να κάνει ο υπάλληλος! Οι νόµοι, όµως,
που ισχύουν και που κρίνονται ως συνταγµατικοί από τα δικαστήρια, δεν είναι στην επιλογή των υπαλλήλων εάν θα τους εφαρµόσουν ή όχι αλλά είναι καθήκον των υπαλλήλων να τους
εφαρµόσουν, γιατί έτσι λειτουργούν τα κράτη! Αλλά κρίνοντας
και από την πρόσφατη εικόνα από τα πανεπιστήµια, έχουµε καταλάβει τι κράτος θέλετε να φτιάξετε! Κράτος «µπάχαλο»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου
τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’57), προσαρµογή της
εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου
τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’57), προσαρµογή της
εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

