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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Καµµένου, Ε.
Ράπτη, Κ. Ζουράρη, Κ. Βλάση και Θ. Θεοχάρη, σελ. 2047,
2048
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν τα
µέλη της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους και µαθητές
από το Ελληνοαρµενικό Κολλέγιο Τουρισµού, Τροφίµων και
Υπηρεσιών, σελ. 2054
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2035, 2038, 2039, 2042,
2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054, 2058,
2060, 2062, 2063, 2069, 2071, 2072, 2073
4. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των διακοσίων
εκτελεσθέντων της Καισαριανής, σελ. 2050
5. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στη συµπλήρωση εβδοµήντα χρόνων από τη λήξη
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και στη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις µνήµης, ως εκπροσώπου της Βουλής, στη Ρωσία
και στο Μαουτχάουζεν, σελ. 2050
6. Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου να πραγµατοποιηθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής
ειδική συνεδρίαση µνήµης των θυµάτων και των ολοκαυτωµάτων, σελ. 2050
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού, σελ. 2031
β) Προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ναυτιλίας και Τουρισµού:
i. σχετικά µε τις «απολύσεις και τις σκανδαλώδεις συµβάσεις στο Σταθµό Διοδίων Ακτίου Πρέβεζας», σελ. 2034
ii. σχετικά µε τη µείωση του κόστους διέλευσης από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» στη Δυτική Ελλάδα, σελ. 2035
iii. σχετικά µε την κήρυξη των Δήµων Δωδώνης και Ζαγορίου ως πληµµυροπαθών, σελ. 2036
iv. σχετικά µε την κατασκευή του δυτικού τµήµατος της
«Ολυµπίας Οδού», σελ. 2038
v. σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος
Πειραιώς (ΟΛΠ), σελ. 2047
vi. σχετικά µε τα στοιχεία και τα δεδοµένα που αφορούν το
συνολικό ύψος των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
το ύψος των κόκκινων δανείων και το ύψος των εγγυηµένων
δανείων από το ελληνικό δηµόσιο, σελ. 2048
γ) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις «προκλητικές ενέργειες
φανατικών µουσουλµάνων εντός της Ελληνικής Επικράτειας», σελ. 2041
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οδηγία
περί µη φορολόγησης των αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων
των αγροτών, σελ. 2042
ε) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
i. σχετικά µε την αποκοπή της παραλιακής οδού Αιδηψού
από κατολίσθηση και την καταστροφή του επαρχιακού δικτύου Αιδηψού-Λίµνης, σελ. 2044
ii. σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στον Πύργο
Ηλείας, σελ. 2045

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου: «Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις»,
σελ. 2047
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις», σελ. 2051 - 2075
3. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια εκπαίδευση», σελ. 2063
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

σελ. 2050 - 2061

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
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σελ. 2050, 2051, 2052,
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ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
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ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2071
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2038, 2039, 2042
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2058, 2062
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2042
ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ Δ. , σελ. 2071
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 2035
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 2038
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ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
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σελ. 2035
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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
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σελ. 2041, 2042
σελ. 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, 2039,
2040, 2041
σελ. 2047, 2048
σελ. 2038, 2040, 2041
σελ. 2036, 2037
σελ. 2048

Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ε. ,
σελ. 2074
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ. 2070, 2071
ΘΕΛΕΡΙΤΗ Μ. ,
σελ. 2054, 2055
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Π. ,
σελ. 2060, 2062
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 2052, 2064
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 2063, 2064
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2073
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
σελ. 2056, 2057, 2058,
2070
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 2058
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
σελ. 2058
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2067
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 2074
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 2065
ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ Δ. , σελ. 2071, 2072
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ’
Δευτέρα 4 Μαΐου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 4 Μαΐου 2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 171/28-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ρεθύµνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό αεροσκαφών ναυτικής
συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού.
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Καµµένος.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 7-4-2015 σας είχα καταθέσει µία ερώτηση
και προς τιµήν σας στην Επιτροπή για την Άµυνα και τη Διπλωµατία, η οποία ακολούθησε, όσον αφορά τη συγκεκριµένη ερώτηση απαντήσατε και µάλιστα καταθέσατε και σχετικό σηµείωµα.
Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια ζητήµατα τα οποία
έµειναν αναπάντητα. Για τον λόγο αυτό επανέρχοµαι και µε την
επίκαιρη αυτή ερώτηση.
Θέλω κατ’ αρχάς να σας ξεκαθαρίσω ότι βρίσκοµαι εδώ όχι
βεβαίως γιατί αµφισβητώ την αναγκαιότητα της χρήσης αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. Προφανώς το Πολεµικό Ναυτικό
τα χρειάζεται και προφανώς δεν είµαστε η πρώτη χώρα η οποία
προχώρησε σε εκσυγχρονισµό ούτε η πρώτη χώρα η οποία ακολούθησε την πρακτική της διακρατικής συµφωνίας.
Αυτό, όµως, που δηµιουργεί αναπάντητα ερωτήµατα είναι το
γιατί η χώρα µας πρέπει να πληρώσει αυτήν τη στιγµή, µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση την οποία έχουµε, περίπου 100 εκατοµµύρια δολάρια για το καθένα.
Και εξηγούµαι. Μάλιστα θα καταθέσω και στα Πρακτικά έκθεση ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα στο βρετανικό Κοινοβούλιο,
µε ηµεροµηνία 19 Σεπτεµβρίου 2012, για το ίδιο ακριβώς ζήτηµα,
η οποία αναφέρεται στην προσφορότερη λύση για τη Μεγάλη
Βρετανία όσον αφορά το ζήτηµα της ναυτικής επιτήρησης.
Πολύ σύντοµα αναφέρω τα εξής, κύριε Υπουργέ: το κόστος
εκσυγχρονισµού των P-3, σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έκθεση,
κυµαίνεται µεταξύ 30 και 37 εκατοµµυρίων λιρών για το καθένα,
δηλαδή περίπου 41 µε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Η Γερµανία εκσυγχρόνισε οκτώ αεροσκάφη του ίδιου ή νεότερου τύπου µέσω FMS

µε 42 εκατοµµύρια ευρώ το καθένα, η Νέα Ζηλανδία οµοίως, η
Βραζιλία µε 41 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο ακριβότερος εκσυγχρονισµός ήταν από την Αυστραλία, µε κόστος 50 εκατοµµύρια ευρώ
ανά αεροσκάφος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως, το ερώτηµα το οποίο προκύπτει -και µάλιστα αβίαστα- είναι κατά πόσον θα δοθεί µια πειστική απάντηση όσον
αφορά τη µεγάλη απόκλιση που υπάρχει στο κόστος του εκσυγχρονισµού των δικών µας αεροσκαφών σε σχέση µε εκείνα των
χωρών εκείνων -και µάλιστα πιο σύγχρονα από αυτές τις χώρεςπόσω δε µάλλον όταν εδώ και δύο χρόνια υπάρχει επιστολή της
αναδόχου εταιρείας, η οποία κρίνει τον εκσυγχρονισµό των αεροσκαφών ως οικονοµικά ασύµφορο. Και θα ήθελα επίσης µία
εξήγηση για το κατά πόσον ελήφθη αυτή η επιστολή του Μαΐου
του 2013 υπ’ όψιν και για ποιον λόγο απερρίφθη.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί η εταιρεία το 2013 να λέει ότι
είναι οικονοµικά ασύµφορος και να έρχεται µετά από δύο χρόνια
και να µας λέει ότι στην ουσία µπορούµε να προχωρήσουµε. Και
τα δύο ταυτόχρονα δεν µπορούν να ισχύσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Καµµένος έχει τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι κατ’ αρχάς στα ερωτήµατά σας
έχει απαντήσει ο κ. Δένδιας, ο πρώην Υπουργός Άµυνας, ο
οποίος ουσιαστικά όχι µόνο υπέγραψε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, αλλά και πριν από λίγες µέρες δηµόσια στην τηλεόραση
βγήκε και στήριξε την επιλογή της Κυβέρνησης -όχι της Κυβέρνησης, του Πολεµικού Ναυτικού- να προχωρήσουµε στην υπογραφή.
Όσον αφορά τον χρόνο, θα σας πω κατ’ αρχάς ότι υπεγράφη
την τελευταία ηµέρα που υπήρχε ο ορισµός της τελευταίας ηµεροµηνίας από τη µεριά των Αµερικανών για να δεχθούµε την
απόφαση της Γερουσίας. Το σύστηµα της χρηµατοδότησης από
την αµερικανική Κυβέρνηση δεν είναι µία εταιρική συµφωνία µε
το Υπουργείο Άµυνας της Ελλάδος. Είναι µία διακρατική συµφωνία µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και της ελληνικής Κυβέρνησης. Την ηµέρα, λοιπόν, που τελείωνε η τελευταία ηµεροµηνία
για τη συµφωνία υπογράψαµε και πήραµε την απόφαση του
ΚΥΣΕΑ να προχωρήσουµε το πρόγραµµα, το οποίο έχει την υπογραφή του πρώην πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δηµο-
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κρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, του κ. Γκίκα Χαρδούβελη, του πρώην Υπουργού
κ. Δηµήτρη Αβραµόπουλου, του πρώην Υπουργού κ. Ντινόπουλου, του κ. Δένδια, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του κ. Μανιάτη,
του κ. Κικίλια, του κ. Βαρβιτσιώτη και του κ. Σταµάτη.
Καταθέτω, λοιπόν, την απόφαση του ΚΥΣΕΑ µε τις υπογραφές
όλων των στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας ως Κυβέρνησης και
όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριµένο πρόγραµµα,
µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, µε τη συγκεκριµένη πληρωµή και
τις συγκεκριµένες δόσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Οι δε διακρατικές συµφωνίες θα σας πω ότι είναι χωρίς τόκο.
Είναι δηλαδή ουσιαστικά χρηµατοδότηση από το αµερικανικό δηµόσιο για την αγορά του συγκεκριµένου οπλισµού.
Ακούγονται διάφορα νούµερα και γράφονται σε µία κυριακάτικη εφηµερίδα σχεδόν κάθε εβδοµάδα. Δεν είναι αληθινά. Ουσιαστικά, το ποσό αυτό των 499 εκατοµµυρίων δολαρίων είναι η
οροφή. Δεν υπάρχει πρόγραµµα που να µην έχει τουλάχιστον έκπτωση 20% µε 30%. Άρα µιλάµε για 350 εκατοµµύρια δολάρια.
Από τα 350 εκατοµµύρια δολάρια τα 150 εκατοµµύρια δολάρια
είναι αυτά τα οποία θα δοθούν πρώτα στην Ελληνική Αεροπορική
Βιοµηχανία, στην ΕΑΒ.
Υπάρχει κανείς Έλληνας που δεν θέλει να εξασφαλίσει για
επτά χρόνια τη δουλειά της ΕΑΒ; Μιλάµε ουσιαστικά, δηλαδή,
για τα εκτός ΕΑΒ χρήµατα, που είναι περίπου στα 200 εκατοµµύρια δολάρια, µε τα οποία η Ελλάδα έχει αεροπλάνα που έχει
κρίνει το Πολεµικό Ναυτικό αλλά και τρεις προηγούµενες κυβερνήσεις ότι είναι απολύτως απαραίτητα.
Όσον αφορά τις άλλες προσφορές, θέλω να πω ότι άκουσα
και εγώ για τα αυστραλιανά και διάβασα και ερώτηση συναδέλφου από το Ποτάµι. Σας καταθέτω, λοιπόν, επίσηµα ότι η Αυστραλιανή Κυβέρνηση πλήρωσε 2,15 δισεκατοµµύρια δολάρια
για την αναβάθµιση των αντίστοιχων αεροσκαφών. Καταθέτω το
έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Το ίδιο έκανε και η Γερµανία, η οποία είναι η χώρα παραγωγής
του αεροσκάφους, το οποίο φέρεται να είναι ο ανταγωνιστής.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να παρασυρόµεθα απ’ αυτά τα ερωτήµατα
τα οποία µπαίνουν από τη µεριά αντιπροσώπων οι οποίοι έχασαν
τη «µπίζνα». Γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η δουλειά.
Ποια θα ήταν η άλλη λύση; Η άλλη λύση θα ήταν αυτή η Κυβέρνηση να πει: «Αρνούµαστε τις εισηγήσεις του Πολεµικού Ναυτικού, θεωρούµε ότι οι εισηγήσεις όλων των προηγούµενων
κυβερνήσεων ήταν εκ του πονηρού και πάµε σε αγορά νέων αεροσκαφών».
Πόσο θα κόστιζαν τα νέα αεροσκάφη, αυτά τα οποία είναι του
άλλου τύπου, αυτά που χρησιµοποιεί η Τουρκία; Θα κόστιζαν,
λέει, 250 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα. Τι σηµαίνει 250 εκατοµµύρια ευρώ για ένα καινούργιο αεροπλάνο; Σηµαίνει ότι αυτό το
αεροπλάνο που αγοράζεται µε 250 εκατοµµύρια έχει συµπεριλάβει µέσα την αξία µόνο κτήσης του αεροσκάφους. Θα χάναµε 49
εκατοµµύρια που ήταν τα ανταλλακτικά, που υπάρχουν αυτή τη
στιγµή για τα ΡΒ-3, θα χάναµε περίπου 10 εκατοµµύρια, τα οποία
είναι τα χρήµατα των κινητήρων που έχουµε –είναι καινούργιοι
κινητήρες για τα ΡΒ-3- και βεβαίως όλη την εκπαίδευση.
Ξέρετε πόσο ήταν το κόστος της άλλης εταιρείας; Ήταν 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Εγώ τέτοια απόφαση δεν µπορούσα να
υπογράψω και να πάω φυλακή. Από τη στιγµή που το Πολεµικό
Ναυτικό έχει αυτή την απαίτηση, από τη στιγµή που όλες οι κυβερνήσεις έχουν συµφωνήσει, από τη στιγµή που η ανταγωνίστρια προσφορά ήταν η διπλάσια ουσιαστικά από την
υφιστάµενη, τότε η επιλογή ήταν µία, αυτήν την οποία και υπογράψαµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά δε τα παλιά και άχρηστα, θέλω να σας πω το
εξής. Ξέρετε τι χρονολογίας είναι τα Β-52 βοµβαρδιστικά των
Ηνωµένων Πολιτειών; Είναι του 1950. Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, από τη «BOEING» η Πολεµική Αεροπορία των Ηνωµένων
Πολιτειών αγοράζει όλους τους παλιούς κινητήρες συγκεκριµένου τύπου Boeing, προκειµένου να αντικαταστήσει τους οκτώ κινητήρες του Β-52.
Τα συγκεκριµένα αεροσκάφη, έτσι όπως αναβαθµίζονται, ουσιαστικά είναι καινούργια. Έχουµε εγγύηση από την «LOCKHEED MARTIN», από την κατασκευάστρια εταιρεία συν το
«Follow on Support», ότι για τα επόµενα χρόνια αυτά τα αεροπλάνα θα είναι στη διάθεσή µας.
Ξέρετε πότε αποκτούµε το πρώτο αεροπλάνο; Μέσα σε δώδεκα µήνες. Σε δώδεκα µήνες θα έχει παραδοθεί το πρώτο αεροσκάφος. Με την άλλη λύση του 1 δισεκατοµµυρίου, που
πολλοί αντιπρόσωποι και εκδότες φαίνεται να ήθελαν, το πρώτο
αεροσκάφος που θα παραλαµβάναµε θα ήταν σε δεκαεννέα
µήνες -και εάν το παραλαµβάναµε- έως είκοσι πέντε µήνες. Ξέρετε πόση προκαταβολή έπρεπε να πληρώσουµε; Έπρεπε να
πληρώσουµε το 30%. Δηλαδή, θα έπρεπε, αντί να εκταµιεύσουµε
42 εκατοµµύρια που εκταµιεύουµε για φέτος, να εκταµιεύσουµε
κατά τον πρώτο χρόνο 85 εκατοµµύρια.
Αυτή, λοιπόν, είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα τα οποία ακούγονται είναι µόνο προφάσεις, προφάσεις τις οποίες απέρριψαν
ακόµη και οι ίδιοι οι χειριστές που ανήκουν στη Νέα Δηµοκρατία,
ο πρώην Υπουργός κ. Δένδιας, αλλά και όλοι εκείνοι που λένε
«ναι µεν να τα παίρναµε, αλλά όχι τώρα». Δεν υπάρχει «όχι
τώρα». Ή τώρα θα υπογράφαµε ή αυτό το πρόγραµµα και την
έγκριση του Κογκρέσου θα την είχαµε χάσει. Αυτό έκανε η σηµερινή Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε
δηλώσει επανειληµµένα ότι θα σεβαστείτε τα χρήµατα του ελληνικού λαού ειδικά όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράµµατα, θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι οι εξηγήσεις σας δεν ήταν τόσο
επαρκείς.
Ο ίδιος στο ενηµερωτικό σηµείωµα, το οποίο µας δώσατε στην
Επιτροπή Άµυνας την περασµένη εβδοµάδα, επί λέξει αναφέρετε
ότι συνεκτιµώντας τη διαφορετική κατάσταση της περιόδου πριν
το 2009, προκρίθηκε η επιλογή πέντε νέων αεροσκαφών µε αντίστοιχες δυνατότητες του Ρ-3Β συνολικού κόστους 250 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή 50 εκατοµµύρια ευρώ το ένα και µάλιστα
µε διεθνή διαγωνισµό. Και αναρωτιέµαι: Πώς το 2009 και µάλιστα
πριν την κρίση το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να είχε προϋπολογίσει για τα ίδια αεροσκάφη περίπου το µισό προϋπολογισµό;
Μιλάτε, επίσης, στο ενηµερωτικό σηµείωµα για τα οφέλη που
θα έχει η Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. Το 2009, όταν είχε γίνει
ο ανάλογος σχεδιασµός, αναρωτιέµαι, δεν είχε ληφθεί υπ’ όψιν
ο σχεδιασµός για την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία;
Φαντάζοµαι ότι τα ίδια ερωτήµατα τα είχατε και εσείς και µάλιστα στην Επιτροπή Εξοπλισµών του 2014 το κόµµα σας διά της
κ. Κουντουρά, της νυν Υφυπουργού Τουρισµού, δεν είχε υπερψηφίσει γι’ αυτά τα προγράµµατα.
Ο δε κ. Δρίτσας, ο σηµερινός Υπουργός Ναυτιλίας, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταψηφίσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, λέγοντας µάλιστα ότι πρέπει να έχει προηγηθεί ΕΜΠΑΕ,
προκειµένου να προχωρήσουµε σε αυτά τα προγράµµατα.
Ήθελα να ξέρω, κύριε Υπουργέ -και σας το θέτω και σαν ερώτηµα- τι έχει αλλάξει από τότε όσον αφορά τη στάση σας και
εσείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση µε την
Επιτροπή Εξοπλισµών του Ιουλίου του 2014.
Στο σηµείωµά σας, επίσης, ισχυρίζεστε ότι επέµεινε η συγκεκριµένη εταιρεία, ότι έλεγε -µεταξύ άλλων- ίσως στην ουσία, το
2013, ψέµατα. Δηλαδή, υπονοείτε ότι επέµεινε στην αγορά µεταχειρισµένων αεροσκαφών από το ναυτικό των ΗΠΑ, επειδή
ακριβώς αυτή η αιτιολογία δεν υποχρέωνε να επενδύσουµε στην
Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία.
Αν ισχύει, όµως, αυτό, στην ουσία έχετε επιλέξει να συναλλαγείτε µε µία εταιρεία η οποία έχει µία αξιοπιστία τουλάχιστον αµ-
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φίβολη και που προσαρµόζει τις απόψεις της ανάλογα µε το
ποιον έχει κάθε φορά απέναντί της. Αν πάλι δεν ισχύει αυτό, θα
ήθελα να δεσµευθείτε σήµερα να φέρετε στη Βουλή, ίσως και
στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Άµυνας, την έκθεση
επιθεώρησης του τεχνικού κλιµακίου της εταιρείας –την τελευταία- µε την οποία επιβεβαιώνεται ότι η επιλογή, η οποία γίνεται
από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι τελικά η πιο οικονοµικά
και επιχειρησιακά σωστή, ώστε να µπορέσουµε να την αντιπαραβάλουµε µε την αρχική στάση της εταιρείας το Μάιο του 2013.
Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο ερώτηµα που σας είχα θέσει
στην επίκαιρη ερώτηση, όσον αφορά τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, τον κ. Ταφύλλη. Θα ήθελα να µου
πείτε κατά πόσο το θεωρείτε πολιτικά και ηθικά αποδεκτό ο ίδιος
άνθρωπος ο οποίος είχε µία έµµεση επαγγελµατική σχέση µε τη
συγκεκριµένη εταιρεία να είναι σε αυτήν τη θέση και κυρίως όταν
υπάρχει, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα, σε εξέλιξη
έρευνα της δικαιοσύνης για την υπόθεση παλαιότερων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων της Πολιτικής Αεροπορίας µε την εταιρεία
στην οποία ήταν τεχνικός προϊστάµενος ο κ. Ταφύλλης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κατ’ αρχάς, ελάτε να το παραλάβετε το έγγραφο που ζητάτε. Είναι απόρρητο, όµως. Θα
λάβετε γνώση, αλλά µην το ξαναδούµε πρωτοσέλιδο, όπως είδαµε τα πρακτικά της Επιτροπής Εξοπλισµών, κάτι για το οποίο,
κύριε Πρόεδρε, εγώ ζητώ να γίνει έρευνα, διότι είκοσι δύο χρόνια
στο Κοινοβούλιο, από της συστάσεως της Επιτροπής Εξοπλισµών, είναι η πρώτη φορά που διαρρέουν πρακτικά της Επιτροπής Εξοπλισµών, χωρίς να τα έχει πάρει κανείς από τους
Βουλευτές.
Η Επιτροπή Εξοπλισµών κάνει απόρρητη συζήτηση και εδώ είδαµε σε πρωτοσέλιδο εφηµερίδας τα πρακτικά της συζήτησης.
Δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή µου, παρ’ ότι και Πρόεδρος της συγκεκριµένης Επιτροπής, πρακτικά. Αυτό σηµαίνει ότι κάποια συµφέροντα µοιράζουν πολύ χρήµα, για να πάρουν χαρτιά.
Όσον αφορά αυτά που µου είπατε για το 2009, γιατί δεν ρωτάτε τον κ. Μεϊµαράκη γιατί δεν τα πήρε; Ο κ. Μεϊµαράκης ήταν
Υπουργός Άµυνας. Για ποιο λόγο δεν τα πήρε µε το πρόγραµµα
του 2009 τα καινούργια αεροπλάνα; Για ποιο λόγο καθήλωσαν
το 2009 τα ΡΒ-3, για να πάρουν τα καινούργια αεροπλάνα και τι
τελικά τους σταµάτησε;
Εάν εδώ, λοιπόν, µπούµε σε διαφωνίες αυτή τη στιγµή για το
ποιος θα γίνει Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας, εάν ο κ. Δένδιας
πρέπει να χτυπηθεί από τα µέσα, εάν ο κ. Μεϊµαράκης πρέπει να
ενταχθεί από τα µέσα ή από τα έξω, εγώ σε αυτή τη λογική δεν
θα µπω, αλλά θα σας πω ότι εµείς ακολουθούµε τις προτάσεις
του Πολεµικού Ναυτικού και όχι των αντιπροσώπων.
Γιατί δεν σας κάνει και κάτι άλλο εντύπωση; Εγώ χαίροµαι που
είστε ένας νέος Βουλευτής που αναλάβατε τον τοµέα της Άµυνας. Τα 84 δισεκατοµµύρια των προγραµµάτων από το 1998
µέχρι το 2003, των γερµανικών προγραµµάτων, κανέναν δεν ενδιέφεραν σε αυτήν την Αίθουσα; Τα υποβρύχια που έγερναν, τα
αντισταθµιστικά ωφελήµατα που έπαιρναν για να ανοίξουν την
«PIRELLI» –ο κ. Λιακουνάκος πήρε 68 εκατοµµύρια, για να ανοίξει
εργοστάσιο για να δουλέψουν Έλληνες στην «PIRELLI», 68 εκατοµµύρια ευρώ, στην Εισαγγελέα, την κ. Ράϊκου, είναι η υπόθεσηόλα τα προγράµµατα, για τα οποία απεδείχθη στη Γερµανία ότι
υπάρχουν δωροδοκίες και πληρώνουν 30, 32 και 37 εκατοµµύρια
αποζηµιώσεις, δεν ενδιαφέρουν τη Νέα Δηµοκρατία; Απόλυτη
προστασία στο ΠΑΣΟΚ;
Αρχίζετε να ρωτάτε για πρόγραµµα το οποίο εσείς υπογράψατε; Ο Πρωθυπουργός σας το υπέγραψε, ο Αρχηγός σας.
Η απάντηση, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη: Το 2009 κάποιοι καθήλωσαν τα αεροσκάφη, για να πάρουν καινούργια παραγγελία.
Όµως, δεν πήραν την παραγγελία, γιατί θα πήγαιναν όλοι µέσα.
Διότι καθήλωσαν αεροσκάφη όπου υπήρχαν πενήντα εκατοµµύρια ανταλλακτικά, κι όπου ήταν εκπαιδευµένο το προσωπικό,
τα οποία αν αναβαθµιζόντουσαν τότε, θα είχατε δίκιο, θα πλη-
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ρώναµε 120-130 εκατοµµύρια δολάρια και όχι 500 ή 350, που τελικά βγαίνει. Αλλά κάποιοι ήθελαν να πάρουν τα αεροσκάφη από
τα οποία από 250 εκατοµµύρια που θα είχαν τα καινούρια, µε το
20% που υπολογίζεται στο 80%, δηλαδή 20% είναι η αξία κτήσεως και 80% το «καπέλο» που έρχεται µετά, για την εκπαίδευση,
για τα ανταλλακτικά και τα υπόλοιπα, κάποιοι µεσάζοντες θα
είχαν βγάλει µεγάλες προµήθειες.
Η απάντηση είναι, λοιπόν, ότι εµείς, κύριε Κεφαλογιάννη, ακολουθούµε αυτά που εισηγείται το Πολεµικό Ναυτικό. Τα εσωτερικά της Νέας Δηµοκρατίας θα πρέπει να τα λύσετε µεταξύ σας.
Όσον αφορά τον κ. Ταφύλλη: ο κ. Ταφύλλης, ο Γενικός Γραµµατέας, είναι υπεύθυνος µόνο για το πολιτικό προσωπικό. Δεν
υπογράφει κανένα έγγραφο που αφορά προµήθειες. Επιλέξατε
να τον χτυπήσετε. Γιατί; Γιατί εργαζόταν –λέει- σε υποκατασκευαστική της «LOCKHEED». Μα, η ίδια η «LOCKHEED» την
εταιρεία στην οποία φέρεται ότι εργαζόταν ο κ. Ταφύλλης, που
ασχολείται µε το πολιτικό προσωπικό, είχε απορρίψει. Και εν συνεχεία επαναλαµβάνετε ένα δηµοσίευµα για το οποίο έχει προσφύγει στην Δικαιοσύνη, ότι εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρεία
εξοπλισµών. Ο κ. Ταφύλλης δούλευε επίσηµα στο ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, την λάσπη στον ανεµιστήρα. Ας ανοίξουµε τα προγράµµατα να τα δείτε πραγµατικά και ας µην κατηγορείτε συναδέλφους σας της Νέας Δηµοκρατίας που τέλεσαν
Υπουργοί. Ελάτε µαζί και σας δίνω τον λόγο µου ότι έχω να σας
ενηµερώσω για τόσα προγράµµατα που έχει πάρει η κ. Ράικου
για τα οποία µπορούµε να µιλάµε για ώρες εδώ και ότι θα πάνε
πολλοί φυλακή. Αυτό σας το υπόσχοµαι.
Από τα 84 δισεκατοµµύρια ξέρετε πόσα πληρώσαµε από το
2010 µέχρι το 2015, τα σπασµένα της κυβέρνησης Σηµίτη; Πληρώσαµε 30 δισεκατοµµύρια εν µέσω κρίσεως! Πληρώνουµε για
τις συµβάσεις τις οποίες κάποτε από αυτά τα έδρανα ως Νέα Δηµοκρατία και ως Αντιπολίτευση εγώ κατήγγειλα και πήγα κατηγορούµενος µε αγωγές, µε µηνύσεις. Ξέρετε πόσες µου έχει
κάνει ο κ. Τσοχατζόπουλος;
Ξέρετε όλοι αυτοί που βρίσκονται στον Κορυδαλλό όταν µίλαγα για τα υποβρύχια, πόσο µε είχαν απέναντι; Ξέρετε όταν µιλάγαµε τότε για τα ΑΩ, τα «µαϊµού» ΑΩ, τα οποία πλήρωσε ο
ελληνικός λαός, πως ήµασταν στη γωνία; Τώρα έρχεται η δικαίωση. Και αντί εσείς τώρα να βγείτε µπροστά και να πάρετε
τον λόγο και να δικαιωθεί η Νέα Δηµοκρατία –αν θέλετε- γι’ αυτά
που έλεγε τότε, έρχεστε τώρα και γίνεστε συνέταιροι του
ΠΑΣΟΚ. Αµάν, αν πιάσουµε το όνοµα του Γιάννου Παπαντωνίου
είναι λες και πιάσαµε τα ιερά της παρατάξεως!
Ελάτε να ακολουθήσετε το δρόµο αυτό του δικαίου, αυτού του
αγώνα που έκανε κάποτε η Νέα Δηµοκρατία πριν γίνει συνέταιρος του ΠΑΣΟΚ.
Όσον αφορά το σηµερινό πρόγραµµα, µην έχετε αµφιβολίες.
Καλώς ο κ. Δένδιας ακολούθησε την πρόταση του Πολεµικού
Ναυτικού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Θα ακολουθήσουν τρεις ερωτήσεις προς τον κ. Σπίρτζη.
Όµως, πρώτα θα ανακοινώσω τρεις ερωτήσεις που δεν θα συζητηθούν.
Συγκεκριµένα, η τέταρτη µε αριθµό 155/28-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 161/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση υιοθέτησης της
Ρήτρας Ακριτικότητας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
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Η δεύτερη µε αριθµό 168/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς
Εξωτερικών και Επικρατείας, σχετικά µε την «εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 545/6-3-2015 ερώτηση, του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
την ανάκτηση του 1,2 δισ. που κατά τις κυβερνητικές δηλώσεις
«χαρίστηκαν» από την προηγούµενη Κυβέρνηση σε µεγαλοεπιχειρηµατίες µε συγκεκριµένη τροπολογία, δεν θα συζητηθεί και
διαγράφεται.
Θα συζητήσουµε τώρα η πρώτη µε αριθµό 152/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τις «απολύσεις και τις σκανδαλώδεις συµβάσεις
στο Σταθµό Διοδίων Ακτίου Πρέβεζας».
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή
σας.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, στο Σταθµό Διοδίων Ακτίου Πρέβεζας εργάζονταν από 1-1-2002 µέχρι 31-12-2014 δεκαοκτώ εργαζόµενοι, οι
οποίοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι εργαζόµενοι αρχικά προσελήφθησαν µε συµβάσεις αορίστου χρόνου από την κοινοπραξία «ΤΕΟ Α.Ε - ΑΚΤΩΡ Α.Ε» και στη συνέχεια από την «ΤΕΟ
Α.Ε - ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε», ενώ από 1-1-2009, µολονότι διατηρήθηκε η
κοινοπραξία, εργάστηκαν στην ανάδοχο εταιρεία «ΒΕΕ TECH
Α.Ε.» µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ανά
µήνα ή δεκαπενθήµερο, χωρίς καµµία µεσολάβηση κενού χρονικού διαστήµατος από την υπογραφή της πρώτης σύµβασης µέχρι
της επόµενης. Όµως, από την 1-1-2015, Πρωτοχρονιά, η νέα ανάδοχος εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» απέλυσε όλους τους
εργαζόµενους και στη θέση τους προσέλαβε νέο χαµηλόµισθο
προσωπικό µέσω των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Επειδή υπάρχει άµεση ανάγκη να παρέµβει το ελληνικό δηµόσιο, ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα και να επαναπροσληφθούν οι εργαζόµενοι, καθώς τίθεται σοβαρό θέµα επιβίωσης
των ιδίων και των οικογενειών τους.
Επειδή από το άρθρο 103 του Συντάγµατος και τη ρήτρα 5 της
οδηγίας 1999/70/ΕΚ συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται η σύναψη
συµβάσεων ορισµένου χρόνου για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, και εποµένως οι συµβάσεις που υπογράφηκαν ως
συµβάσεις ορισµένου χρόνου αποτελούν στην πραγµατικότητα
συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς ήταν
συνεχόµενες και κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Επειδή σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του εργοδότη
καθιερώνεται η αυτοδίκαιη µεταβίβαση της εργασιακής σχέσης,
αρχή την οποία τήρησαν όλοι οι διάδοχοι εργοδότες πλην της
τελευταίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.».
Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ: Θα προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες προκειµένου να ελεγχθεί η νέα σύµβαση της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε.» µε τις «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.», ώστε να συµπεριληφθούν οι εργαζόµενοι στο προσωπικό της εταιρείας, όπως
συνέβαινε σε όλες τις προηγούµενες συµβάσεις; Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να επαναπροσληφθούν οι
εργαζόµενοι; Θα συνεχίσει το ελληνικό δηµόσιο να χρησιµοποιεί
εργολαβικές εταιρείες για τη συντήρηση του οδικού δικτύου κι
αν ναι, θα υιοθετήσετε για τις συµβάσεις ανάθεσης ρήτρα απασχόλησης του προηγούµενου εργατικού δυναµικού;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Μπάρκα.
Ο Υπουργός κ. Σπίρτζης έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, κύριε Μπάρκα, είναι γνωστό το ξήλωµα του θεσµικού πλαισίου σε σχέση µε το εργασιακό πλαίσιο
που ισχύει στη χώρα µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων και είναι γνωστές και οι θέσεις της Κυβέρνησης σε σχέση
µε τους τρόπους που είχαν επιλεγεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις γενικότερα, όχι µόνο για την κατασκευή, αλλά και για
τη λειτουργία και για τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόµων. Για
το συγκεκριµένα θέµα θα διαπιστώσετε και στις απαντήσεις της
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» τις προαναφερόµενες πολιτικές κατευθύνσεις
που περιλαµβάνουν µία στοιχειώδη νοµική τεκµηρίωση. Η σκοπιµότητα είναι προφανής: Νέοι εργαζόµενοι χωρίς δικαιώµατα
µε πολύ χαµηλούς µισθούς.
Τις προσεχείς ηµέρες σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας -διότι ναι µεν εµπλέκεται το δικό µας Υπουργείο στην συντήρηση και τη λειτουργία, αλλά το θέµα αγγίζει και τις
αρµοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας- και µε το σωµατείο εργαζοµένων που µας έχει στείλει αντίστοιχη επιστολή θα εξετάσουµε το θέµα.
Εκτός από τον έλεγχο της νέας σύµβασης και της πρόβλεψης
επαναπρόσληψης για το προσωπικό της, πρέπει να αντιµετωπίσουµε από ό,τι µας ενηµερώνουν οι εργαζόµενοι και θέµατα
οφειλών που έχουν µέχρι πρόσφατα.
Προφανώς για τη συντήρηση του οδικού δικτύου πάντα χρησιµοποιούνταν εργολαβικές, εργοληπτικές εταιρείες. Αν καταλαβαίνω καλά από την ερώτησή σας περιλαµβάνετε και τη
λειτουργία, όχι µόνο τη συντήρηση.
Δεν θα ήµασταν κατηγορηµατικά αντίθετοι, αρκεί να διασφαλίζονται πρώτον, τα εργασιακά δικαιώµατα και δεύτερον, να
υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστηµα ελέγχου από το δηµόσιο, που
δεν υπάρχει, όχι µόνο για το συγκεκριµένο σηµείο, αλλά και για
τα υπόλοιπα σηµεία των αυτοκινητοδρόµων, καθώς και για έργα
παραχώρησης. Και βέβαια, πρέπει να υπάρχουν ακριβή και σύγχρονα τιµολόγια για την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δηµόσιων υποδοµών, που και αυτά δεν υπάρχουν.
Εποµένως εδώ έχουµε δύο κατευθύνσεις. Η µία κατεύθυνση
είναι θεσµική, ώστε να κατοχυρώσουµε ένα νέο σύστηµα τιµολογίων δηµοσιών έργων συντήρησης και λειτουργίας. Δεύτερον,
διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων για
να µην έχουµε τέτοιες ανεπιθύµητες καταστάσεις και ξήλωµα
του πραγµατικού εργασιακού πλαισίου που πρέπει να υπάρχει
στη χώρα και που δεν υπάρχει πια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ακούω θετικά την απάντηση σας ότι πρέπει να
επανεξεταστούν οι συµβάσεις µε τις εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων και οδικών δικτύων. Εδώ, έχουµε κατάφωρη καταπάτηση εργασιακών δικαιωµάτων και διαδικασίας εργασίας
ανθρώπων, οι οποίοι για χρόνια έχουν στα χέρια τους τις τύχες
των αυτοκινητοδρόµων και τη διαχείριση των διοδίων. Πρόκειται
για ανθρώπους, οι οποίοι είναι οικογενειάρχες και από τη µία
µέρα στην άλλη πετάχτηκαν στο δρόµο, µάλιστα, από εταιρεία,
η οποία φαίνεται ότι είναι συµφερόντων ανθρώπου –µπορώ να
το πω, δεν έχω κανένα πρόβληµα, του κ. Λεωνίδα Μπόµπολα- ο
οποίος κατάφερε µέσα σε µία µέρα να βρει ενάµισι εκατοµµύριο
ευρώ και να το παραδώσει στο ελληνικό δηµόσιο από εισφοροδιαφυγή. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε, λοιπόν, να απολύσει δεκαοχτώ εργαζόµενους, οι οποίοι επί δεκατρία χρόνια έδιναν τη
ζωή τους στα διόδια του Άκτιου.
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση έχει στόχο την επανεξέταση όλων των συµβάσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να δεσµευθούµε –και ήταν και δέσµευσή µας προεκλογικά- ότι θα
διεκδικήσουµε άνθρωποι, οι οποίοι πετάχτηκαν στον δρόµο από
τη µία στιγµή στην άλλη στο δρόµο και απροειδοποίητα έµειναν
χωρίς δουλειά και βρέθηκαν άνεργοι, να επανέλθουν στην εργασία τους άµεσα.
Δεν έχουµε τίποτα µε τους νέους εργαζόµενους, οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες. Άλλωστε, κι αυτοί είναι παιδιά,
τα οποία δουλεύουν ανασφάλιστα για τετρακόσια ευρώ.
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Παρ’ όλα αυτά, η κατάφωρη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωµάτων και του δικαιώµατος στην εργασία αυτών των ανθρώπων που επί δεκαπέντε χρόνια δίνουν τη µάχη στα διόδια του
Άκτιου, νοµίζω ότι πρέπει να είναι δέσµευση της Κυβέρνησης.
Πρέπει κι εσείς µαζί µε το αρµόδιο Υπουργείο -θεωρώ ότι εσείς
έχετε την αρµοδιότητα, αλλά εφόσον το θεωρείτε, να το συζητήσετε και µε άλλο συναρµόδιο Υπουργό- να επανεξετάσετε το
ζήτηµα άµεσα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να επανέλθουν στην
εργασία τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπάρκα.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να συµπληρώσετε κάτι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Δεν έχω να προσθέσω,
κύριε Πρόεδρε, κάτι.
Θα καταθέσω για τον κ. Μπάρκα το έγγραφο της Εγνατίας για
να αποδειχθούν κι αυτά που λέµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 130/21-4-2015
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου
Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη µείωση του κόστους διέλευσης από τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» στη δυτική Ελλάδα.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» αποτελεί το
σηµαντικότερο έργο υποδοµής και ανάπτυξης της χώρας. Αποτελεί τη σύνδεση του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου µε τη
δυτική Ελλάδα.
Στα έντεκα χρόνια λειτουργίας της έχει σαράντα εκατοµµύρια
διελεύσεις. Το κόστος διέλευσης, όµως, δεν εξυπηρετεί την καθηµερινότητα των µόνιµων κατοίκων των γειτονικών περιοχών και
δεύτερον, δεν συµβάλλει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του
τουρισµού των δήµων και των νοµών της δυτικής Ελλάδος.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα, οι τιµές των διοδίων στη γέφυρα
έχουν ως εξής: Για µία απλή διέλευση επιβατικού αυτοκινήτου
το κόστος είναι 13,20 ευρώ. Για διέλευση επιβατικών αυτοκινήτων µετ’ επιστροφής µετά από τρεις ώρες το κόστος είναι 13,50
ευρώ. Για απλή διέλευση φορτηγών το κόστος είναι από 19,90
ευρώ έως 41 ευρώ, ανάλογα µε τον τύπο.
Οι τιµές αυτές, κύριε Υπουργέ, είναι απαγορευτικές εν µέσω
της οικονοµικής κρίσης για τους περισσότερους πολίτες. Σήµερα,
που το µέσο εισόδηµα έχει συρρικνωθεί κατά 40%, το ηµεροµίσθιο
αγγίζει µετά δυσκολίας τα 30 ευρώ. Ένας πολίτης, που θα πρέπει
να περάσει τη γέφυρα και να γυρίσει ξανά στο σπίτι του, πρέπει
να δώσει 26,40 ευρώ. Άρα η γέφυρα είναι απαγορευτική.
Λάβετε υπ’ όψιν σας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποτελεί τη φτωχότερη περιφέρεια µετά την Ήπειρο, που και γι’
αυτήν οι σηµερινές τιµές των διοδίων της γέφυρας αποτελούν
εµπόδιο στην ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος σηµειώνει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Καταγράφεται στο 29,9%, δηλαδή 30%.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, οι συνέπειες της κρίσης επιβάλλουν
µείωση του κόστους διέλευσης της γέφυρας τόσο για τη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των πολιτών, όσο και για την ανάπτυξη της περιφέρειάς µας. Αν το Υπουργείο δεν προβεί σε
άµεσες ενέργειες, η γέφυρα θα γίνει απλά άλλο ένα αξιοθέατο
χωρίς καµµία προστιθέµενη αξία για την τοπική κοινωνία, για
τους πολίτες της δυτικής Ελλάδος.
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Κατόπιν αυτών, κύριε Υπουργέ, ρωτώ:
Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε σχετικές ενέργειες για
τη µείωση των διοδίων στη γέφυρα; Αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους;
Δεύτερον, υπάρχει σχέδιο επαναδιαπραγµάτευσης των όρων
της σύµβασης παραχώρησης µε τη «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.», µιας και βρισκόµαστε στον ενδέκατο χρόνο λειτουργίας της;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κωνσταντόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχουµε επανειληµµένα πει για τους
έξι στόχους που έχουµε σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση όλων
των παραχωρήσεων που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στη χώρα
είτε βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα για την υλοποίηση των έργων
είτε έχουν ολοκληρωθεί και είµαστε στη δεύτερη φάση, στη λειτουργία τους.
Τα επαναλαµβάνω. Το πρώτο είναι η δηµιουργία του πρώτου
πανελλαδικού υβριδικού αναλογικού συστήµατος διοδίων σε
όλους τους αυτοκινητόδροµους της χώρας. Το δεύτερο είναι η
µείωση των διοδίων. Το τρίτο είναι η χρήση δεικτών για την πορεία της οικονοµίας σε σχέση µε τη µεθοδολογία της τιµής των
διοδίων, δηλαδή η χρήση άλλου από αυτό το µοντέλο που
έχουµε σήµερα και υπολογίζονται τα διόδια, που δεν λαµβάνουν
υπ’ όψιν ούτε την οικονοµική κατάσταση των πολιτών, ούτε της
χώρας. Το τέταρτο είναι να υπάρχουν ελεύθερες διελεύσεις σε
συγκεκριµένες κατηγορίες συµπολιτών µας, όπως είναι τα ΑΜΕΑ.
Το πέµπτο είναι να µπορούν να διέρχονται δωρεάν οι πολίτες στα
γεωγραφικά όρια ενός δήµου, γιατί έχουµε δήµους που έχουν
έξι ή εφτά σταθµούς διοδίων. Το τελευταίο είναι η θέσπιση συγκεκριµένου αριθµού δωρεάν διελεύσεων, ανάλογα πως θα βγει
το µοντέλο, ώστε να µπορούν οι µόνιµοι κάτοικοι συγκεκριµένων
περιοχών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εργασίες τους.
Από εκεί και πέρα, ετοιµάζουµε ένα εξειδικευµένο σχέδιο ανά
παραχώρηση, προκειµένου να καλέσουµε τους παραχωρησιούχους για διαπραγµάτευση. Έχουµε πει ότι µέσα σε αυτήν τη διαπραγµάτευση θα καλέσουµε και τη «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» και την
«ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ».
Θα σας παρακαλέσω, όµως, να κάνετε τον κόπο να δείτε τη
σύµβαση των παραχωρήσεων όχι µόνο της «ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.»,
αλλά και της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ» και όλων των υπολοίπων. Θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες, όπως ο δείκτης τιµών
καταναλωτή ή ο πληθωρισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι,
που δεν συνάδουν για περιόδους κρίσης σαν τη σηµερινή να
υπολογίζονται βάσει αυτών τα διόδια. Το πώς υπολογίζονται τα
διόδια δεν είναι στην ευθύνη του κράτους. Είναι συγκεκριµένος
τύπος και υπολογίζονται από τον παραχωρησιούχο.
Εποµένως η διαπραγµάτευση ή η επαναδιαπραγµάτευση τέτοιου είδους συµβάσεων δεν είναι πολύ εύκολη ιστορία. Θεωρώ
ότι αν θέλουν οι παραχωρησιούχοι να υπάρχει µία πραγµατική
βιώσιµη κατάσταση και στα έργα και στην ελληνική κοινωνία, θα
ανταποκριθούν στο µοντέλο που θα δώσει το Υπουργείο σε κάθε
παραχώρηση από αυτές που τρέχουν, ιδιαίτερα σε αυτές που
είναι σε λειτουργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την ενηµέρωση. Γνωρίζω ότι και πριν δεκαπέντε ηµέρες
ενηµερώσατε και τα µέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου.
Επισηµάνατε ότι γίνεται µια προσπάθεια να αλλάξουν οι συµβάσεις, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις µέρες µας.
Έχετε ήδη προαναγγείλει µειώσεις στις τιµές των διοδίων, οι
οποίες λέτε ότι µπορούν να επιτευχθούν µέσα από την επέκταση
του χρόνου παραχώρησης.
Κατανοούµε τις δυσκολίες που µπορεί να υπάρχουν κατά την
υλοποίηση. Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις
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µε την «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε». Ωστόσο, έχει ανατραπεί η οικονοµική
πραγµατικότητα της χώρας. Δεν υπάρχει η Ελλάδα του 2004. Γι’
αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν άµεσα οι µειώσεις.
Δεν είναι δυνατόν η γέφυρα να αποτελεί εµπόδιο για την πρόσβαση στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. Δεν µπορεί να
είναι εµπόδιο για τα ΑΜΕΑ, οικονοµικό βάρος για την καθηµερινότητα των επαγγελµατιών, των φοιτητών και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, όπως είπαµε.
Όλοι θέλουν µείωση και υπάρχουν αποφάσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επαγγελµατοβιοτέχνες, οι εργαζόµενοι, οι φοιτητές,
το ΤΕΕ, τα µέσα µαζικής µεταφοράς, όλοι ζητούν µείωση του κόστους διέλευσης.
Η µείωση των διοδίων της γέφυρας θα ανακουφίσει την καθηµερινότητα των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Δωρίδος, του Ευπαλίου, του Αγρινίου,
του Θέρµου, του Αστακού, του Μύτικα, της Βόνιτσας και της Αµφιλοχίας. Θα συµβάλει στην ανάπτυξη, όχι µόνο αυτών, αλλά και
των υπόλοιπων δήµων και των περιφερειών, τόσο της δυτικής
Ελλάδας όσο και της Ηπείρου.
Πριν δέκα χρόνια πιστεύαµε, κύριε Υπουργέ, ότι η γέφυρα θα
αποτελέσει γεφύρωµα των νοµών και θα είναι εργαλείο ανάπτυξης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτή, όµως, µε την τιµή που
έχει σήµερα αποτελεί φράγµα. Κι ενώ οι µελέτες έχουν δείξει ότι
θα υπάρχει όφελος για τη συνολική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών, καθώς υπάρχει ζήτηση για πρώτη και δεύτερη κατοικία
από την Πελοπόννησο, η τιµολογιακή πολιτική της γέφυρας αποτρέπει όφελος για την Αιτωλοακαρνανία.
Εάν µειωθεί το εισιτήριο, η γέφυρα δεν θα χάσει κέρδη. Η µείωση του κόστους διέλευσης θα αυξήσει τις διελεύσεις, άρα τα
έσοδα της γέφυρας θα αυξηθούν.
Οι θεσµικοί φορείς της τοπικής κοινωνίας έχουν επεξεργασθεί
προτάσεις, τις οποίες θα καταθέσω. Επίσης, σας καταθέτω επιγραµµατικά και αναφέρω επιγραµµατικά ότι η µειωµένη διέλευση
που ζητείται είναι κατά 40%, µία κάρτα αλε ρετούρ των 10 ευρώ,
κάρτα εντοπιότητας µε ειδική µέριµνα για τους εργαζόµενους µε
µειωµένη διέλευση. Επίσης, ζητείται ειδική µέριµνα για τους φοιτητές του ΤΕΣΥΔ Ναυπάκτου, αλλά και των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Πάτρας, ανταποδοτικό τέλος επί των διοδίων σε φορείς που
πραγµατοποιούν εκδηλώσεις τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθ’ όλο το έτος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αδιέξοδο και
χρειάζεται να προχωρήσετε άµεσα σε όσα έχετε σχεδιάσει, τα
οποία πράγµατι θα φέρουν αποτελέσµατα. Γιατί πιστεύουµε ότι
την θέληση την έχετε. Και ενώ για τη γέφυρα υπάρχει εξασφαλισµένη πελατεία, δεν υπάρχουν οφέλη για την τοπική κοινωνία. Η
παραχώρηση αυτή προς την εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» µε τους παρόντες όρους κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ότι θίγει καταφανώς
το δηµόσιο συµφέρον.
Χρειάζεται τέλος, παράλληλα µε τη µείωση των διοδίων, να κάνετε και µια συνολική επαναδιαπραγµάτευση της σύµβασης παραχώρησης.
Σας παρακαλώ να δεσµευτείτε για τις άµεσες ενέργειές σας.
Σας εµπιστευόµαστε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κωνσταντόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να συµπληρώσετε κάτι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, µπαίνω
στον πειρασµό, διότι προφανώς η ίδια κατάσταση ίσχυε και πριν
από τρεις µήνες για την ελληνική κοινωνία και πριν ενάµιση
χρόνο, που αναθεωρήθηκαν οι τέσσερις από τις πέντε εν εξελίξει
συµβάσεις παραχώρησης.
Για να χρησιµοποιήσει κανείς τη γέφυρα, ώστε να µην είναι µια
γέφυρα στην έρηµο, πρέπει να χρησιµοποιεί την Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών και για Αντίρριο την Ιόνια Οδό προς τα πάνω,
προς τα Γιάννενα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκεί, λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλε, το κόµµα σας είχε άλλη
θέση. Εποµένως οφείλω να σας καλωσορίσω -όχι εσάς προσωπικά, αλλά το κόµµα που εκπροσωπείτε- στην αποδοχή των αιτηµάτων της ελληνικής κοινωνίας και των δυνάµεων που
στηρίζουν τη σηµερινή Κυβέρνηση, γιατί τα έλεγαν και πριν ενάµιση χρόνο, όταν έγιναν αυτές οι αναθεωρήσεις.
Επίσης, θέλω να δώσω ορισµένες διευκρινήσεις, κύριε Πρόεδρε: Εµείς δεν µιλάµε για µείωση των διοδίων µε αύξηση του
χρόνου παραχώρησης. Λέµε ότι ο χρόνος θα πρέπει να είναι µεταβλητό δεδοµένο. Εάν δηλαδή αυξάνεται ο κυκλοφοριακός
φόρτος θα µειώνεται ο χρόνος παραχώρησης. Όταν µεγιστοποιείται ο κυκλοφοριακός φόρτος, άρα και τα έσοδα, θα µειώνεται ο χρόνος.
Σε καιρούς κρίσης σαν τη σηµερινή, δεν θέλουµε να αναπαράγεται ένα φαινόµενο που είναι να αυξάνουµε τα διόδια. Δεν
µπορούν οι πολίτες και η κοινωνία να ανταπεξέλθουν και όποιο
παράδροµο -και µη ασφαλή µάλιστα- να χρησιµοποιήσουν. Άρα,
έχουµε µείωση των εσόδων για τους αυτοκινητοδρόµους.
Πώς αντιµετωπίζεται αυτό; Με δεύτερη αύξηση των διοδίων.
Αυτό είναι µία αλυσίδα που είναι καταστροφική για την κοινωνία,
για την ανάπτυξη, για τα ίδια τα έργα, για όλους. Και αυτό θα
πάµε να ανατρέψουµε.
Απλά, δεν πάµε σε µια λογική µείωσης των διοδίων και αύξησης του χρόνου παραχώρησης. Πάµε σε µια λογική όπου δύο,
τρία µεγέθη από αυτά που σήµερα θεωρούνται σταθερά, όπως
είναι ο χρόνος και η απόδοση κεφαλαίων, να είναι µεταβλητά.
Διότι σήµερα έχει προβλεφθεί το IRR, δηλαδή η απόδοση κεφαλαίων, να είναι πάρα πολύ υψηλό λόγω της οικονοµικής κατάστασης της χώρας.
Σε µικρό χρονικό διάστηµα, όπως ευελπιστούµε, που θα είναι
άλλη η οικονοµική κατάσταση της χώρας, δεν είναι δυνατόν να
είναι στα ύψη που έχει προβλεφθεί από την αναθεώρηση των
συµβάσεων. Άρα εκεί πρέπει να µειώνεται. Άρα έχουµε τουλάχιστον δύο δεδοµένα, δύο χαρακτηριστικά, των συµβάσεων που
πρέπει να µείνουνε σταθερά, άρα µεταβλητά. Και αυτό πιστεύουµε ότι και τεχνοκρατικά βγαίνει, αλλά και υπέρ της κοινωνίας και ιδιαίτερα της δυτικής Ελλάδας που έχει ταλαιπωρηθεί
και από τον αυτοκινητόδροµο, από την Ολυµπία Οδό, από την
Ιόνια Οδό αλλά και από το ύψος των διοδίων που έχει η γέφυρα.
Εκεί πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα.
Θα τα πούµε και στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο κ. Τζαβάρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κωνσταντόπουλε και κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1298/30-3-2015 ερώτηση της
Βουλευτού Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την κήρυξη των Δήµων
Δωδώνης και Ζαγορίου ως πληµµυροπαθών. Θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης.
Κυρία Τζούφη, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τους τελευταίους µήνες η περιοχή της Ηπείρου επλήγη, όπως είναι γνωστό και µε την κατάρρευση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας -που βέβαια συνέβη στο νοµό
Άρτας, επλήγη όµως και ο νοµός Ιωαννίνων- από αλλεπάλληλες
και ισχυρότατες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν τεράστιες ζηµιές στο οδικό δίκτυο, σε δηµόσιες υποδοµές και σε ιδιωτικές
περιουσίες.
Ιδιαίτερα επλήγησαν οι Δήµοι Δωδώνης και Ζαγορίου, στους
οποίους η καταστροφή είναι τόσο µεγάλη ώστε να είναι αδύνατη
ή εξαιρετικά δυσχερής η πρόσβαση σε πολλά χωριά ακόµη και
σε κατοικίες εντός των οικισµών.
Ειδικά για τον Δήµο Δωδώνης σηµειώθηκαν καταπτώσεις και
καθιζήσεις που έπληξαν σε πολύ µεγάλο βαθµό το οδικό δίκτυο,
κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τις υποδοµές του
δικτύου ύδρευσης. Τέλος, όσον αφορά το Δήµο Δωδώνης βλάβη
υπέστη και η θεµελίωση του παραδοσιακού γεφυριού στη θέση
Χελιµόδι στον οικισµό Σενίκου.
Ως προς τον Δήµο Ζαγορίου, σοβαρότατες βλάβες υπέστησαν
το δίκτυο ύδρευσης και το οδικό δίκτυο. Στον ίδιο δήµο ζηµιές
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υπέστησαν τα θεµέλια της γέφυρας στη δεύτερη είσοδο του οικισµού της Βωβούσας και πολλοί δασικοί δρόµοι.
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι επί δεκαετίες στις συγκεκριµένες περιοχές, µε ευθύνη βεβαίως των προηγούµενων κυβερνήσεων αλλά και των τοπικών αυτοδιοικητικών στελεχών, δεν
είχαν γίνει σοβαρά έργα υποδοµής, µε αποτέλεσµα τα διαρκώς
συσσωρευµένα προβλήµατα να είναι σχεδόν ανυπέρβλητα.
Μια πρόχειρη ανασκόπηση στις αποφάσεις της οικονοµικής
υπηρεσίας της περιφέρειας, αλλά και της Νοµαρχίας Ιωαννίνων
τα προηγούµενα χρόνια, θα δείξει ότι πολλές από αυτές τις περιοχές που επλήγησαν και φέτος, έχουν δυστυχώς πληγεί αρκετές φορές και στο παρελθόν. Τα έργα αποκατάστασης γίνονται,
αλλά κάθε φορά µετά από µια φυσική καταστροφή τα προβλήµατα παραµένουν.
Επί δεκαετίες τα προβλήµατα αντιµετωπίζονταν µε µια πρόχειρη πολιτική του «να λύσουµε προσωρινά το πρόβληµα και
µετά βλέπουµε». Μέσα από αυτήν την πολιτική βλέπουµε να συνεχίζεται η πελατειακή λογική ανάθεσης των δηµόσιων έργων,
µε αποτέλεσµα να κυριαρχούν οι κακοτεχνίες και η έλλειψη προοπτικής στην ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιοχών. Ωστόσο,
όπως γίνεται αντιληπτό, η αποκατάσταση των ζηµιών και στους
δύο δήµους ξεπερνά τις οικονοµικές δυνατότητες των δύο αυτών
δήµων. Μόνο στον Δήµο Ζαγορίου η προ-εκτίµηση του κόστους
αποκατάστασης των ζηµιών αγγίζει το ένα εκατοµµύριο ευρώ.
Με δεδοµένη την οικονοµική καχεξία των δήµων, αλλά και τη
χρόνια έλλειψη µακρόπνοης πολιτικής ανάπτυξης και προοπτικής
των περιοχών αυτών από την πλευρά των προηγούµενων κυβερνήσεων και της Περιφερειακής Αρχής Ηπείρου αλλά και της Νοµαρχίας Ιωαννίνων, που είχε την ευθύνη πριν την ίδρυση της
περιφέρειας, ερωτάσθε:
Πρώτον, προτίθεστε να κηρύξετε πληµµυροπαθείς τους δύο
αυτούς δήµους και µε τι ποσό σκοπεύετε να τους επιδοτήσετε
άµεσα, ώστε να επιλύσουν τουλάχιστον τα πιεστικά προβλήµατα
που δυσκολεύουν τους κατοίκους αυτών των περιοχών;
Δεύτερον, προτίθεστε να εισηγηθείτε στην Περιφερειακή Αρχή
Ηπείρου να εκπονήσει µελέτη, ώστε να γίνουν έργα υποδοµής
στο οδικό δίκτυο που θα λύσουν µόνιµα το πρόβληµα στις συγκεκριµένες περιοχές;
Τρίτον, προτίθεστε να δώσετε κίνητρα µετεγκατάστασης σε
κατοίκους και κτηνοτρόφους των οποίων οι κατοικίες και οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε σηµεία που οι κατολισθήσεις είναι χρόνιο και µη αναστρέψιµο φαινόµενο;
Αυτά και επιφυλάσσοµαι για κάποιες συµπληρωµατικές ερωτήσεις στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Τζούφη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σπίρτζης. Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, κυρία Τζούφη, από τις ερωτήσεις που κάνατε, κάποιες είναι
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου, άλλες είναι στην αρµοδιότητα τριών ή τεσσάρων άλλων Υπουργείων. Το λέω αυτό, γιατί
πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι έχουµε ένα πραγµατικά
άθλιο θεσµικό πλαίσιο σε σχέση µε την αντιµετώπιση των καταστροφών, µε αποτέλεσµα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να
έχουµε πολύ µεγάλες καθυστερήσεις, να µην ξέρει κανείς σε
ποιον θα απευθυνθεί, σε ποιον φορέα, σε ποιο Υπουργείο. Δεν
έχουµε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για τους υδάτινους πόρους,
ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες.
Να απαντήσω τώρα για τους συγκεκριµένους δήµους.
Το Υπουργείο είναι αρµόδιο για την αποκατάσταση των ζηµιών
σε κτήρια, µετά από συγκεκριµένες φυσικές καταστροφές. Μέσα
σε αυτές είναι και οι κατολισθήσεις. Προφανώς, η περίπτωση
όπου η περιοχή, η οποία επλήγη προβλέπεται να ενταχθεί µε
κοινή υπουργική απόφαση στα προγράµµατα αποκατάστασης
του δικού µας Υπουργείου, είναι άλλη περίπτωση από τις πληµµύρες, υπάρχει και άλλο τιµολόγιο και προβλέπονται και άλλες
αποζηµιώσεις.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι περιοχές του Δήµου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που επλήγησαν από
τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2015,
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έχουν συµπεριληφθεί σε σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης,
µε την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές από κατολισθήσεις και καθορίζονται τα µέτρα για τη χορήγηση στεγαστικής
συνδροµής για την αποκατάσταση των ζηµιών των πληγέντων
κτηρίων.
Η εν λόγω ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, καθώς και από τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ εκκρεµεί η υπογραφή της από τον Υπουργό Οικονοµικών. Εκεί βρίσκεται ως διαδικασία.
Ο Δήµος Ζαγορίου δεν συµπεριλαµβάνεται στην απόφαση
αυτή, δεδοµένου ότι δεν έχουν καταγραφεί ζηµιές σε κτήρια.
Έχουν καταγραφεί άλλου είδους ζηµιές.
Θέλω να τονίσω, επίσης, προς ενηµέρωση και του Σώµατος,
αλλά και των πολιτών, ότι επειδή οι καταστροφές προκλήθηκαν
από κατολισθήσεις, για να προχωρήσουν οι αποζηµιώσεις µέσω
της ΚΥΑ απαιτούνται γεωτεχνικές µελέτες, τις οποίες εκπονούν
οι υπηρεσίες των περιφερειών. Θα δείτε και τα σηµειώµατα των
αρµόδιων υπηρεσιών. Πάρα πολλές φορές, επειδή έχουµε και
άλλους νοµούς στους οποίους έχουµε πολύ µεγάλες καταστροφές και φαινόµενα κατολισθήσεων πολύ µεγάλης έντασης, οι
αποφάσεις δεν είναι εύκολες. Αρκετές φορές απαιτούν µεταστεγάσεις ολόκληρων οικισµών, µη αποζηµιώσεις νέων κτηρίων.
Εποµένως, οι µελέτες αυτές είναι απαραίτητο να γίνουν και
χρειάζεται ένας διάλογος και µια συναίνεση στις συγκεκριµένες
περιοχές, στους συγκεκριµένους δήµους και µε τις αρχές της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Μερόπη Τζούφη.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κατ’ αρχάς ευχαριστώ. Αντιλαµβάνοµαι
την πολύ µεγάλη δυσκολία. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτηµα
από τους πολίτες αυτών των περιοχών πραγµατικά πού θα απευθυνθούν και πώς θα βρουν το δίκιο τους. Εξηγήσατε τις µεγάλες
δυσκολίες που υπάρχουν. Και, βεβαίως, το θέµα της αποκατάστασης των ζηµιών είναι θέµα της συνολικότερης οικονοµικής
πολιτικής. Αυτό είναι κατανοητό από όλους.
Θα ήθελα, όµως, να µου επιτρέψετε και κάποιες συµπληρωµατικές ερωτήσεις, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, οι ευθύνες
αφορούν και τη νοµαρχία ή την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ρωτώ, λοιπόν, εάν προτίθεστε να προχωρήσετε σε κάποιον διοικητικό έλεγχο στην Πολεοδοµική Υπηρεσία της περιφέρειας
για τυχόν ευθύνες που µπορεί να υπάρχουν και στην οικοδόµηση
κτισµάτων –γιατί είπα ότι και στο παρελθόν οι ίδιες περιοχές
είχαν πάλι κατολισθήσεις-, όπως και στις αρµόδιες υπηρεσίες
που έχουν ευθύνη για την εκπόνηση των µελετών, αλλά και για
την παραλαβή των έργων, αφού εκ του αποτελέσµατος οι µελέτες είτε είναι ανεπαρκείς είτε τα έργα έβριθαν κακοτεχνιών.
Θα ήθελα, επίσης, να σας ρωτήσω, λόγω και των οικονοµικών
δυσκολιών που υπάρχουν, αν σκέπτεστε να ενεργοποιήσετε το
Ταµείο Αλληλεγγύης για την Αντιµετώπιση των Μεγάλων Φυσικών Καταστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε δεδοµένο ότι
πλησιάζει το χρονικό όριο των δύο µηνών για την αίτηση ενεργοποίησης του συγκεκριµένου ευρωπαϊκού µηχανισµού.
Ήθελα, επίσης, να ρωτήσω αν προτίθεστε να επανεξετάσετε
το πρόγραµµα «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», ώστε να συµπεριληφθούν και
έργα υποδοµής του οδικού δικτύου των συγκεκριµένων περιοχών.
Τέλος, σε συνεργασία µε την περιφερειακή αρχή Ηπείρου,
προτίθεστε να εγκρίνετε συγκεκριµένα έργα υποδοµής του οδικού δικτύου των δύο αυτών περιοχών στο νέο ΠΕΠ Ηπείρου
2014-2020;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Θα ήθελα να απαντήσω
στις ερωτήσεις που έθεσε η εκλεκτή Βουλευτής.
Η όλη κατάσταση δείχνει πραγµατικά το πόσο διάσπαρτες
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είναι οι αρµοδιότητες στα διάφορα Υπουργεία. Έλεγχο στις πολεοδοµίες δεν µπορούµε να κάνουµε εµείς, γίνεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Αυτό που µπορούµε να κάνουµε
και για το οποίο έχουµε προετοιµαστεί –θα δείτε και το έγγραφο
της αρµόδιας υπηρεσίας- είναι το εξής: Έχουµε προβλέψει επείγουσες µελέτες αντιπληµµυρικών έργων στους Νοµούς Ηπείρου,
Άρτας, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας και Ιωαννίων, προεκτιµώµενης
αµοιβής 3.000.000 ευρώ.
Δεύτερη δράση είναι η κατάρτιση µητρώου υφιστάµενων αντιπληµµυρικών έργων, η αξιολόγηση τµηµάτων για επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα και ο προγραµµατισµός για την υλοποίησή
τους στα διαµερίσµατα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Θεσσαλίας, ύψους 1.100.000
ευρώ.
Από τις δηµόσιες επενδύσεις του έτους 2015 έχουν γίνει επείγουσες µελέτες και επείγοντα έργα στήριξης για την αντιµετώπιση εκτάκτων πληµµυρικών φαινοµένων σε διάφορες
περιφέρειες και δήµους της χώρας, προεκτιµώµενης αµοιβής
10.000.000 ευρώ.
Ιδιαίτερα µέσα από την τρίτη δράση έχουµε έναν προγραµµατισµό, προκειµένου να στηρίξουµε τέτοιου είδους γεωτεχνικές
µελέτες, να στηρίξουµε τις περιφέρειες, που είναι αρµοδιότητά
να τις κάνουν, ώστε να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα, που
θα είναι η αποκατάσταση των πολιτών. Αυτό που πραγµατικά
πρέπει να γίνει απαιτεί το συντονισµό πέντε Υπουργείων.
Όσον αφορά αυτά που µε ρωτήσατε για το πρόγραµµα
«ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» κ.λπ., είναι αρµοδιότητα επίσης άλλου Υπουργείου, γιατί πρόκειται για έργα υποδοµής που αναφέρονται είτε
στην πρωτογενή παραγωγή είτε σε µικρά έργα που έχουν να κάνουν µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Εποµένως αυτό που έχουµε προβλέψει εµείς είναι να βοηθήσουµε την περιφέρεια, προκειµένου να γίνουν αυτές οι µελέτες
όπου υπάρχουν κατολισθήσεις, ώστε να πάµε στο επόµενο βήµα
και να αναθεωρηθεί και αυτό το άθλιο θεσµικό πλαίσιο που
έχουµε όποτε αντιµετωπίζουµε φυσικές καταστροφές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε την
κ. Τζούφη. Ευχαριστούµε και τον κύριο Υπουργό.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 202/24-2-2015 ερώτηση του
Βουλευτή Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου
Τζαβάρα προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του δυτικού τµήµατος
της Ολυµπίας Οδού.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µεταφέρω στο πεδίο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου ένα δικαιολογηµένο παράπονο των πολιτών της δυτικής
Πελοποννήσου, δηλαδή της Ηλείας και της Μεσσηνίας, αυτών
των κοινωνιών που χρόνια τώρα ο αδικαίωτος καηµός τους είναι
ότι συστηµατικά εξαιρούνται από τις µέχρι σήµερα κυβερνήσεις
της Μεταπολίτευσης από αυτό που δικαιούνται αυτονοήτως, από
έναν αυτοκινητόδροµο.
Τη στιγµή που όλοι οι νοµοί της Πελοποννήσου –µε τη γεωγραφική της έννοια- διαθέτουν αυτοκινητόδροµο, δηλαδή διαθέτουν τη βασική υποδοµή για ανάπτυξη, αυτή η περιοχή,
δυστυχώς, µε πράξεις και παραλείψεις του κράτους, δεν τη διαθέτει.
Το λέω αυτό, γιατί δεν µπορώ να αντιληφθώ -όχι µόνο ως Βουλευτής, αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας- πώς είναι δυνατόν αυτό το κράτος της Μεταπολίτευσης να είναι τόσο δυνατό
απέναντι στους αδυνάµους και να γίνεται τόσο αδύναµο απέναντι
στους δυνατούς.
Αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι ενώ το κοµµάτι αυτό του αυτοκινητόδροµου που οδηγεί από την Πάτρα στον Πύργο και λέγεται «ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου Αθήνας-ΕλευσίναςΚορίνθου-Πάτρας-Πύργου-Τσακώνας», έγινε κατόπιν απαιτήσεως του καρτέλ των εθνικών εργολάβων αντικείµενο αποκοπής.
Αποσχίστηκε, εξαιρέθηκε από τα έργα της παραχώρησης µε τον
ν.4219/2013.
Στις κοινοβουλευτικές, δε, διαδικασίες -θα πρέπει να σας το
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ενθυµίσω, γιατί δεν ήσασταν τότε στη Βουλή- που οδήγησαν
στην ψήφιση αυτού του συγκεκριµένου νόµου, µε τον οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή η τροποποίηση των συµβάσεων παραχώρησης των οδικών αξόνων της χώρας, πετύχαµε κάποιοι
Βουλευτές από την τότε Κυβέρνηση να ενταχθεί, µε το άρθρο 5,
στη συγκεκριµένη κύρωση, η υποχρέωση του κράτους να δηµοπρατήσει ως δηµόσιο πλέον έργο, αφού είχε δεχθεί -επαναλαµβάνω- την παράλογη και άδικη απαίτηση –και ανήθικη, δεν ξέρω
αν θα µπορούσε ακόµη να πει κάποιος- του καρτέλ των εργολάβων να εξαιρεθεί το τµήµα αυτό.
Πετύχαµε, λοιπόν, να δηµοπρατηθεί ως δηµόσιο έργο. Και πετύχαµε, επίσης, να έχουµε και τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
από τα ταµεία της έδωσε και το καλώς έχειν να χρησιµοποιηθούν
475 εκατοµµύρια ευρώ.
Στις 31 Μαρτίου αυτό το έργο θα εδηµοπρατείτο και δεν αναµένετο τίποτα άλλο εκτός από το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για να µάθουµε ποιο θα είναι το όνοµα του αναδόχου.
Δυστυχώς, όµως, η Κυβέρνησή σας, κατά τρόπο που συνεχίζει
αυτήν την παράδοση της παραχώρησης προνοµίων σε συγκεκριµένες κάστες εργολάβων και οικονοµικών θεσµών του ιδιωτικού
χώρου, έφτασε στο σηµείο να συµπορευθεί µε αυτή την τάση,
µε αποτέλεσµα να εξαιρέσει -µε συγκεκριµένη πράξη, απόφαση
του Υπουργού κ. Σταθάκη ακύρωσης της διενέργειας του συγκεκριµένου διαγωνισµού- από την κατασκευή του όλου αυτοκινητόδροµου, που φθάνει µέχρι την Τσακώνα, το τµήµα εκείνο
που µας αφορά και για το οποίο, βέβαια, ασκώ τον κοινοβουλευτικό έλεγχο µε τη συγκεκριµένη ερώτηση. Όταν η συγκεκριµένη
ερώτηση, όµως, κατετέθη, δεν είχε εκδηλωθεί από πλευράς κυβερνήσεως, µε τον τρόπο που προανέφερα, η βούληση για την
ακύρωση, γιατί µέχρι τότε είχαµε να αντιµετωπίσουµε διάφορες
φήµες.
Δεν πίστευα ποτέ, λοιπόν, ότι αυτή η Κυβέρνηση θα έφθανε
στο σηµείο να στερήσει από τον Νοµό Ηλείας και το Νοµό Μεσσηνίας αυτό το πολύτιµο αγαθό των υποδοµών, της µεταφοράς
που είναι αναγκαίο για να αναπτυχθεί µια περιοχή η οποία -θα το
αναφέρω, γιατί τυχαίνει και ο κύριος Αντιπρόεδρος που προεδρεύει σε αυτή τη διαδικασία να κατάγεται από αυτόν τον τόποαπό τα βάθη των αιώνων, από την κλασική αρχαιότητα ακόµη,
είχε χαρακτηριστεί από τον Λυσία, όταν εκφωνούσε τον Ολυµπιακό λόγο του, ως ο κάλλιστος της Ελλάδας τόπος.
Λυπούµαι που είµαι αναγκασµένος να ελέγξω την Κυβέρνηση
για ένα τέτοιο θέµα που αυτονοήτως, παρά τις υποσχέσεις που
σήµερα και από εσάς προσωπικά έχουµε λάβει, θεωρώ ότι είχατε
την υποχρέωση να το αφήσετε να οδηγηθεί στην πλήρη ολοκλήρωσή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, είχατε απαντήσει την παρελθούσα εβδοµάδα σε αντίστοιχη ερώτηση του κ. Κουτσούκου. Όµως, περιµένουµε κι εµείς –δεν θέλω
να παρεξηγηθώ για ιδιάζοντα λοκαλισµό, επειδή κατάγοµαι εξ
Ηλείας, από την ιστορική Ηλεία- περαιτέρω εξειδικεύσεις σε όσα
προφανή και αυτονόητα εξέθεσε ο συνάδελφος κ. Τζαβάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, ο κύριος Αντιπρόεδρος µπορεί να σας απαντήσει,
γιατί παρακολούθησε την απάντηση πριν από δεκαπέντε ηµέρες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό δεν σας απαλλάσσει από
την υποχρέωση να απαντήσετε και σε εµένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Όχι, θα σας απαντήσω
ακόµη και άλλη ερώτηση να µου κάνετε για το συγκεκριµένο
θέµα, διότι κάθε δεκαήµερο βρίσκουµε νέα στοιχεία. Δηλαδή,
δέκα ηµέρες πριν από την ερώτηση του κ. Κουτσούκου είχαµε
κάνει τη συνάντηση στο Υπουργείο, όπου ήσασταν κι εσείς και
όλοι οι Βουλευτές και οι φορείς της πόλης.
Εποµένως εµείς είµαστε στην ευχάριστη θέση ανά δεκαήµερο
-κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή κατάγεστε από αυτήν την περιοχήνα βρίσκουµε και άλλα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πολιτική µας.
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Θα επαναλάβουµε, λοιπόν, τα προηγούµενα για να µην υπάρχει κανένα κενό στην ενηµέρωση και θα πούµε και τα καινούργια.
Ως προς το ιστορικό, ο δρόµος Πάτρα-Πύργος και στη συνέχεια Τσακώνα-Καλό Νερό ήταν στην παραχώρηση της Ολυµπίας
Οδού. Με την αναθεώρηση των συµβάσεων πριν ενάµιση χρόνο
µειώθηκε το φυσικό αντικείµενο. Το φυσικό αντικείµενο που µειώθηκε είναι όλος ο αυτοκινητόδροµος µετά την Πάτρα. Τότε, λοιπόν, για λόγους που εξηγήσατε εσείς καλύτερα ότι αποτελούν
ντροπή, ορίστηκε ότι αυτό το έργο θα γίνει ξεχωριστά.
Να δούµε, όµως, πώς αυτό το έργο θα γινόταν ξεχωριστά,
σύµφωνα, όπως έχετε καταθέσει, µε τις δεσµεύσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, που είναι δεσµεύσεις οι οποίες τηρούνταν κατά γράµµα.
Πρώτη, λοιπόν, ηµεροµηνία ήταν η 27-1-2015. Ανεβλήθη για
τις 13-2-2015. Και ανεβλήθη φαντάζοµαι πάλι καταχρηστικά όπως κατηγορείτε και τη σηµερινή Κυβέρνηση- και εγκληµατικά
για το έργο και ορίστηκε νέα ηµεροµηνία στις 31-3-2015.
Εµείς, κύριε Τζαβάρα, είχαµε δεσµευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό για κάποιες εξαγγελίες που είχαν γίνει προεκλογικά. Είπαµε ότι για όλους τους διαγωνισµούς θα ξαναδούµε τους
όρους, τη χρησιµότητα, τα πάντα. Για το συγκεκριµένο έργο,
προφανώς, η χρησιµότητα δεν θέλει κουβέντα και το συµµεριζόµαστε. Όµως, θα δούµε όλους τους όρους του διαγωνισµού και
όχι µόνο του συγκεκριµένου, αλλά και όλων των υπολοίπων.
Για να µην υπάρχει παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού,
ως προς αυτά που µας ρωτάτε, υπήρχαν µερικές γκρίζες ζώνες.
Πρώτον, µπορούσε να υλοποιηθεί ο διαγωνισµός στις 31-3-2015;
Η απάντηση είναι όχι. Ο καταστροφικός νόµος που εσείς ψηφίσατε στις 8 Αυγούστου του 2014, ο ν. 4281/2014, προέβλεπε την
ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήµατος για να γίνουν οι διαγωνισµοί,
προέβλεπε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών
διαταγµάτων για να εφαρµοστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε. Θέλω αρκετό χρόνο.
Επίσης, προβλεπόταν ότι ο συγκεκριµένος νόµος θα αναθεωρούταν µετά από ενάµιση χρόνο, δηλαδή, θα έχουµε αλά καρτ
νόµους στις δηµοπρατήσεις και στο σύστηµα δηµοσίων έργων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είπατε κάτι, κύριε
Κεγκέρογλου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όταν γίνει το έργο, να του δώσετε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα γίνει το έργο.
Και του δίνουµε χρόνο και το έργο θα γίνει, κύριε Κεγκέρογλου!
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε µε απεριόριστη ανοχή.
Το ίδιο ισχύει και για εσάς, κύριε Τζαβάρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Θεωρούµε, ότι πρόκειται
για έναν ακόµη τοµέα όπου η Κυβέρνηση είχε να αντιµετωπίσει
ένα στηµένο σκηνικό από την προηγούµενη κυβέρνηση, που δεν
επέτρεπε στους πρώτους µήνες διακυβέρνησης της χώρας να
κάνει διαγωνισµό ούτε για έργο, ούτε για µελέτη, ούτε για προµήθεια, πέραν των άλλων στηµένων της διαπραγµάτευσης. Και
έρχεστε και µας ρωτάτε «γιατί;».
Το δεύτερο, για το διαγωνισµό. Να δούµε πώς βγήκε ο προηγούµενος διαγωνισµός κι αν θέλετε, θα καταθέσω ξανά τα έγγραφα. Είναι κατατεθειµένα και στην προηγούµενη ερώτηση που
απάντησα. Στο άρθρο 18 µε τίτλο «Μελέτες» επισηµαίνεται ότι οι
υπάρχουσες τεχνικές µελέτες έχουν διαφορετικό καθεστώς έγκρισης.
Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι µελέτες έγιναν από τον
παραχωρησιούχο. Λέει, λοιπόν, µέσα η προκήρυξη τα εξής σε
παρένθεση: «(εγκεκριµένες µελέτες, εγκεκριµένες µε σχόλια του
ανεξάρτητου µηχανικού ή και υπό έγκριση µελέτες)». Αυτός είναι
ένας πολύ σοβαρός διαγωνισµός. Δηλαδή, έχουµε τρεις κατηγορίες µελετών, αυτές που έχουν εγκριθεί, ένα άλλο κοµµάτι που
βρίσκεται υπό έγκριση µε σχόλια του ανεξάρτητου µηχανικού και
κάποιες που είναι υπό έγκριση γενικά. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο
πράγµα!
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Θα το καταθέσω ξανά στα Πρακτικά, για να µην το ψάχνει ο κ.
Τζαβάρας στην απάντηση του κ. Κουτσούκου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα υλοποιούταν, λοιπόν, ο διαγωνισµός; Αν είχαµε ηλεκτρονικό σύστηµα, αν είχατε βγάλει προεδρικά διατάγµατα -που δεν
είχατε βγάλει- και πηγαίναµε µε αυτές τις µελέτες, θα µπορούσε
πάλι να υλοποιηθεί ο διαγωνισµός; Αν τα είχαµε κάνει όλα αυτά
-δηλαδή εσείς αν τα είχατε κάνει -γιατί εµείς προφανώς δεν γινόταν να κάνουµε ηλεκτρονικό σύστηµα σε δεκαπέντε µέρες- και
αν γινόταν, κύριε Πρόεδρε, ο διαγωνισµός αυτός, οι οικονοµικές
προσφορές θα άνοιγαν στα τέλη Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου του 2015.
Διότι, η απόφαση, την οποία αναφέρει ο κ. Τζαβάρας και σύµφωνα µε την οποία υπήρχε δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης σαν δηµόσιο έργο -όχι από το ΠΔΕ προφανώς, παρ’ ότι
έχει τέτοιον αριθµό- λέει, «εγκρίνουµε την ένταξη στο πρόγραµµα…» -κ.λπ.- «…και εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγµα οικονοµικών
προσφορών) πριν την οριστική έγκριση του φακέλου «Μεγάλου
έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση»».
Θα ήθελα να καταθέσω και αυτές τις δύο αποφάσεις, µία του
Υπουργείου Υποδοµών και µία από την αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να τις έχει ο κ. Τζαβάρας, για να
καταλάβει πόσο σοβαρά είχε δεσµευτεί η προηγούµενη κυβέρνηση για το έργο.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να εγκριθεί, λοιπόν, αυτός ο φάκελος, δηλαδή να ενταχθεί
στο νέο ΣΕΣ, θα έπρεπε να µπει επιτροπή για το νέο ΣΕΣ, να γίνει
όλη η απαραίτητη διαδικασία για το ποια έργα εντάσσονται, ποια
δεν εντάσσονται, ποια θα εγκριθούν και όχι ποια προτείνει η Κυβέρνηση ή ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου να ενταχθούν.
Αν, λοιπόν, κάναµε το διαγωνισµό στις 31 Μαρτίου και οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν κάνει και όλα τα προηγούµενα, οι
οικονοµικές προσφορές θα άνοιγαν τέλος του χρόνου. Τότε θα
ανοίξουν και τώρα.
Θα ήθελα να αναφερθώ στα νέα στοιχεία, για να εµπλουτίζει
και ο κ. Τζαβάρας και οι πολίτες της περιοχής το αρχείο τους.
Ενηµέρωση για πόρους από ΣΕΣ και Εθνικό ΠΔΕ για αυτοκινητόδροµους: Με βάση, λοιπόν, το στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων µεταφορών -σελίδες 81 έως 83- και µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα ΥΠΟΜΕΔΙ -µε αριθµό πρωτοκόλλου 2031/2811-2014- τα ακόλουθα πέντε οδικά έργα που θα σας διαβάσω
έχουν προϋπολογισµό 1.705.000.000.
Ποια είναι αυτά: Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου ΠάτραΠύργος, 475 εκατοµµύρια. Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου
Καλό Νερό-Τσακώνα, 150 εκατοµµύρια. Η ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου µε το δυτικό
άξονα Βορρά-Νότου φάση Β’, 130 εκατοµµύρια. Η κατασκευή
της οδικής παράκαµψης Χαλκίδας, 180 εκατοµµύρια. Η κατασκευή του τµήµατος Λαµία-Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας, 770 εκατοµµύρια.
Στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020 τα πέντε αυτά µεγάλα έργα
εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 3, στις σελίδες 92 έως
106 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υποδοµές Μεταφορών
κ.λπ.. Η συνολική χρηµατοδότηση του άξονα του Ταµείου Συνοχής είναι 430 εκατοµµύρια. Άρα, µας λείπουν, σε σχέση µε τις
δεσµεύσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, 1.275.000.000.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Επίκαιρη επερώτηση κάνει ο κύριος
Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Το λέω για να δούµε
πόσο δεσµευµένη για τα έργα που είχε πει στον ελληνικό λαό
ήταν η προηγούµενη κυβέρνηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, ακόµη κι αν διατεθούν όλες οι πιστώσεις του Εθνικού ΠΔΕ,
σε σχέση µε το Υπουργείο στα οδικά έργα µέχρι το 2018, πάλι
µας λείπουν 727 εκατοµµύρια, σε σχέση µε αυτά που είχε δεσµευτεί η προηγούµενη κυβέρνηση. Οι δεσµεύσεις της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν τέλειες!
Εµείς δεσµευόµαστε, όπως θα δείτε και από τα έγγραφα της
υπηρεσίας, ότι το έργο θα γίνει και πως το έργο δεν θα βγει όπως
είπε ο κ. Τζαβάρας.
Κύριε Τζαβάρα, καταγγείλατε τους µεγαλοεργολάβους, αλλά
δεν καταγγείλατε ότι θα έβγαινε ένα έργο, µια δηµοπρασία και
πως και αυτό το έργο, όπως και τα υπόλοιπα που κόπηκαν, απευθυνόταν στις έξι µεγάλες εταιρίες, καθώς και το ότι µειώθηκε το
φυσικό αντικείµενο των παραχωρήσεων. Άρα τι δηµόσιο έργο;
Δηµόσιο έργο το οποίο απευθύνεται πάλι σε έξι-επτά µεγάλες
εταιρείες; Δηλαδή, οι πολίτες, οι κάτοικοι της Ηλείας, της Καλαµάτας, οι εργοληπτικές εταιρείες, οι προµηθευτικές εταιρείες
εκεί δεν θέλουν να δουλεύουν; Δεν θέλουν τα έργα που γίνονται
στην περιοχή να πηγαίνουν σε χαµηλότερης τάξης εταιρείες;
Αυτό, λοιπόν, για το οποίο δεσµευόµαστε, κύριε Πρόεδρε -και
έχει κατατεθεί- είναι ότι µέσα στον Ιούνιο οι αρµόδιες υπηρεσίες,
ανάλογα µε το φυσικό αντικείµενο που υπάρχει για τον αυτοκινητόδροµο, θα έχουν προετοιµάσει εκείνους τους διαγωνισµούς,
ώστε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να βγουν οι διαγωνισµοί, τµηµατικά, για όλο το έργο και όχι για ένα έργο που και πάλι θα
απευθύνεται, όπως είπε ο κ. Τζαβάρας, στο καρτέλ των µεγάλων
εργολάβων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Τζαβάρα, έχετε αντίστοιχο χρόνο για να υποστηρίξετε
την ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να συµφωνήσω µαζί σας και συµφωνώ απολύτως για την αναγκαιότητα
και τη µεγάλη χρησιµότητα αυτού του έργου.
Δυσκολεύοµαι, όµως, να σας παρακολουθήσω, γιατί θα πρέπει
να σας ξεκαθαρίσω, εντίµως, ότι ως Βουλευτής είµαι προσηλωµένος στο θεσµικό µου ρόλο, γι’ αυτό και δεν χωράω σε τεχνητές
αντιπαραθέσεις µεταξύ αυτού που είπατε «εµείς και εσείς».
Εγώ, λοιπόν, ελέγχω την παρούσα Κυβέρνηση και αν είχα τη
δυνατότητα από αυτή τη στιγµή, από αυτόν τον χρόνο, θα έλεγχα
και την προηγούµενη. Γιατί δεν έχω κανένα µα κανένα δισταγµό
να σας πω ότι κακώς δέχθηκε την εξαίρεση του συγκεκριµένου
τµήµατος από τα έργα, από τις συµβάσεις της παραχώρησης,
δίνοντας -αν θέλετε- και προνόµια στους συγκεκριµένους «εθνικούς εργολάβους».
Εδώ, όµως, παρ’ όλο που θέλω να σας πιστέψω, τα έργα σας
µου δηµιουργούν µία καχυποψία. Πρώτη και κύρια είναι ότι η βιασύνη µε την οποία έγινε η «ακύρωση», όπως την λέτε, του συγκεκριµένου έργου και ότι δεν επελέγη η νόµιµη διαδικασία, µε
εµβάλλει σε πολύ µεγάλη ανησυχία για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζει το Υπουργείο σας τόσο σοβαρές καταστάσεις.
Το Υπουργείο σας επικαλείται τη διάταξη της παραγράφου 4
του άρθρου 27 του νόµου για τα δηµόσια έργα, που πράγµατι
δίνει το δικαίωµα στην προϊσταµένη αρχή να ανακαλεί και όχι να
ακυρώνει –υπάρχει µεγάλη διαφορά σε αυτές τις δύο λέξεις- τη
διακήρυξη ενός δηµοπρατηθέντος έργου, εφόσον µε αιτιολογηµένη απόφασή της, µεταξύ των άλλων περιπτώσεων, έχει τη βούληση να το επαναδηµοπρατήσει, µε τροποποίηση µόνο των όρων
της διακήρυξης.
Αυτή, όµως, εδώ, την οποία επικαλείστε, δεν την βλέπω στην
απόφαση του κ. Σταθάκη. Γιατί η απόφαση του κ. Σταθάκη κάνει
λόγο περί ακυρώσεως της διενέργειας του διαγωνισµού και όχι
περί ανακλήσεως της διακήρυξης µε σκοπό να τροποποιηθούν
οι όροι που προβλέπει η συγκεκριµένη διακήρυξη και να επαναδηµοπρατηθεί το έργο.
Και από την άλλη πλευρά, επίσης, διαβάζοντας το αιτιολογικό
της, δεν βρίσκω πουθενά έναν λόγο που να αποτελεί την ουσια-
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στική και τη νοµική βάση αυτών, τα οποία λέει το διατακτικό. Γιατί
στη συγκεκριµένη περίπτωση πουθενά δεν αναφέρονται τα όσα
είπατε. Το µόνο που αναφέρεται είναι ότι, ναι, µεν θέλει να επανεξετάσει τον τρόπο δηµοπράτησης και όχι να επαναδηµοπρατήσει και, δεύτερον, αυτό θα το κάνει σε συνδυασµό µε την
ένταξη του συγκεκριµένου έργου στο ΣΕΣ. Αυτό σηµαίνει ότι
αφήνετε πολύ µεγάλο περιθώριο για υποψία ότι αυτό το έργο θα
φύγει, θα εξαιρεθεί από το ΣΕΣ 2014-2020, δηλαδή από το νέο
ΕΣΠΑ, µε αποτέλεσµα, βέβαια, να µην εξευρεθούν ποτέ οι συγκεκριµένοι πόροι, οι οποίοι είναι της τάξεως των 445 εκατοµµυρίων ευρώ.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας προτρέψω να την υλοποιήσετε
αυτήν τη διαβεβαίωσή σας. Δεν µπορεί, βέβαια, να είναι δέσµευση, το ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα. Εσείς αυτή τη
στιγµή έχετε το µαχαίρι, έχετε και το πεπόνι, αλλά να ξέρετε ένα
πράγµα. Σε αυτόν τον τόπο ποτέ δεν θα µπορέσει η Ελλάδα να
χαρεί την έξοδο από την κρίση, την οικονοµική, την κοινωνική, τη
θεσµική, εάν δεν δώσει στον οποιονδήποτε, στον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας, τη δέσµευση και τη διαβεβαίωση ότι θα
κρατήσει αποστάσεις από τον κρατισµό και τον λαϊκισµό και εάν,
βεβαίως, δεν υλοποιήσει µια αρχή. Να σταµατήσει επιτέλους το
κράτος να είναι µηχανισµός εξυπηρέτησης ατοµικών ή µερικών
συµφερόντων, κλαδικών ή συντεχνιακών και να γίνει, επιτέλους,
η διαρκής οργάνωση σε νοµικό πρόσωπο ενός λαού, που τίποτα
άλλο δεν ζητάει από την Κυβέρνησή του από το να του δηµιουργεί καθηµερινά την πεποίθηση ότι υπάρχει κράτος δικαίου, που
δεν µοιράζει άνισα τους πόρους και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη
στις διάφορες περιφέρειες αυτής της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαβάρα.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε κάτι να προσθέσετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Πολλά, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνώ απόλυτα, κύριε Τζαβάρα. Δεν πρέπει πραγµατικά να
δίνουµε αυτό το µήνυµα στον πολίτη. Πρέπει να κρατήσουµε τον
πολίτη και το Κοινοβούλιο και όλους µας µακριά από τον λαϊκισµό και µακριά από τις ανισότητες.
Και το λέω αυτό, γιατί όταν µόνο το Υπουργείο που υπηρετώ
µε τους αρµόδιους φορείς έχει συµβασιοποιηµένα έργα 18,5 δισεκατοµµυρίων στις µεγάλες τεχνικές εταιρείες, αυτό όπως καταλαβαίνετε από µόνο του δηµιουργεί στον ελληνικό λαό
συνθήκες ανισοκατανοµής, αδικίας.
Να σας ενηµερώσω ότι εκατοµµύρια ανέργων από τον τεχνικό
κλάδο υπάρχουν στη χώρα και στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας -φαντάζοµαι θα τους συναντάτε καθηµερινά- και χιλιάδες
µηχανικοί, πάνω από το 65%, δεν µπορούν να καλύψουν στοιχειωδώς τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Άρα δεν είναι µόνο η περιφερειακή κατανοµή, είναι και η άλλη κατανοµή, αυτή που έχει
φέρει εκατοµµύρια ανέργους στη χώρα µας, ενώ την ίδια ώρα
κάποιοι λίγοι πλουτίζουν περισσότερο από ό,τι πριν. Αυτό να
δείτε τι αίσθηµα αδικίας δηµιουργεί στον ελληνικό λαό.
Δεύτερον, µπήκατε σε µια λογική –εγώ µηχανικός είµαι, δεν
είµαι νοµικός- εάν ανακαλέσαµε ή εάν ακυρώσαµε τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Αν, λοιπόν, τηρούσαµε αυτό που δεν σας προκαλεί
εσάς
ανασφάλεια,
αν
πηγαίναµε
και
µετά
επαναδιαπραγµατευόµασταν τους όρους, τους εξετάζαµε και ξαναβγάζαµε τον ίδιο διαγωνισµό, πάλι σε έξι εταιρείες θα απευθυνόµασταν. Δεν ξέρω αν αυτό σας δηµιουργεί κάποιο ερώτηµα
σε σχέση µε τους διαγωνισµούς που προβλέπονταν να γίνουν
στη µείωση του φυσικού αντικειµένου. Δηλαδή, δεν µπορεί από
τη µια να κατηγορείτε τα καρτέλ των µεγάλων εργολάβων και
από την άλλη να µας κατηγορείτε που ακυρώσαµε έναν διαγωνισµό που απευθυνόταν πάλι στους ίδιους εργολάβους και όχι σε
µικρότερες εταιρείες. Και πιστέψτε µε, αυτό δεν είναι ούτε κλαδικό ούτε συντεχνιακό, είναι πώς µοιράζεται ο πλούτος της
χώρας και σε ποιους µοιράζεται. Πρέπει να µοιράζεται σε πολλούς ή σε λίγους; Οι προηγούµενες κυβερνήσεις επέλεξαν σε
πάρα πολύ λίγους όµως, δεν γίνεται πιο λίγους. Και, βέβαια,
αυτές δεν είναι συγκεκριµένες κάστες, οι Έλληνες πολίτες είναι,
το σύνολο του ελληνικού λαού.
Τώρα, εµείς πραγµατικά δεν θα ακολουθήσουµε ούτε τον λαϊ-
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κισµό, ούτε την υποσχεσιολογία. Εµείς όταν έχουµε να πούµε
κάτι, το λέµε και δεσµευόµαστε. Και δεσµευόµαστε ότι αυτό το
έργο θα γίνει, θα έχει τη χρηµατοδότηση που πρέπει να έχει προφανώς από το ΣΕΣ. Και για την προηγούµενη δηµοπράτηση, από
ό,τι σας διάβασα και κατέθεσα και στα Πρακτικά, το ΣΕΣ θα τα
δώσει.
Από πού θα δώσει τα λεφτά, τα 454 εκατοµµύρια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς φτιάχνετε το έργο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Και πάλι -αν και έδωσα
και τα στοιχεία- λείπει ένα δισεκατοµµύριο και κάτι για τα έργα
που είχε πει έτσι η προηγούµενη κυβέρνηση και είχε υποσχεθεί
στον ελληνικό λαό και στις περιφέρειες της χώρας.
Λοιπόν, για το συγκεκριµένο έργο, αυτό που λέµε εµείς είναι
ότι θα γίνει. Μέσα στον Ιούνιο ή αρχές Ιουλίου το αργότερο θα
γίνουν οι τµηµατικές δηµοπρασίες, όπως είπαµε και πριν από δεκαπέντε ηµέρες στην αντίστοιχη ερώτηση που είχε γίνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το ακυρωθέν έργο θα επαναπροκηρυχθεί, κύριε Τζαβάρα, είπε
ο κύριος Υπουργός, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Περατώσαµε. Ευχαριστούµε, κύριε Τζαβάρα και κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στην τρίτη µε αριθµό 165/28-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις «προκλητικές ενέργειες φανατικών µουσουλµάνων εντός της ελληνικής επικράτειας».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος.
Ορίστε, κύριε Λαγέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγες µέρες υπήρξε η µεγαλύτερη
γιορτή των Ελλήνων χριστιανών, των χριστιανών γενικά όλου του
κόσµου, η Θεία Ανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας υπήρξε ένα περιστατικό σε ένα ελληνικό χωριό. Στο χωριό
Εχίνος στη Θράκη µας έγινε περιφορά του Επιταφίου και το είχε
διοργανώσει το Δ’ Σώµα Στρατού της Ξάνθης.
Από πού και ως πού ένας δηµοσιογράφος µουσουλµάνος βγαίνει και λέει ότι αυτό ήταν ένα σκάνδαλο, βγαίνει και κατηγορεί
την Κυβέρνηση, τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι από την
περιοχή, το Περιφερειακό, το Δηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτό το
πράγµα ήταν ένα σκάνδαλο και ρεζιλίκι; Πώς έχουµε φτάσει σε
αυτό το σηµείο; Ήταν σκάνδαλο και ρεζιλίκι το ότι υπήρξε η περιφορά του Επιταφίου στην περιοχή, σε ελληνικό χωριό, στα ελληνικά χώµατα; Πού έχουν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι και πού έχει
φτάσει και η ελληνική Κυβέρνηση, που ανέχεται όλο αυτό;
Αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν πήρε το θάρρος έτσι ξαφνικά µια
ωραία πρωία. Προφανώς η κατάσταση στη Θράκη -και το ξέρουµε όλοι εδώ µέσα ή και κάποιοι που δεν το ξέρουµε να το µάθουµε- έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η Θράκη αυτήν τη στιγµή
διοικείται, δυστυχώς, από το τουρκικό προξενείο.
Θέλουµε να µάθουµε ως Χρυσή Αυγή τι µέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Και να µας πείτε επισήµως, για να ξέρουµε και εµείς οι χρυσαυγίτες και οι Έλληνες
πολίτες γενικά, ποιος ο ρόλος του τουρκικού προξενείου. Τι είναι
αυτό ακριβώς που κάνει στη Θράκη µας, εκτός από το να υποδαυλίζει καταστάσεις, εκτός από το να δηµιουργεί εθνικούς κινδύνους στην πατρίδα µας;
Υπάρχουν πολλά ζητήµατα που πρέπει να αναπτύξουµε. Να
τονίσουµε εδώ ότι υπάρχει συγκεκριµένη τουρκική τράπεζα στη
Θράκη µας, η Ziraat, η οποία χορηγεί αφειδώς δάνεια, κυρίως σε
µουσουλµάνους, µε επιτόκιο της τάξης του 3%, όταν οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες δίνουν µε 13% και µε 14%. Αυτοί οι άνθρωποι αγοράζουν ό,τι ελληνική περιουσία υπάρχει εκεί. Και
ειδικά σε αυτήν την περίοδο κρίσης που ζούµε τώρα οι Έλληνες,
δυστυχώς, µόνο πουλάνε και οι µουσουλµάνοι µόνο αγοράζουν.
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Αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα συζητήσουµε και πρέπει να
βρούµε έναν τρόπο ως ελληνική Κυβέρνηση να τα σταµατήσουµε
και να δούµε πώς αυτοί εδώ, που αυτήν τη στιγµή αποτελούν φίδι
στον κόρφο της Ελλάδας, θα σταµατήσουν αυτές τις προκλητικές δηλώσεις. Δεν µπορεί –επαναλαµβάνω και πάλι- ο δηµοσιογράφος αυτός να λέει ότι είναι πρόκληση και ρεζιλίκι αυτό το
πράγµα, όταν στο κέντρο του Πειραιά ή στην Αθήνα βλέπουµε
να υπάρχουν δεκάδες παράνοµα τζαµιά, να αυτοµαστιγώνονται
µουσουλµάνοι και να µη µιλάει κανείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαγέ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτή, µετά από αλληλογραφία που είχα µε την Εισαγγελία Ξάνθης και µε βάση έγγραφο το οποίο µου απηύθυνε
και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Γιάννης Πανούσης, έλαβα γνώση ότι η εισαγγελία ναι µεν δεν είχε κινηθεί άµεσα
ή αυτόµατα, επειδή το κείµενο του δηµοσιογράφου είχε δηµοσιευθεί στον διαδικτυακό Τύπο και όχι σε έντυπο Τύπο, ο οποίος
γίνεται αµέσως γνωστός, αλλά πάντως κατά τον χρόνο της αλληλογραφίας µού γνωστοποίησε η Εισαγγελία της Ξάνθης ότι κινήθηκε προκαταρτική εξέταση για το συγκεκριµένο συµβάν.
Το έγγραφο δε του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µού
γνωστοποίησε ότι πάντως δεν σηµειώθηκαν αντιδράσεις από την
πλευρά της µειονότητας για την περιφορά του Επιταφίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαγός για τη δευτερολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον Υπουργό γι’
αυτό που µας είπε. Είναι το περί δικαίου αίσθηµα αυτό που έχει
γίνει. Είναι πάρα πολύ σωστό και έτσι θα έπρεπε να γίνει. Δεχόµαστε να υπάρχει µια µικρή καθυστέρηση, αν δεν είναι κάτι εκ
του πονηρού και αν απλά υπάρχει µια γραφειοκρατική διαδικασία.
Αλλά, θα επαναλάβω, κύριε Υπουργέ, ότι θέλουµε να µας
απαντήσετε, και αν όχι τώρα κάποια στιγµή στο σύντοµο, στο
άµεσο µέλλον, να δούµε ποιος είναι ο ρόλος του τουρκικού προξενείου. Επιµένουµε ως Χρυσή Αυγή ότι ο ρόλος του είναι πολύ
µυστηριώδης.
Για µας βέβαια δεν είναι µυστήριος, είναι συγκεκριµένος. Εκπροσωπεί τα τουρκικά συµφέροντα και η δουλειά που κάνει είναι
συγκεκριµένη.
Πρέπει να βρούµε έναν τρόπο. Εµείς δεν είπαµε ότι υπάρχει
αυτή τη στιγµή ακόµα πρόβληµα µε τους µουσουλµάνους που
ζουν εκεί πέρα πάνω, αλλά σίγουρα κάποιοι θέλουν να τους καθοδηγήσουν. Κι εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δυο-τρία συγκεκριµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα για να δούµε τι ακριβώς
συµβαίνει εκεί πέρα. Γιατί γνωρίζουµε πολύ καλά και το µαθαίνουµε ότι 500 ευρώ µηνιαίως είναι το ποσό που παρέχει πάµπλουτος Τούρκος επιχειρηµατίας -υπάρχει το ονοµατεπώνυµό
του, Οµάρ Μπαµπά είναι συγκεκριµένα- για κάθε παιδί που εγκαταλείπει το ελληνικό σχολείο για να φοιτήσει σε ιδιωτικό µουσουλµανικό ιεροσπουδαστήριο, προκειµένου να κάνει ορθότερη
εκµάθηση του Ισλάµ. Επίσης, γύρω στα 1.000 ευρώ, 850 για την
ακρίβεια, δίνει για το κάθε ανήλικο κορίτσι, το οποίο θα φορέσει
την παραδοσιακή τουρκική µαντήλα.
Άρα εδώ βλέπουµε ότι υπάρχουν δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
που δίνονται από το ίδιο το τουρκικό κράτος, µέσω του τουρκικού προξενείου, προκειµένου να εξυπηρετούνται σχέδια και «παιχνίδια». Επίσης, µαθαίνουµε από δηµοτικό σύµβουλο, ο οποίος
εκλέγεται στην περιοχή -το όνοµά του υπάρχει στη διάθεσή σας
όποτε το θελήσετε- ότι το ποσό το οποίο δίνει το τουρκικό
Υπουργείο Εξωτερικών ξεπερνάει τα 20 εκατοµµύρια ευρώ.
Τι κάνει η Ελλάδα πάνω σε αυτό το κοµµάτι; Τι κάνουµε; Σε
λίγα χρόνια θα έχουµε τεράστιο πρόβληµα στη Θράκη και το
σκεπτικό που επικρατεί ξέρετε ποιο είναι; Είναι να γίνει Κόσοβο
και η Θράκη. Είναι να διεκδικήσουν οι Τούρκοι να αποσχιστεί
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αυτό το κοµµάτι της ελληνικής µας γης χωρίς να υπάρχει καµµία
αντίδραση, µόνο µε υπογραφές. Αυτό γίνεται σταδιακά.
Βλέπουµε µία Θράκη, την οποία επιµελώς την έχουµε παρατήσει σαν Ελλάδα, σαν ελληνικό κράτος. Είναι ντροπή αυτό που
έχει γίνει. Σε πολλά ποµακοχώρια δεν έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν καν ελληνική τηλεόραση, δεν βλέπουν το ελληνικό σήµα δυστυχώς. Το τουρκικό προξενείο για άλλη µια
φορά έχει κάνει παρέµβαση εδώ και έχει βάλει δορυφορικά
πιάτα, προκειµένου να βλέπουν και να παρακολουθούν τούρκικα
προγράµµατα και δυστυχώς από µόνοι µας έχουµε κάνει µία κατηγορία Ελλήνων πολιτών, τους Ποµάκους, να τους οδηγήσουµε
«ετσιθελικά» στα χέρια και στην αγκαλιά της Τουρκίας. Γιατί γίνεται αυτό; Πώς θα σταµατήσει αυτό το πράγµα;
Οπωσδήποτε πρέπει κάτι να κάνουµε. Και δεν είναι οπωσδήποτε τυχαίο το ότι προχθές εµφανίστηκε ο γιος Ερντογάν στο
συγκεκριµένο χωριό του Εχίνου και έκανε δηλώσεις, ότι «είµαστε
δίπλα σας» -και καλά, στη µουσουλµανική µειονότητα, έτσι είπε
ο γιος Ερντογάν- «και όταν» -δεν είπε άµα- «όταν υπάρξει πρόβληµα, θα είµαστε εδώ, δίπλα σας, για να το λύσουµε».
Επιµένω και πάλι ότι το πρόβληµα είναι σηµαντικό. Ως Χρυσή
Αυγή το τονίζουµε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλουµε απάντηση, κύριε Υπουργέ, στα συγκεκριµένα ζητήµατα και ιδίως θα
θέλαµε να µας δώσετε απάντηση για τον ρόλο που εξυπηρετεί
το τούρκικο προξενείο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαγέ.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι παρακαλώ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
ελάχιστα, γιατί τα θέµατα αυτά δεν εµπίπτουν στο γραπτό ερώτηµα που είχε τεθεί ούτε εµπίπτουν άλλωστε στο πεδίο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι προσηλωµένη στη νοµιµότητα, οι
δικαστές είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε επιρροή εκ µέρους
των υπολοίπων εξουσιών, οπότε δεν έχω κάτι να προσθέσω.
Αυτά αφορούν άλλα πεδία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαγέ και κύριε Υπουργέ.
Με την τεκµαιρόµενη συναίνεση του παρισταµένου Υπουργού
κ. Βούτση και του κ. Μαυραγάνη θα προτάξω την ερώτηση προς
την κ. Βαλαβάνη, επειδή ο κύριος Υπουργός θα δεχθεί δύο ερωτήσεις.
Συνεπώς, θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 145/27-4-2015
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οδηγία περί µη
φορολόγησης των αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων των αγροτών.
Θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ.
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω ότι πράγµατι το ένα ερώτηµα αφορά ακριβώς το θέµα
που έχει προκύψει για τη φορολόγηση ή µη επιδοτήσεων, αποζηµιώσεων και λοιπών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πώς έχει προκύψει; Ενώ δεν προβλέπεται από κανέναν νόµο,
από καµµιά διάταξη και δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα πράξη, ούτε
στην Ελλάδα αλλά ούτε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µια τέτοια φορολόγηση, από την πλευρά των φοροτεχνικών τέθηκε το ερώτηµα «Αφού δεν απαγορεύεται, µήπως πρέπει να δηλώνεται;».
Έτσι, εκ των πραγµάτων τίθεται ένα ερώτηµα προς το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να αποσαφηνιστεί και να αποκλειστεί -διότι δεν προβλέπεται από πουθενά- κάθε ενδεχόµενο
φορολόγησης των επιδοτήσεων. Αυτό που ρωτάµε την κυρία
Υπουργό είναι µε ποιον τρόπο θα το διευκρινίσει αυτό, εάν χρειάζεται µία εγκύκλιος, µία ΠΟΛ, όπως λέγεται για το Υπουργείο
Οικονοµικών, ή αν χρειάζεται πιθανόν και άλλη πράξη.
Το δεύτερο θέµα για το οποίο ρωτάµε είναι εάν προτίθεται να
δεχθεί την πρόταση που προσωπικά έχω καταθέσει και που είχε
επεξεργαστεί το επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµικών -το υπηρεσιακό ή άλλο, δεν γνωρίζω- επί προηγούµενης κυβέρνησης,
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να θεσµοθετήσει δηλαδή για την πρώτη χρονιά εφαρµογής του
συστήµατος εσόδων-εξόδων για τους αγρότες τεκµαρτή δαπάνη
τουλάχιστον 20% επί των εσόδων ως έξοδα χωρίς παραστατικά.
Και αυτό γιατί το ζητάµε; Γιατί δεν έγινε η απαραίτητη ενηµέρωση των αγροτών για τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσουν, ώστε να συλλέξουν τα απαραίτητα παραστατικά και να
έχουν εφοδιαστεί µε τα στοιχεία του Κώδικα, ούτως ώστε να µην
υπερφορολογηθούν. Για να µην έχουµε, λοιπόν, ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ζητάµε από το Υπουργείο να εξετάσει και να υιοθετήσει αυτήν την πρόταση του 20%, η οποία για µία χρονιά θα δώσει
λύση στο πρόβληµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεγκέρογλου.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη έχει τον λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Σε σχέση µε την πρώτη ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, όπως ήδη απάντησα στη Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Διαµάντω
Μανωλάκου την προηγούµενη Δευτέρα σε σχετική επίκαιρη ερώτησή της, σε συνεργασία µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καταλήξαµε να µην περιµένουµε µία ριζική
αναδιάρθρωση του τρόπου φορολόγησης των αγροτών στο νέο
φορολογικό νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί το φθινόπωρο και θα
αφορά τα εισοδήµατα των αγροτών κατά το οικονοµικό έτος
2015, αλλά να παρέµβουµε τώρα µε νοµοθετική ρύθµιση σχετικά
µε τον τρόπο φορολόγησης των αγροτικών αποζηµιώσεων και
επιδοτήσεων για τις φορολογικές δηλώσεις του οικονοµικού
έτους 2014. Η σχετική τροπολογία είναι έτοιµη και ελπίζουµε ότι
θα µπορέσει να συζητηθεί και να ψηφιστεί µέχρι το τέλος αυτής
της εβδοµάδας.
Με αυτήν την τροπολογία θεσπίζεται το αφορολόγητο των
αποζηµιώσεων χωρίς πλαφόν. Κάτι διαφορετικό θα ήταν ντροπή,
αν σκεφθεί κανείς ότι πρόκειται ουσιαστικά για καταστροφή
επενδεδυµένου κεφαλαίου, πολύ περισσότερο που ξεκινά από
µείον 30% η οποιαδήποτε αποζηµίωση αυτής της καταστροφής
και πολύ περισσότερο βέβαια ντροπή θα ήταν, χωρίς αυτή τη
ρύθµιση, όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει, που θα οδηγεί αντικειµενικά σε µία εξαιρετική υπερφορολόγηση των αγροτών
φέτος σε σύγκριση µε το 2013 -εννοώ του οικονοµικού έτους
2014 σε σύγκριση µε το 2013- καθώς, όπως ξέρουµε, προβλέπει
τη φορολογία από το πρώτο ευρώ.
Ως προς τις επιδοτήσεις, θέλω να πω ότι θα είναι αφορολόγητες οι πρώτες 12.000 ευρώ σε όλους τους αγρότες. Αυτό καλύπτει -απ’ όσο το ψάξαµε- πάνω από το 90% των δικαιούχων των
επιδοτήσεων. Δηλαδή, πρακτικά οι επιδοτήσεις θα είναι αφορολόγητες για το σύνολο της µικρής και µεσαίας αγροτιάς.
Προσδοκούµε ότι, ανεξάρτητα από το πώς καταρτίστηκε ο ν.
4172/2013, το σύνολο της Αντιπολίτευσης θα υποστηρίξει αυτή
τη ρύθµιση και βέβαια εσείς προσωπικά.
Σε σχέση µε το δεύτερο ερώτηµα, δεν ξέρω τι ετοίµαζε ή δεν
ετοίµαζε η προηγούµενη κυβέρνηση, πάντως κάτι τέτοιο, δηλαδή
µείον 20% των εσόδων των αγροτών ως αφορολόγητο, δεν έχει
εµφανιστεί πουθενά. Πιθανόν να ήταν µία δική σας προσωπική
πρωτοβουλία. Αντίθετα, επειδή η προηγούµενη κυβέρνηση µε
τον ν. 4172 θεωρούσε όλους τους αγρότες επιχειρηµατίες, εµφανίστηκε η φορολόγηση 13% από το πρώτο ευρώ, το τέλος επιτηδεύµατος, η προκαταβολή 27,5% και βέβαια αυτό που είναι
έξω από κάθε λογική, το πιο ακραίο απ’ όλα, που είναι η φορολόγηση των αποζηµιώσεων και των επιδοτήσεων από το πρώτο
ευρώ.
Και ξέρετε, κύριε Κεγκέρογλου, ότι µε τον τρόπο που είναι διατυπωµένος ο ν. 4172/13, δεν χρειάζεται να αναφέρονται αυτά
ρητά. Εφόσον δεν αναφέρεται ότι εκπίπτει, θεωρείται ότι είναι
αντικείµενο φορολόγησης.
Ξέρετε, επίσης και µε αυτό θα ήθελα να τελειώσω, ότι δεν γίνονται µέσα στην ίδια χρονιά δύο φορολογικά νοµοσχέδια, ούτε
δύο προϋπολογισµοί. Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ ήταν
προεκλογική µας δέσµευση για το έτος 2015 στο οποίο θα ήµαστε Κυβέρνηση. Αν το εφαρµόζαµε από τώρα, δηλαδή για τα εισοδήµατα του 2014, θα χρειαζόταν να καταφύγουµε στο
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παραπάνω, γιατί, όπως ξέρετε, το αφορολόγητο είναι από τα βασικότερα στοιχεία που συνιστούν τα έσοδα έτσι όπως διαµορφώνονται µε βάση τον τρέχοντα προϋπολογισµό.
Κάναµε αυτό που µπορούσαµε για τα εισοδήµατα της προηγούµενης χρονιάς συνολικά και όχι µόνο για τους αγρότες. Αντιµετωπίσαµε τρεις συν πέντε εξαιρετικά ακραίες καταστάσεις.
Οι τρεις ρυθµίστηκαν µέσα στον νόµο για τις εκατό δόσεις, οι
πέντε –που µία από αυτές είναι το αφορολόγητο των αποζηµιώσεων και των επιδοτήσεων για τους αγρότες- θα κατατεθούν και
ελπίζω, όπως είπα πριν, ότι θα ψηφιστούν και από την Αντιπολίτευση µέχρι το τέλος αυτής της εβδοµάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε την
Υπουργό κ. Βαλαβάνη.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η απάντησή σας, κυρία Υπουργέ, είναι διττή, διφορούµενη και
αντιφατική. Είναι θετική ως προς το σκέλος που αφορά τις αποζηµιώσεις και για το οποίο είπατε ότι θα παρέµβετε για τα εισοδήµατα και ό,τι αφορά αποζηµιώσεις για το 2014 και θα
νοµοθετήσετε την επόµενη εβδοµάδα.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Αυτήν την εβδοµάδα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ή τούτη την εβδοµάδα, ναι, γιατί
θα αρχίσουν οι φορολογικές δηλώσεις, οπότε όσο το δυνατόν
συντοµότερα.
Για τις επιδοτήσεις θέλω να σας επισηµάνω ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπεται η φορολόγησή τους, δεν προβλεπόταν και από τον νόµο, τον οποίο αναφέρατε, η εικασία των
φοροτεχνικών ότι πρέπει να τη δηλώνουν δεν έχει καµµία νοµική
ισχύ, ούτε κανενός η εικασία, εποµένως πρέπει να υπάρξει θέσπιση καθαρά του αφορολόγητου -εφόσον προχωράτε σε νοµοθετική παρέµβαση- ανεξαρτήτως πλαφόν και ύψους. Δεν µπορεί
να φορολογηθούν οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
οι ενισχύσεις.
Το ότι θα βάλετε ένα όριο, που κατά την άποψή σας είναι στοιχείο δικαιοσύνης, θα δηµιουργήσει ζήτηµα να εκπέσει αυτή η νοµοθετική ρύθµιση, που σηµαίνει ότι θα τεθεί εν αµφιβόλω ξανά
το θέµα της µη φορολόγησης των ενισχύσεων. Θα πρέπει, εποµένως, να ισχύσει, χωρίς πλαφόν, το αφορολόγητο για αποζηµιώσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις.
Για το δεύτερο σκέλος, είπατε ότι αφού έχει νοµοθετηθεί από
την προηγούµενη κυβέρνηση, εµείς δεν µπορούµε να παρέµβουµε και θα δούµε τι θα κάνουµε για τα εισοδήµατα του 2015.
Όχι βεβαίως. Από τη στιγµή που παρεµβαίνετε για το θέµα των
αποζηµιώσεων και των επιδοτήσεων και θα φέρετε νοµοθετική
ρύθµιση για το 2014, από πού και ως πού δεν µπορείτε να ρυθµίσετε και το θέµα, το οποίο πολύ σωστά επισηµάνατε, ότι θα οδηγήσει σε υπερφορολόγηση των αγροτών; Πολύ σωστά το
επισηµάνατε και έτσι είναι. Γιατί πράγµατι και εµείς ως πολιτεία
και εµείς ως κυβέρνηση προηγούµενη και εσείς, δεν θα έχουµε
δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να δηλώσουν
τα πραγµατικά τους έξοδα και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο διαδικαστικά. Αλλιώς, θα είχε δοθεί η λύση. Είναι δύσκολο, πράγµατι.
Σας καλώ να εξετάσετε την πρόταση του 20%, θα είναι σωτήρια. Εάν βέβαια είχατε θεσπίσει το 12.000 αφορολόγητο, δεν θα
ετίθετο θέµα. Εάν είχαµε πάει στο καθεστώς φορολόγησης των
µισθωτών, όπου ισχύει το 9.500 αφορολόγητο, πάλι δεν θα
υπήρχε πρόβληµα. Αλλά λόγω του ότι πάει, όπως είπα, των επαγγελµατιών από το πρώτο ευρώ, πρέπει να θεσπιστεί αυτό το 20%.
Δεν µπορούν να βγουν τα σπασµένα από τους αγρότες γιατί
περί αυτού πρόκειται, αφού είπατε ότι «όπως γνωρίζετε, από εκεί
εξαρτάται όλο το δηµοσιονοµικό, από τη φορολόγηση του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ κ.λπ., που θα το πάµε του χρόνου.
Όχι από τους αγρότες. Δεν υπάρχει κάτι να µειώσουµε, υπάρχει
κάτι το οποίο πάµε να αυξήσουµε. Άρα, θα είναι άδικο γι’ αυτούς
τους ανθρώπους, την ίδια ώρα που όπως είδαµε σήµερα µε πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στο οποίο
δεν έχει δώσει απάντηση η Κυβέρνηση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» είναι η εφηµερίδα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», µε συγχω-
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ρείτε. Εσύ ως Μακεδόνας τα ξέρεις καλά.
Η εφηµερίδα αυτή αναφέρει ότι τον Μάρτιο, Αναπληρωτής
Υπουργός που εικάζεται –και δεν σας αφορά βεβαίως- ότι είναι
του επιτελείου που διαπραγµατεύεται –µάλιστα λέγεται στα δηµοσιογραφικά στέκια ότι είναι µε ένα «µ» όχι «ν»- έβγαλε έξω
80.000 ευρώ χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένος σκοπός και αναγκαία πρόβλεψη για τον σκοπό που βγαίνει. Δεν έχει απαντηθεί
ακόµα. Δηλαδή, βλέπουµε αντιφατικά στοιχεία και στη δικιά σας
Κυβέρνηση που έχουν να κάνουν από τη µια µεριά µε το «δεν
µπορούµε να αγγίξουµε το κοµµάτι που αφορά τη φορολόγηση,
γιατί όπως είναι πρέπει να υλοποιηθεί» και από την άλλη «να ακολουθούµε την πεπατηµένη, την οποία καταγγείλαµε όλοι µαζί
µόλις τη µάθαµε για Υπουργό Οικονοµικών της προηγούµενης
κυβέρνησης και να τα βγάζουµε εν µέσω διαπραγµάτευσης».
Αυτό το λέω γιατί χρειάζεται άµεσα να διαψευστεί, διότι αν
Υπουργός που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, πράγµατι έχει
βγάλει έξω, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα αυτό –αν ισχύει-, δίνει
ένα λάθος µήνυµα για όλους τους άλλους. Είναι το ίδιο µήνυµα
µε αυτόν που έλεγε ότι «εγώ θα τα βγάλω έξω όλα τα λεφτά µου
για να µην κινδυνεύσω».
Αυτό το λάθος µήνυµα έπρεπε ήδη να το έχει αποτρέψει η Κυβέρνηση από τα πρώτα λεπτά που κυκλοφόρησε η εφηµερίδα,
την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής και θα περιµένω την απάντηση άµεσα. Δεν ξέρω αν µπορείτε να τη δώσετε
εσείς ή ο ίδιος ο Υπουργός µε ένα «µ» ή οποιοσδήποτε άλλος
από την Κυβέρνηση όπως ο κ. Σακελλαρίδης. Πρέπει πάντως να
απαντηθεί αυτό, ούτως ώστε αν µεν ισχύει, να αποδοθούν ευθύνες, εάν δεν ισχύει, να καταγγελθεί αυτός που το δηµοσίευσε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεγκέρογλου.
Κυρία Υπουργέ, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Κεγκέρογλου, επειδή όσοι ασχολούµαστε µε τα
φορολογικά στο Υπουργείο Οικονοµικών είµαστε λίγο στα υπόγεια
του Υπουργείου, πρέπει να σας πω ότι δεν είχα υπ’ όψιν µου καθόλου το σχετικό δηµοσίευµα και συµφωνώ απολύτως ότι βεβαίως
χρειάζεται άµεση απάντηση και δεν µπορώ να φανταστώ ότι ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Νοµίζω ότι αυτοί οι οποίοι
πρέπει να το κοιτάξουν, θα το κοιτάξουν και υποθέτω ότι θα υπάρξει αυτή η απάντηση που λέτε ότι δεν έχει υπάρξει µέχρι στιγµής.
Εγώ δεν είπα ότι θα καταρρεύσει ο προϋπολογισµός αν θεσπιστεί αφορολόγητο στους αγρότες. Είπα άλλο πράγµα: ότι αυτό
που µπορούµε να κάνουµε για το 2014, είναι να αγγίξουµε –και
αναφέρθηκα σε τρία συν πέντε ίσον οκτώ- ακραία. «Ακραία» σηµαίνει όχι µόνο τα πιο άδικα και τα πιο υπερβολικά. Επίσης, σηµαίνει ακραία και στην κυριολεξία, δηλαδή που δεν αποτελούν
τον πυρήνα.
Το θέµα του αφορολόγητου για όλες τις κατηγορίες, που αυτό
δεν υπάρχει µε άµεση ή έµµεση µορφή, όπως είναι όλες οι κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελµατιών των µικρών επιχειρήσεων,
των ατοµικών επιχειρήσεων και βεβαίως των αγροτών που είναι
και η πιο άδικη επιχείρηση, είναι ο πυρήνας της συγκεκριµένης
φορολογίας.
Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο θέµα που µου έθεσαν οι δηµοσιογράφοι είναι: «Θα καταργήσετε για το 2014 για όλες αυτές
τις κατηγορίες το απολύτως άδικο –και συµφωνώ απολύτως- τη
φορολόγηση χωρίς αφορολόγητο όριο από το πρώτο ευρώ;».
Έδωσα αυτή την απάντηση από την αρχή: Ότι για να γίνει αυτό,
θα πρέπει πραγµατικά να εκπονηθεί δεύτερο, πρώτο δηλαδή νοµοσχέδιο, δύο φορολογικά νοµοσχέδια µέσα στην ίδια χρονιά.
Όπως ξέρετε, η ΠΟΛ 1041/2015 της Γενικής Γραµµατέως Δηµοσίων Εσόδων, στην οποία υποθέτω ότι αναφέρεστε, εξειδίκευσε τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του ν.4172/2013
για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτικές δραστηριότητες.
Αυτό έγινε, ακριβώς, επειδή για τους αγρότες, ανεξάρτητα
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από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του
ΚΦΑΣ, δηλαδή από το αν έχουν ή όχι αγροτικό εισόδηµα
µεγαλύτερο από 10.000 ευρώ που είναι και το όριο για το αν
χρειάζεται να τηρούν ή όχι βιβλία, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδά τους οι λεγόµενες παραγωγικές δαπάνες, οι οποίες
αποδεικνύονται µε απλά περιστατικά, όπως αγορές σπόρων ή
νεογνών, λιπασµάτων και φαρµάκων, καλλιεργητικές δαπάνες
και δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ηµεροµίσθια εργατών, το
κόστος καυσίµων και συντήρησης των αγροτικών µηχανηµάτων,
τόκους και έξοδα των δανείων που σχετίζονται µε την αγροτική
καλλιέργεια, τις αποσβέσεις πάγιου εξοπλισµού κ.λπ..
Αυτές οι εκπτώσεις είναι αυτές που ισχύουν για το οικονοµικό
έτος 2014. Δεν µπορούµε για την προηγουµένη χρονιά, που δεν
ήταν δική µας η Κυβέρνηση, να κάνουµε κάτι παραπάνω από τη
θέσπιση του αφορολόγητου των αποζηµιώσεων χωρίς πλαφόν
και του αφορολόγητου των επιδοτήσεων έως 12.000 ευρώ. Το
συζητήσαµε αυτό το θέµα. Ουσιαστικά, αυτό το εισάγει -και
µάλιστα φορολογία από το πρώτο ευρώ- στον τρόπο που
αποφεύγει να αναφερθεί και αναφέρεται αντίθετα, στο ότι τα
µόνα που εκπίπτουν είναι οι λεγόµενες παραγωγικές δαπάνες,
τις οποίες σας τις είπα και οι οποίες κατονοµάζονται. Τίποτα
άλλο δεν εκπίπτει. Εφόσον τίποτα άλλο δεν εκπίπτει, πέρα από
αυτές είναι φανερό ότι φορολογούνται κανονικά οι αποζηµιώσεις
και οι επιδοτήσεις. Η θέσπιση αυτού του αφορολόγητου των
12.000 ευρώ των αγροτικών επιδοτήσεων, ουσιαστικά µε έµµεσο
τρόπο δηµιουργεί ένα µικρό αφορολόγητο που παίρνει ο
καθένας στο ύψος ανάλογα µε τις επιδοτήσεις που παίρνει.
Για µία περισσότερο δίκαιη ρύθµιση θα πρέπει να περιµένουµε
δυστυχώς το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο για τα εισοδήµατα του
2015.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε κύριε
Κεγκέρογλου και κυρία Βαλαβάνη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πείτε
όµως ότι οι Ηρακλειώτες ήταν σύντοµοι στον χρόνο, ενώ οι
Ηλείοι έκαναν µιάµιση ώρα και δεν έβγαλαν και συµπέρασµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ακουστήκατε, κύριε
Κεγκέρογλου.
Εισερχόµαστε στην ανάπτυξη της πέµπτης µε αριθµό 147/274-2015 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη
προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, σχετικά µε την αποκοπή της παραλιακής οδού
Αιδηψού από κατολίσθηση και την καταστροφή του επαρχιακού
δικτύου Αιδηψού-Λίµνης.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαος Βούτσης.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς έχω την ατυχία να βρίσκοµαι σε
έναν νοµό που είναι ο πλέον παραµεληµένος από άποψη οδικού
δικτύου. Ίσως να το έχετε ακούσει για πολλούς νοµούς, αλλά αν
έχετε περάσει από την Εύβοια και έχετε κάνει την προσπάθεια
να την διατρέξετε από βορρά προς νότο, θα έχετε διαπιστώσει
ότι ο λόγος µου δεν έχει καµµία απολύτως υπερβολή. Όταν
µάλιστα η Εύβοια αποτελεί το εγγύτερο τουριστικό πεδίο δίπλα
από την Αθήνα, τούτο αποκτά άλλες διαστάσεις.
Είναι πράγµατι γεγονός ότι είναι το µοναδικό νησί που δεν έχει
περιµετρική οδό, αλλά είναι επίσης γεγονός ότι και αυτό ακόµα
το δίκτυο που διαθέτει είναι άθλιο και είναι πάρα πολύ
επικίνδυνο. Το συγκεκριµένο κοµµάτι, στο οποίο αναφερόµεθα
είναι ένα κοµµάτι στο οποίο η πλαγιά του βουνού εδώ και πάρα
πολλά χρόνια δηµιουργεί σωρεία προβληµάτων. Έχουµε
συνεχείς πτώσεις βράχων. Είναι ο κύριος οδικός άξονας που
συνδέει την κεντρική Εύβοια, τη Χαλκίδα, µε τη βόρεια Εύβοια
µέσω Λίµνης προς Αιδηψό και Ιστιαία. Πέφτουν βράχοι
τουλάχιστον µία ή και δύο φορές τον χρόνο, διακόπτουν τη
συγκοινωνία, δηµιουργούν τεράστιο πρόβληµα και κίνδυνο
ανθρωπίνων ζωών, διότι καταλαβαίνετε ότι οι βράχοι αυτοί είναι
τεράστιοι σε µέγεθος.
Δεν έχει κανείς µέχρι τώρα αποκτήσει εκείνη την ελάχιστη
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ευαισθησία που θα χρειαζόταν για να προστρέξει σε βοήθεια και
από το πολιτικό προσωπικό της κεντρικής σκηνής, αλλά και από
το πολιτικό προσωπικό της περιφερειακής σκηνής, αλλά και για
να προστρέξει προς την κατεύθυνση της θωράκισης των βράχων
αυτών για να µην υπάρχει κίνδυνος ζωής και για να µην αποκόπτεται η κεντρική από τη βόρειο Εύβοια.
Επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό συµβαίνει κάθε σχεδόν χρόνο και µάλιστα, όχι µία φορά, αλλά περισσότερες. Φέτος,
συνέβη στις 11 Μαρτίου 2015. Πήγα επιτόπου δύο φορές. Φωτογράφισα –ίσως να έχει το Υπουργείο σας και αντίστοιχες φωτογραφίες, θα τις καταθέσω κι εγώ- το σηµείο όπου φαίνεται ότι
οι βράχοι είναι τεράστιοι σε µέγεθος και ότι ουσιαστικά είναι ογκόλιθοι. Μιλάµε για ένα επαρχιακό πρωτεύον δίκτυο ή άλλως ένα
δίκτυο εθνικής οδού Β’τάξεως.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του ν. 3155/1955 αυτό
αποτελεί αρµοδιότητα της Περιφερειακής Διοίκησης της Στερεάς Ελλάδας, ούτως ώστε να κάνει το ανάλογο έργο και προς
τη συντήρηση, αλλά και προς τη θωράκιση.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα –και κατά τούτο κατατείνει η ερώτηση µου- να µου πείτε τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σας προς την κατεύθυνση ελέγχου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας -σε σχέση µε τα έργα και τις πρωτοβουλίες
που πρέπει να αναλάβει οπωσδήποτε και απαρέγκλιτα- ούτως
ώστε αυτό να µην επαναληφθεί διότι –επαναλαµβάνω- υπάρχει
κίνδυνος ανθρώπινων ζωών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαυραγάνη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με τις ερωτήσεις σας, κύριε συνάδελφε,
θίγετε µία σειρά από θέµατα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Φοβάµαι µήπως υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις ερωτήσεις,
αν υπάρχει και συνέχεια προβληµάτων.
Είναι προφανές ότι όταν µελετήθηκε αυτό το έργο κι όταν
έγινε δεν έγιναν οι κατάλληλες εδαφολογικές µελέτες πεδίου,
για ορισµένα τουλάχιστον τµήµατά του. Το πιο προβληµατικό
τµήµα είναι τέσσερα έως πέντε χιλιόµετρα, στα οποία συµβαίνουν πράγµατι αυτά που λέτε.
Η ίδια η περιφέρεια ως απάντηση και ως πρώτη εκτίµηση είπε
πως το σωστό θα ήταν –αλλά αυτό είναι µια αφαίρεση σε σχέση
µε τη σηµερινή δυνατότητα της χώρας- να δοθεί ένα κονδύλι που
µπορεί να φτάσει τα 25 εκατοµµύρια, έτσι ώστε να γίνει νέα οδός
εξ υπαρχής και όχι µε σύρµατα, δίχτυα και υποστηρίξεις εµβαλωµατικού τύπου και πραγµατικά, να γίνεται µία ασφαλής διέλευση. Νοµίζω είναι Λίµνης Αιδηψού το τµήµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ακριβώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Βεβαίως, αυτό εκφεύγει πάρα πολύ των
δυνατοτήτων. Όλο το κονδύλι που έχει η περιφέρεια είναι 3,5
εκατοµµύρια –αν δεν κάνω λάθος- για ένα οδικό δίκτυο χιλίων
ογδόντα δύο χιλιοµέτρων.
Είναι εδώ και ο συνάδελφος Υπουργός. Και για να µην πω τη
λέξη «τα χάλια µας» -αλλά για να συνεννοούµαστε- είναι θλιβερό.
Έχει τύχει να κάνω τη διαδροµή που λέτε. Πρόκειται για έναν
δρόµο µεγάλης επικινδυνότητας από κάθε άποψη. Βεβαίως, πρόκειται για µία υποδοµή πολύ µικρής ικανότητας για να χρησιµοποιηθεί για αναπτυξιακούς λόγους.
Από αυτά τα 3,5 εκατοµµύρια, λοιπόν, έχουν κάνει µία προσπάθεια για τα 2,5 εκατοµµύρια, αφού γίνει µία κατάτµηση για έργα
απόλυτης επικαιρότητας –θα έλεγε κανείς- στα τεσσεράµισι χιλιόµετρα του δρόµου. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια µε παρεµβάσεις να γίνει µία κατάτµηση µε 2,5 εκατοµµύρια, οι οποίες δεν
θα είναι έτοιµες προ του τέλους του έτους. Άρα πηγαίνουµε ουσιαστικά στο φθινόπωρο, χειµώνα του χρόνου. Αυτή είναι η αλήθεια.
Έχουν σκύψει υπηρεσίες, δει δη χρηµάτων. Υπάρχουν και ευθύνες σε όσους παρέλαβαν τέτοια έργα, διότι κι ως µηχανικός
σάς λέω ότι χρειάζεται πολύ µεγαλύτερη φροντίδα, όταν περνάµε µέσα από ορεινούς όγκους ή από συγκεκριµένα πετρώµατα
και καταστάσεις χωµάτινων όγκων, έτσι όπως είναι εκεί που
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έχουν προφανή προβλήµατα διολισθήσεων από επίπεδο σε επίπεδο. Έπρεπε εξ υπαρχής να γίνει ένα πολύ πιο σοβαρό έργο.
Αυτή τη στιγµή µε µεγάλη επικινδυνότητα οι κάτοικοι και οι εκδροµείς και όλοι όσοι πηγαίνουµε εκεί, περνάµε από αυτά τα σηµεία. Έχετε απόλυτο δίκιο που τα επισηµαίνετε ανά βδοµάδα ή
ανά δεκαπενθήµερο και φέρνετε δρόµο-δρόµο της Εύβοιας. Η
οικονοµική πραγµατικότητα της Περιφέρειας είναι αυτή. Εγώ,
όµως, πιστεύω ότι κάνουν ή θα κάνουν κάθε προσπάθεια.
Τώρα µελετάµε εάν επιτρέψει και πρέπει να επιτρέψει η οικονοµική κατάσταση µέσω µίας στοιχειώδους αύξησης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων -αυτά συζητάγαµε και το
πρωί µε τον συνάδελφο κύριο Υπουργό- για να µπορούν να
υπάρχουν παρεµβάσεις επιπλέον, κεντρικές, διότι κι εσείς αυτό
ζητάτε και γι’ αυτό συζητάµε εδώ, αλλιώς το ότι η περιφέρεια
έχει 3,5 εκατοµµύρια και θα δώσει τα 2,5 εκατοµµύρια εκεί, φαντάζοµαι το γνωρίζατε. Έχουµε εδώ τις εκθέσεις.
Το θέµα είναι αν είµαστε πράγµατι σε θέση να πούµε ότι κεντρικά δίνουµε άλλα 2,5 εκατοµµύρια, άλλα 3 εκατοµµύρια, άλλα
5 εκατοµµύρια, έτσι ώστε να γίνει αποκατάσταση επί της ουσίας,
σας επαναλαµβάνω, και όχι µε συρµατάκια που πιάνουν τους όγκους, οι οποίοι πέφτουν ή µε υποστηρίξεις πολύ αµφιβόλου τεχνικής σηµασίας.
Αυτά, λοιπόν, καταγράφονται µε τη σπουδαιότητα και την ιεράρχησή τους στις προτεραιότητες, έτσι ώστε να µπορέσουµε
πράγµατι να θεραπεύσουµε τέτοιες καταστάσεις, τη στιγµή -και
γι’ αυτό εργαζόµαστε- που θα έχουµε αυτή τη δυνατότητα κεντρικά.
Θα ήταν λάθος να σας πω τώρα ότι «Ναι, θα δώσουµε άλλα
τόσα για να…». Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα µελετηθεί, θα το
δούµε, θα µπει σε έναν δρόµο µήπως µπορέσουµε, γιατί είναι
απόλυτη ανάγκη να συµβάλουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Καλύφθηκα, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό. Είναι πάντα ακριβής
σε αυτά τα οποία λέει.
Το µόνο που θα ήθελα να πω και να επισηµάνω και δράττοµαι
της ευκαιρίας που είναι εδώ και ο Υπουργός Ανάπτυξης- είναι ότι
πράγµατι η Εύβοια είναι παραµεληµένη σε αυτό το κοµµάτι. Είναι
επικίνδυνη και προς τον νότο και προς τον βορρά της και βεβαίως αποτελεί ψόγο προς την ελληνική πολιτεία, εν γένει το
λέω, που τα προηγούµενα χρόνια, που υπήρχε και η οικονοµική
δυνατότητα, δεν µερίµνησε. Και, βεβαίως, εµείς τώρα έχουµε
πολύ µεγαλύτερη ανάγκη από πόρους για να το κάνουµε αυτό.
Όµως, στο µέτρο του δυνατού αποτελεί µία προτεραιότητα.
Είναι πραγµατικά ντροπή. Όποιος περπατήσει την Εύβοια πραγµατικά το νιώθει. Είναι ντροπή, για ένα πολιτισµένο κράτος, µια
περιοχή εγγύς της Αθήνας, αλλά και µακριά να ήταν, δηλαδή την
Κύµη, που θέλει να πιστεύει ότι το κράτος µεριµνά και έχει χωροταξικά µεριµνήσει για να την έχει ως ένα από τα προεξάρχοντα
εµπορικά λιµάνια, χωρίς δρόµο, όµως, για να την προσεγγίσει
και φιλοδοξεί να έχει τα υπόλοιπα λιµάνια ως λιµένες εισόδου
στη χώρα, χωρίς δρόµους, όµως, για να προσεγγίζουν σ’ αυτά
τα λιµάνια, να συνεχίσει έτσι να περπατάει.
Παρακαλώ, λοιπόν, για τη µέριµνα για την Εύβοια, διότι ειλικρινά το δικό της δίκτυο είναι πριν από πενήντα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι συνεννοηθήκαµε, να τα βάλουµε σε κάποιες προτεραιότητες και να τα µελετήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επόµενη είναι η
τρίτη µε αριθµό 148/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθανασίου Παπαχριστόπουλου, προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διαχείριση των
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απορριµµάτων στον Πύργο Ηλείας.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος
Βούτσης.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, αναπτύξτε την ερώτηση για το πολύ
σηµαντικό αυτό και δύσκολο ζήτηµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να θυµίσω ότι τα πρόστιµα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, δυστυχώς, δεν τα πληρώνει ούτε ο περιφερειάρχης ούτε
ο δήµαρχος που έχει αµελήσει στοιχειώδεις υποχρεώσεις του,
αλλά τα πληρώνουµε όλοι εµείς εδώ µέσα.
Θέλω, επίσης, να επικαλεστώ σηµερινό –σηµερινό, όχι χθεσινό, ούτε προχθεσινό- δηµοσίευµα, κύριε Υπουργέ, µιας εφηµερίδας του Πύργου µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία και θέλω να
θυµίσω µερικά νούµερα και να πω το εξής: Ξέρουµε ότι όταν
απεργούν οι υπάλληλοι της αποκοµιδής των απορριµµάτων, των
σκουπιδιών, όχι για µήνες, αλλά για τρεις-τέσσερις µέρες, γίνεται
ο µεγάλος χαµός εδώ στην Αθήνα. Το έχουµε αντιµετωπίσει όλοι
και πέφτουµε όλοι επάνω να σταµατήσει αυτή η ιστορία, γιατί
δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Θέλω ακόµη να σας πω ότι έχω ζήσει µία προσωπική εµπειρία
στην Αϊτή, γιατί είµαι γιατρός, όπου όταν έγιναν οι σεισµοί, είχαµε
προβλέψει µε µαθηµατική ακρίβεια ότι αν δεν παρέµβει κάποιος
σ’ αυτούς τους ανθρώπους, οι λοιµοί που θα ακολουθήσουν θα
είναι φοβεροί. Έναν χρόνο αργότερα, µετά τον φοβερό σεισµό
του Πορτ-ο-Πρενς, εµφανίστηκαν πεντακόσιες χιλιάδες περιστατικά χολέρας και δεν πλησίαζε κανένας άνθρωπος τότε να βοηθήσει τους Αϊτινούς, που είχαν εγκαταλειφθεί στη µοίρα τους µε
τα σκουπίδια µέσα στους δρόµους και µε τα κατοικίδια ζώα να
µπερδεύονται µέσα εκεί κ.λπ.. Ήταν εικόνα φοβερή. Πήγαµε δύο
φορές εµείς τότε στην Αϊτή.
Έχει σχέση αυτό το παράδειγµα; Όχι. Δεν θέλω να είµαι υπερβολικός. Ωστόσο, τα σκουπίδια στον Πύργο και στις σαράντα
επτά κοινότητες δεν είναι ιστορία πέντε-δέκα ηµερών, ούτε καν
ενός µηνός. Είναι ιστορία οκτώ µηνών σε εκρηκτική µορφή και
πάνω από ενάµιση χρόνο σε χαλαρή.
Το αν ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης κάνει καλά τη δουλειά
θα το δούµε. Πιστεύω ότι είναι στοιχειώδης υποχρέωση κατ’
αρχάς του δηµάρχου και αν όχι του δηµάρχου, του περιφερειάρχη, η αποκοµιδή των σκουπιδιών. Σε αυτό το καθήκον δεν ανταποκρίνονται στοιχειωδώς και δεν βλέπουµε λύση. ΧΥΤΑ δεν
υπάρχει. Το ξέρω. Θα µπορούσαν, όµως, να βρεθούν λύσεις.
Είναι συµφέροντα; Ακούµε ότι πίσω από τα σκουπίδια υπάρχουν φοβερά συµφέροντα. Είναι ανταγωνισµός δηµάρχου-περιφερειάρχη; Δεν µπορώ να µπω σ’ αυτήν τη λογική. Είστε ο
φυσικός τους προϊστάµενος.
Αυτήν τη στιγµή όχι εγώ, που δεν είµαι Βουλευτής Ηλείας,
αλλά ο ιατρικός τους σύλλογος, που δεν πιστεύω ότι είναι µονοκοµµατικός, βγάζει κραυγή αγωνίας µε αλλεπάλληλα δηµοσιεύµατα και δεν τους ακούει κανένας. Και κάποιοι σφυρίζουν
αδιάφορα εκεί στον Πύργο, λες και δεν συµβαίνει τίποτα.
Είχαµε αντίστοιχο πρόβληµα στην Τρίπολη, κύριε Υπουργέ.
Δεν έχει λυθεί και προσωρινά αντιµετωπίστηκε. Φοβάµαι επειδή
έρχεται καλοκαίρι και ξέρετε πολύ καλά ότι οι θερµοκρασίες
είναι ο χειρότερος σύµβουλος γι’ αυτήν την ιστορία, ενώ το κρύο
κάπου κουκουλώνει το πρόβληµα και θέλω ειλικρινά να ρωτήσω
το εξής:
Έχετε σκοπό –χθες!- να καλέσετε τον περιφερειάρχη και τον
δήµαρχο –χθες!- να δούµε τι θα κάνουν; Είναι θέµα που εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία. Δεν µου αρέσουν οι υπερβολές.
Προς το παρόν µερικές γαστρεντερίτιδες έχουν σηµειωθεί και,
ευτυχώς, όχι σε επιδηµική µορφή. Οφείλω να το οµολογήσω. Να
δούµε τι θα κάνουµε!. Έχω µιλήσει µε πέντε δηµάρχους πετυχηµένους που δεν έχουν ΧΥΤΑ και µου υπέδειξαν τον τρόπο πώς
µπορεί να λυθεί το θέµα χθες.
Ειλικρινά σας λέω -και το νιώθω, δηλαδή, µέσα µου- ότι είναι
ένα θέµα που θα έπρεπε ήδη να έχει παρέµβει η πολιτεία. Ξέρω
ότι δεν είναι δουλειά σας η αποκοµιδή των σκουπιδιών. Είστε,
όµως, ο φυσικός τους προϊστάµενος και µπορείτε να τους βάλετε «χοντρό χέρι». Δεν είµαι υπέρ της καταστολής ούτε να τους
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επιβάλλετε ποινές. Είναι θέµα δηµόσιας υγείας, πολύ σοβαρό.
Ειλικρινά θα σας παρακαλούσα -και δεν έχει αντιπολιτευτική
διάθεση η επίκαιρη ερώτηση, είναι θέµα που τρέχει σήµερα- να
τους καλέσετε στο γραφείο σας, να τους πιάσετε από το αυτί.
Δεν κάνουν σίγουρα καλά τη δουλειά τους, γιατί δεν έχει περάσει
ούτε ένας ούτε δύο µήνες, αλλά έχουν περάσει οκτώ. Θα σας
παρακαλούσα αυτό το θέµα -αυτό θέλω να αναδείξω- να λυθεί
όσο γίνεται γρηγορότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστώ, κύριε
Παπαχριστόπουλε.
Είναι οξύτατο πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Σας το έχω κι εγώ
αναφέρει.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ένα από τα λίγα θέµατα, τα οποία σε
βάθος προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε, είναι ακριβώς τα
απορρίµµατα στον Πύργο. Έχουν γίνει δύο πάρα πολύ µεγάλες
συσκέψεις µε όλους αυτούς που είπατε και όλους τους δηµάρχους και την εκλεγµένη περιφέρεια και την αποκεντρωµένη διοίκηση και τους διπλανούς περιφερειάρχες. Έχουν γίνει δύο
πολύωρες συσκέψεις µέσα στους δύο προηγούµενους µήνες -η
τελευταία ήταν πριν από τρεις εβδοµάδες- και άλλες µικρότερες.
Στείλαµε εκεί και τον Γενικό Γραµµατέα Διαχείρισης Απορριµµάτων στην Ηλεία επιτόπου, για να βρεθούν λύσεις.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι στη δική µας ευθύνη ανήκει ο εθνικός
σχεδιασµός για τα απορρίµµατα, τον οποίο πράγµατι αυτές τις
µέρες µε τη συνέργεια των δύο Υπουργείων και µε τον κ. Τσιρώνη, µορφοποιούµε σε ένα νέο πλαίσιο σε επαφή και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσουµε και στο συνέδριο της
ΚΕΔΕ µετά από λίγες ηµέρες.
Ο περιφερειακός σχεδιασµός δίνει την κατεύθυνση για τη διαχείριση. Από κει και πέρα οι δήµοι έχουν όλη την ευθύνη για όλα
τα υπόλοιπα, δηλαδή από την αποκοµιδή µέχρι την κοµποστοποίηση, την ανακύκλωση, τη µεταφόρτωση, την επεξεργασία, το
να βρουν χώρους για ΧΑΔΑ -διότι παίρνουµε φοβερά πρόστιµακ.λπ..
Υπάρχουν δήµοι, οι οποίοι έχουν κάνει πραγµατικά εξαιρετική
δουλειά και είναι σε θέση να βοηθάνε ακόµα και όµορους δήµους
µέσα στον ίδιο νοµό ή και διπλανούς νοµούς. Αυτοί οι δήµοι
έχουν χρησιµοποιήσει όλες τις σύγχρονες µεθόδους που σας
είπαν, όταν θέσατε το τελευταίο ερώτηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Υπάρχουν άλλοι δήµοι, οι οποίοι είναι κολληµένοι σε έναν παλαιότερο σχεδιασµό, ο οποίος προέβλεπε «φαραωνικά» εργοστάσια, που ήθελαν να τρέφονται µε τόνους σκουπιδιών, δηλαδή
να παράγονται εις το διηνεκές τόνοι σκουπιδιών, για να πηγαίνουν σε αυτά τα εργοστάσια. Αυτά τα εργοστάσια ταυτόχρονα
λειτουργούσαν και ως µοντέλο επεξεργασίας και πυρήνας για
δηµιουργία σχέσεων διαπλοκής –για να σας το πω καθαρά και
να συνεννοούµαστε.
Από αυτό το µοντέλο φεύγουµε ως χώρα. Θα έπρεπε να
έχουµε φύγει εδώ και χρόνια, αλλά φεύγουµε τώρα. Επαναλαµβάνω ότι αυτό συµβαίνει και µε την πλήρη συναίνεση και ταύτιση
µε τους προγραµµατισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε
αυτά τα ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, µετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, κύριε συνάδελφε, δώσαµε αρκετά
λεφτά από αυτά που δεν έχουµε, για να υλοποιήσουµε µια απόφαση που είχαν υπογράψει οι προηγούµενοι εκπρόσωποι των
αποκεντρωµένων διοικήσεων και αφού απαγορεύσαµε βεβαίως
την εύκολη λύση να πηγαίνουν στη Φυλή τα σκουπίδια της Πελοποννήσου και στη Ναύπακτο τα σκουπίδια της Ηλείας. Τα λέω
συγκεκριµένα, για να καταγράφονται στα Πρακτικά.
Υπέγραψα, λοιπόν, µια απόφαση για 11 εκατοµµύρια –αυτό
που ακούτε! Από αυτά, 600.000 ευρώ δόθηκαν στον Δήµο Πύργου. Άλλα τόσα στην Τρίπολη, ενώ δεν δώσαµε ούτε 1 ευρώ εκεί
που είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά, είχαν πάρει σύγχρονα µηχα-
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νήµατα για ενδιάµεση διαχείριση, για δεµατοποιητές κ.λπ..
Παρ’ όλα αυτά δώσαµε αυτά που είχαν υπογράψει οι προηγούµενοι, για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα τα οποία λέτε.
Αυτά τα λεφτά µας είπαν πως ακόµα υπάρχουν, διότι είπαµε ότι
θα γίνει και ένας οικονοµικός έλεγχος, πέραν των άλλων και δεν
έχουν χρησιµοποιηθεί για τις λύσεις που προτείναµε.
Βρήκαµε λύσεις, τουλάχιστον για τις τρεισήµισι έως πέντε χιλιάδες πρώτους τόνους από τους δέκα έως δώδεκα που έχουν
σωρευτεί. Ωστόσο, το θέµα είναι ότι στο πακέτο των λύσεων που
βρήκαµε, µε τη συνέργεια και την αλληλεγγύη διπλανών νοµών
και ΧΥΤΑ που θα τους παραλάβουν, για να είµαστε ειλικρινείς,
έχουµε προσθέσει, σύµφωνα και µε και τα σχετικά δελτία Τύπου,
τα οποία είναι αναρτηµένα, ότι σε ενάµιση µήνα από τότε, δηλαδή σε έναν από τώρα, θα φέρουµε τον πλήρη σχεδιασµό για
τους όγκους των σκουπιδιών µε βάση τις πιο σύγχρονες µεθόδους, που τελικά θα µένουν ως υπόλειµµα για να πηγαίνουν σε
ΧΥΤΥ, δηλαδή και µε εφαρµογή των πιο σύγχρονων µεθόδων,
έτσι ώστε να ενταχθούν σε έναν και περιφερειακό και εθνικό σχεδιασµό, µε έναν τρόπο συγκεκριµένο, υγιεινό κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, έχω εντοπίσει από αυτές τις δύο µεγάλες συσκέψεις που κάναµε ότι υπήρχαν και υπάρχουν από ελλείψεις κατανόησης µέχρι εµµονές, οι οποίες οδηγούν στους κινδύνους που
υπαινιχθήκατε ή και εννοήσατε ευθέως. Αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο.
Πρέπει στο διάστηµα αυτό πράγµατι να βελτιωθεί ριζικά η κατάσταση και κυρίως µεσοµακροπρόθεσµα, διότι έρχεται και η καλοκαιρινή περίοδος, όπου θα διπλασιαστεί ο πληθυσµός εκεί και
από εγχώριους και από ξένους, όπως ανέφερε και η κ. Κουντουρά για τα επιπλέον άτοµα από τις κρουαζιέρες που πηγαίνουν
εκεί. Εάν δεν βελτιωθεί ριζικά η κατάσταση, θα δούµε µε ποιους
τρόπους θα αντιµετωπιστεί πολύ αποφασιστικά και θα µιλήσουµε
και θα δούµε τι ευθύνες θα αποδοθούν.
Είναι πάντως µια κρίσιµη κατάσταση, όπου θα έπρεπε η τοπική
αυτοδιοίκηση –κι έχει τον τρόπο- να σηκώνει το ανάστηµά της
µπροστά στις ευθύνες που έχει στους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λόγω του ενδιαφέροντος, ξεπεράσαµε τον χρόνο, αλλά δεν πειράζει.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, αλλά δεν θα
τα χρειαστώ.
Ξέρω πολύ καλά ότι έχετε κάνει τα πάντα. Με τον κ. Τσιρώνη
έχουµε ήδη µιλήσει για τα σκουπίδια της Τρίπολης κι έχει δροµολογηθεί µια λύση.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν είµαι υπέρ της καταστολής. Είµαι
κι εγώ υπέρ του δηµοκρατικού διαλόγου και να λύνεται κάθε
πράγµα µε διάλογο. Αυτό είναι και το µεγαλείο της δηµοκρατίας.
Όµως, υπάρχουν δύο παροιµίες που θέλω να τις θυµίσω: Όταν
κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του –και σίγουρα κάποιος
δεν την κάνει εκεί πέρα-, «όπου δεν πίπτει λόγος», λέει, «πίπτει
ράβδος» από τη χριστιανική θρησκεία ή το άλλο που λέει «και ο
άγιος φοβέρα θέλει».
Πιστεύω ότι έχετε εξαντλήσει –και το πιστεύω αυτό το πράγµαόλα τα ειρηνικά µέσα διαλόγου µε αυτούς τους ανθρώπους. Δεδοµένου ότι αποκοµίζονται κάθε µέρα ογδόντα περίπου τόνοι,
για να φύγουν οι δεκατρείς χιλιάδες θα χρειαστεί ένας µήνας και,
που σηµαίνει ότι θα έχει µπει καλοκαίρι, θα έχει έρθει ο πληθυσµός που λέτε –το ενισχύετε αυτό που λέω- θα έχει ανέβει η
θερµοκρασία. Επειδή –και χωρίς να υπερβάλλω- η υγεία δεν έχει
ταµπέλα κοµµατική και αφορά χιλιάδες ανθρώπους σε αυτήν την
περιοχή, πιστεύω ότι θα πρέπει κάτι να γίνει εκεί πολύ πιο σύντοµα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι διευκρινίσαµε τα ζητήµατα. Θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας και το µυαλό µας για αυτήν την κατάσταση.
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Είναι κρίσιµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 127/20-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιά του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ).
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Γεώργιος
Σταθάκης.
Κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ασάφεια εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Πάγια θέση προεκλογικά υπήρχε
ότι το λιµάνι δεν πωλείται. Κύκλοι του Υπουργείου Οικονοµικών
έχουν εκφρασθεί υπέρ της ενθάρρυνσης της ιδιωτικοποίησης
του ΟΛΠ -η γνωστή επιστολή του κ. Βαρουφάκη. Ωστόσο κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης των προγραµµατικών δηλώσεων της
Κυβέρνησης, ο κ. Δρίτσας ανέφερε από το Βήµα της Βουλής πως
«ήδη εξαγγείλαµε τη δέσµευσή µας για το σταµάτηµα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και είναι κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα των λιµανιών της χώρας». Την όλη ασάφεια
ενισχύουν αντιφατικά οι δηλώσεις του τύπου ότι πωλείται το
51%, το 20%, το 67%, θα υπάρξει κοινοπραξία κ.λπ..
Ρωτάµε: Με δεδοµένη την προεκλογική δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ
σχετικά µε τη µη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, τελικά τι θα πράξει γι’
αυτό το ζήτηµα η Κυβέρνηση;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι γνωρίζουµε ότι το λιµάνι του Πειραιά -όπως και άλλα λιµάνια της χώρας- αποτελεί κρίσιµο πυλώνα για την ανάπτυξη της
χώρας, αποτελεί έναν από τους βασικότερους διαµετακοµιστικούς κόµβους αυτήν τη στιγµή στην ελληνο-ιταλική µεσόγειο και
την κεντρική πύλη της Ευρώπης µε τεράστιες προοπτικές αναβάθµισης και λειτουργίας του ως κέντρου µεγάλης εµβέλειας για
το διαµετακοµιστικό εµπόριο.
Η Κυβέρνηση έχει πρόθεση -και είναι δεσµευµένη- να προχωρήσει σε µια στρατηγική αναβάθµιση όλης της λιµενικής νοµοθεσίας, προκειµένου να υπάρξει ένα µοντέλο διαχείρισης των
λιµανιών απόλυτα συµβατό µε τις αναγκαιότητες που υπάρχουν,
καθώς και να ανταποκρίνεται στις αρχές και στους κανόνες ενός
σύγχρονου λιµενικού συστήµατος.
Οι βάσεις αυτού του µοντέλου που θα κάνει η Κυβέρνηση βρίσκεται αυτήν τη στιγµή εν µέσω δύο σηµαντικών εξελίξεων και
διαπραγµατεύσεων.
Η µία πλευρά αφορά τη διαπραγµάτευση που γίνεται αυτήν τη
στιγµή µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς για να προσδιοριστούν τα
όρια και οι προϋποθέσεις για τις τρέχουσες «ιδιωτικοποιήσεις»,
που αφορούν τις εν εξελίξεις ιδιωτικοποιήσεις που είχαµε κληρονοµήσει από το παρελθόν. Αυτό αφορά το ένα σκέλος της διαπραγµάτευσης. Και δεν είναι µόνο οι εν εξελίξει είναι φυσικά και
άλλες που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στη λίστα και δεν έχουν
έρθει στη συζήτηση.
Η πολιτική µας απέναντι σε αυτήν τη διαπραγµάτευση είναι
πάρα πολύ σαφής, πάρα πολύ συγκροτηµένη και επιδιώκει να
µεγιστοποιήσει και να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις
για την εκµετάλλευση της δηµόσιας περιουσίας προς όφελος
του δηµοσίου.
Από την άλλη πλευρά, η Κυβέρνηση στους λίγους αυτούς
µήνες έχει αναπτύξει µια πολύπλευρη γεωπολιτική και οικονοµική
στρατηγική, η οποία αφορά την ανάπτυξη πολύπλευρων σχέσεων και µε την Κίνα µε τις πρωτοβουλίες και τις επισκέψεις στελεχών της Κυβέρνησης, και µια πολύ µεγάλη προσπάθεια που
γίνεται να υπάρξει αµοιβαία επωφελής ανάπτυξη των διακρατικών και εµπορικών σχέσεων µε την Κίνα.
Το δεύτερο σηµείο αφορά την ίδια τη σύµβαση, που αυτήν τη
στιγµή είναι εν εξελίξει. Η Κυβέρνηση –το ΤΑΙΠΕΔ περισσότεροβρίσκεται φυσικά σε διαπραγµατεύσεις µε την «COSCO», ώστε
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να αναζητηθούν όροι και προϋποθέσεις στον ισχύοντα αυτήν τη
στιγµή διαγωνισµό, που µπορούν να αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν, για να γίνουν περισσότερο επωφελείς για τη χώρα µας
και να ανταποκρίνονται πληρέστερα στο αρχικό σηµείο της τοποθέτησής µου, που αφορά ένα σύγχρονο µοντέλο διαχείρισης
των λιµανιών.
Αυτές οι διπλές διαπραγµατεύσεις είναι εν εξελίξει. Δεν έχει
κανένα απολύτως νόηµα αυτήν τη στιγµή να υπάρξει µία συζήτηση ούτε για το τι ακριβώς συζητιέται ή πού θα καταλήξει η Κυβέρνηση πριν ολοκληρωθούν οι δύο αυτές παράλληλες
συζητήσεις, που, επαναλαµβάνω, αφορούν και τη συζήτηση για
µια συµφωνία µε τους θεσµούς που επιδιώκει η Κυβέρνηση και
τη συζήτηση που γίνεται για την επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων µε την «COSCO».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη για την παρέµβαση, αλλά επειδή τηρούνται Πρακτικά, είπατε ότι τις διαπραγµατεύσεις τις κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά νοµίζω
ότι το ΤΑΙΠΕΔ πλέον κατηργήθη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Δεν έχει καταργηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατηργήθη διά νόµου
και συγχωνεύθηκε. Το σηµειώνω απλώς για τα Πρακτικά. Αν δεν
σας πειράζει εσάς, κανένα πρόβληµα.
Κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας πω, κύριε Σταθάκη, ότι αυτήν τη στιγµή
υπάρχει θέµα συνέπειας γιατί σε δήλωσή του στη «REAL NEWS»
στις 22-2-2015 ο κ. Λαφαζάνης απαντώντας σε ερώτηση της
«REAL NEWS» αν θα ταχθεί υπέρ της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ,
λέει: «Δεν νοµίζω να αποδόθηκαν σωστά οι δηλώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Δεν τίθεται κανένα θέµα ιδιωτικοποίησης,
πολύ περισσότερο ξεπουλήµατος του ΟΛΠ. Η Ελλάδα δεν είναι
µπανανία». Ο κ. Δρίτσας είχε πει ότι «θα επαναδιαπραγµατευτούµε όλες τις συµβάσεις της «COSCO»». Επίσης, δεν µας είπατε κάτι για τον φιλικό διακανονισµό που υπάρχει.
Ακόµα, θέλουµε να µας πείτε αν είναι αλήθεια ότι η τρόικα είχε
ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία να πουληθεί το
23%. Υπάρχουν πληροφορίες και δηµοσιεύµατα. Γιατί αυτήν τη
στιγµή πουλάµε πάνω από το 23% του ΟΛΠ; Θα τηρήσετε την
προεκλογική σας δέσµευση. Υπάρχουν δελτία Τύπου, συνεντεύξεις. Μάλιστα σε µια συνέντευξη του στην «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», στις 28-1-2015, ο κ. Δρίτσας ερωτάται πώς θα παγώσουν οι ιδιωτικοποιήσεις του ΟΛΠ και απαντά: «Το ΤΑΙΠΕΔ θα
αναστείλει τις διαδικασίες».
Επίσης, ο κ. Δρίτσας είχε δηλώσει για τον ΟΛΠ τον Γενάρη του
2015: «Η σύµβαση µε την «COSCO» βοηθά σε µια κερδοφορία
της εταιρείας. Απλά δεν προσδίδει προστιθέµενη αξία στην ελληνική παραγωγική διαδικασία. Άρα χρειαζόµαστε επανεξέταση
των πάντων».
Ξαναρωτάµε το εξής: Θα επανεξετάσετε όλη τη διαδικασία,
τον φιλικό διακανονισµό; Τελικά, σε ποιο στάδιο βρισκόµαστε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πριν
σας δώσω τον λόγο για τη δευτερολογία σας, θα µου επιτρέψετε
να κάνω τρεις σύντοµες ανακοινώσεις.
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις».
Επίσης, έχω να αναγνώσω δύο επιστολές.
Πρώτον: «Προς την Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντοπούλου.
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ άδεια απουσίας από την Ολοµέλεια της
Βουλής από 8 Μαΐου έως 11 Μαΐου 2015 λόγω απουσίας µου στο
εξωτερικό.
Ο αιτών Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος».
Δεύτερον: «Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, θα ήθελα µε
την παρούσα επιστολή να σας ενηµερώσω για την απουσία µου
στο διάστηµα 3 έως 5 Μαΐου στη Ρώµη, καθώς έχω κληθεί ως
συντονίστρια της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» του Συµβουλίου
της Ευρώπης στην Ελλάδα για τον τερµατισµό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ώστε να εκπροσωπήσω το Συµβούλιο
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της Ευρώπης στο Συνέδριο µε θέµα «Safe spot for young Athens
PSS», το οποίο διοργανώνεται υπό τη διευρυµένη µερική συµφωνία για τον αθλητισµό.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Θεσσαλονίκης».
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς, η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Νοµίζω ότι έχετε συµφωνήσει ότι διαχειριζόµαστε µία κατάσταση, την οποία δεν δηµιουργήσαµε
εµείς. Αυτό είναι δεδοµένο. Τούτου δοθέντος, η Κυβέρνηση καλείται σήµερα –επαναλαµβάνω, στο πλαίσιο του συνόλου των
διαπραγµατεύσεων και των ανοιγµάτων που έχει κάνει σε γεωπολιτικό και οικονοµικό επίπεδο- να τη διαχειριστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλάζοντας ριζικά µία σειρά από πλευρές
που αφορούν τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς.
Επιµένουµε -και αυτή είναι η πρόθεση- να διενεργείται η συνολική διαχείριση του λιµανιού υπό τη σκέπη του δηµοσίου,
ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το δηµόσιο συµφέρον.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη συγκεκριµένη µορφή και τις
εξελίξεις στο επίµαχο θέµα που µε ρωτάτε, θα πρέπει να περιµένουµε λίγο πριν πάρουµε τις οριστικές αποφάσεις που θα γίνουν γνωστές από τις εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
πέµπτη µε αριθµό 129/21-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Ποταµιού κ. Κυριάκου Χαρακίδη
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, σχετικά µε τα στοιχεία και τα δεδοµένα που αφορούν
το συνολικό ύψος των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
το ύψος των κόκκινων δανείων και το ύψος των εγγυηµένων δανείων από το ελληνικό δηµόσιο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στις 4 Μαρτίου είχα υποβάλει µία γραπτή ερώτηση προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Βαρουφάκη, αλλά και τον Υπουργό
Οικονοµίας, τον κ. Σταθάκη, ως προς τη ρύθµιση των κόκκινων
δανείων. Πήρα µία απάντηση στις 11 Μαρτίου από τον κ. Σταθάκη, η οποία δεν µε ικανοποίησε καθόλου, που λέει ότι επίκειται
άµεσα νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµατος.
Το θέµα των κόκκινων δανείων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα, που η λύση του χρειάζεται γενναιότητα και από τους θεσµούς, µε τους οποίους διαπραγµατευόµαστε όλο αυτό το
διάστηµα και από τις τράπεζες, αλλά και από την πολιτική ηγεσία
όλων των χώρων του Κοινοβουλίου. Όµως, κυρίως χρειάζεται µία
γενναιότητα από τους πολίτες είτε αυτοί είναι µεµονωµένοι είτε
είναι επιχειρήσεις. Το µέγεθος της τόλµης και του θάρρους που
θα επιδείξουµε όλοι µας θα δώσει και τα ανάλογα αποτελέσµατα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει µία ιδιαίτερη
προτεραιότητα, όσον αφορά τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων.
Βλέπω τις αναφορές του Υπουργού ότι εντός του εξαµήνου θα
γίνει η νοµοθέτηση. Αυτό έχει δηλωθεί επανειληµµένως δηµόσια.
Τότε δεν βλέπω τον λόγο της απάντησης ότι επίκειται άµεσα η
νοµοθετική ρύθµιση, γιατί δεν νοµίζω ότι ο ρυθµός της λέξης
«άµεσα» είναι το εξάµηνο, µιας και ήδη από την ηµέρα που έχω
καταθέσει την ερώτηση, έχουν περάσει δύο µήνες.
Εγώ ήθελα κατ’ αρχάς να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πότε ακριβώς θα κατατεθεί η σχετική νοµοθετική ρύθµιση και ποιοι θα είναι
οι βασικοί κατευθυντήριοι άξονές της.
Επίσης, θέλω να µου παράσχετε µια σειρά στοιχείων και δεδοµένων που θα µε βοηθήσουν προκειµένου, όταν συζητηθεί το
νοµοσχέδιο, να έχω µια ετοιµότητα και αυτά αφορούν στο συνολικό ύψος των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στο ύψος
αντίστοιχα των κόκκινων δανείων και στο ύψος των εγγυηµένων
δανείων από το ελληνικό δηµόσιο.
Επιπρόσθετα, θα ήθελα να γνωρίζω και ποιο είναι το ύψος συνολικά ανά νοµό των καταπτώσεων από τα βεβαιωµένα δάνεια
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντοµες ανακοινώσεις.
«Κυρία Πρόεδρε, θα λείψω από τη Βουλή από την Πέµπτη 7
Μαΐου ως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015, για να παραστώ στο
ετήσιο µνηµόσυνο στην Κύπρο των πρωτοµαρτύρων Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δηµητρίου και να µιλήσω σε δύο διαλέξεις. Ο
αιτών Βουλευτής, Κωνσταντίνος Ζουράρις».
«Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να µου χορηγηθεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 24 Μαΐου ώς 4 Ιουνίου 2015, για προσωπικούς λόγους. Ο Βουλευτής κ.
Κωνσταντίνος Βλάσης».
«Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, µε την παρούσα σάς
ενηµερώνω ότι κατά τις ηµεροµηνίες 11 µέχρι 14 Μαΐου 2015 θα
χρειαστεί να απουσιάσω στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους
και αιτούµαι τη σχετική άδεια για τη δικαιολογηµένη απουσία µου
από το Κοινοβούλιο. Θεοχάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β’ Αθήνας, Ποτάµι».
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Να ξεκινήσω από τα στατιστικά δεδοµένα. Όπως ξέρετε, τα στατιστικά δεδοµένα είναι αυτά που
υπάρχουν από τις 31-12-2014, προέρχονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος και αναµένουµε την επικαιροποίησή τους στα µέσα
Μαΐου.
Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα, λοιπόν, στοιχεία της 31ης Δεκεµβρίου του 2014, το σύνολο των δανείων που είχαν δοθεί από τις
τράπεζες είναι 248 δισεκατοµµύρια ευρώ: τα 27 δισεκατοµµύρια
είναι τα καταναλωτικά, σχεδόν 70 δισεκατοµµύρια τα στεγαστικά
και 150 τα επιχειρηµατικά.
Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, από τα 250 δισεκατοµµύρια,
είναι περίπου 100 δισεκατοµµύρια: 14 δισεκατοµµύρια καταναλωτικά, 25 δισεκατοµµύρια στεγαστικά και 60 επιχειρηµατικά. Τα
µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι περίπου το 40% του συνόλου
των δανείων που έχουν δοθεί στην οικονοµία. Περίπου το 20%
αυτών έχει ήδη καταγγελθεί και αφορούν αποκλειστικά ή κυρίως
σε επιχειρηµατικά δάνεια.
Το πρόβληµα είναι σύνθετο. Η Κυβέρνηση, χωρίς να πάρει βιαστικές αποφάσεις, έχει χαράξει µια συνολική στρατηγική για
όλες τις κατηγορίες δανείων και προσπαθεί να ενεργοποιήσει,
στο πλαίσιο αυτής της συνολικής στρατηγικής της, υπάρχοντες
νόµους και νέα συµπληρωµατική νοµοθεσία, όπου χρειάζεται.
Υπενθυµίζω ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες δανείων. Καθεµία
έχει τις ιδιαιτερότητές της κι έχει και συγκεκριµένο πλαίσιο, µε
το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, µε ή χωρίς αλλαγές.
Η µία κατηγορία δανείων είναι τα επιχειρηµατικά και πρέπει να
τα χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες: τα επιχειρηµατικά δάνεια των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των µεγάλων επιχειρήσεων. Των
µικροµεσαίων τα ξεχωρίζουµε, διότι για το συγκεκριµένο θέµα
έχει εισαχθεί νοµοθεσία που δεν έχει ξεκινήσει η εφαρµογή της.
Αναφέροµαι στον νόµο Δένδια, που είχε ψηφιστεί και ο οποίος,
µε µικρές αλλαγές, θα µπορούσε να είναι η αφετηρία για µια
ενεργοποίηση, προκειµένου να εφαρµοστούν συγκεκριµένα κίνητρα για τη ρύθµιση αυτών των δανείων.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να σας διορθώσω. Σχέδιο
υπήρξε. Νόµος να ψηφιστεί δεν πρόλαβε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Υπενθυµίζω ότι βασική ιδέα του
νόµου…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι, δεν ψηφίστηκε νόµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη διακόπτουµε,
κύριε Γιακουµάτε. Ας ακούσουµε τον Υπουργό και παρεµβαίνετε
µετά, στη δευτερολογία.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τι να ακούσουµε; Δεν υπήρξε
νόµος. Σχέδιο ήταν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
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Ναυτιλίας και Τουρισµού): Σχέδιο νόµου, εντάξει.
Στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, για να καλύψω τον κύριο συνάδελφο, υπήρχε µια κεντρική ιδέα, η οποία αφορούσε συνδυασµό της αναδιάρθρωσης των µικροεπιχειρηµατικών δανείων µε
προσφορά κινήτρων για τη ρύθµιση χρεών προς τις τράπεζες και
το δηµόσιο.
Πρόθεσή µας είναι να υπάρξει µια θεσµοθέτηση σε αυτή την
κατεύθυνση, η οποία να δηµιουργεί στις επιχειρήσεις κίνητρα
εξυπηρέτησης των δανείων τους µέχρι ενός ποσοστού 30% µε
35% των κερδών τους, που θα διασφαλίζει τόσο τη βιωσιµότητά
τους όσο και την οµαλή εξυπηρέτηση δανείων.
Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία είναι τα µεγάλα επιχειρηµατικά
δάνεια. Εκεί υπάρχει µια ευρεία συζήτηση. Υπάρχει µια µεγάλη
αντιπαράθεση ανάµεσα σε τράπεζες και επιχειρήσεις. Είναι γνωστό το θέµα περί αλλαγής κανόνων του Πτωχευτικού Δικαίου. Η
Κυβέρνηση µελετά το θέµα. Δεν έχει καταλήξει σε αποφάσεις.
Ως προς τα στεγαστικά δάνεια, την τρίτη κατηγορία, πέρα από
τον νόµο Κατσέλη, που έχει ψηφιστεί –αστειεύοµαι γι’ αυτό µε
τον συνάδελφο-, και τον Κώδικα που υπάρχει αυτή τη στιγµή από
πλευράς της Τράπεζας της Ελλάδος µε ελάχιστο εισόδηµα 1.100
ευρώ, γίνεται µια διεξοδική συζήτηση για το πώς µπορούν να
ενεργοποιηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία στους υπάρχοντες
νόµους και ταυτόχρονα, ο τρόπος και η διαδικασία, µε την οποία
µπορεί να θεσµοθετηθεί και να φτιαχτεί ένας φορέας διαχείρισης
«κόκκινων» δανείων µε ορίζοντα τους έξι µήνες. Θέλει µια συγκεκριµένη διαδικασία µελέτης και εγκρίσεων από ευρωπαϊκούς
θεσµούς –αναφέροµαι στη Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-, προκειµένου να µπορέσει ο
νόµος να λειτουργήσει δίκαια και αποτελεσµατικά.
Ως προς το νοµοσχέδιο, επαναλαµβάνω ότι η στρατηγική µας
είναι ενιαία. Προσπαθούµε να δώσουµε µία συνολική λύση στο
θέµα. Έχουµε ολοκληρωµένη στρατηγική και προτάσεις. Η κατάθεση όλων των νοµοθετικών πρωτοβουλιών επαναλαµβάνω ότι
θα γίνει σχετικά σύντοµα, µε βάθος χρόνου τους έξι µήνες, για
να αντιµετωπισθούν τα πιο σύνθετα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χαρακίδη,
έχετε τον χρόνο για τρία λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επαναλάβατε στο κλείσιµο της πρωτολογίας
σας το εξάµηνο πάλι και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί, αν κάθε
µήνα που περνάει ξαναµένουµε πάλι στο εξάµηνο, τότε τα πράγµατα, δυστυχώς, δεν µας δίνουν την αισιοδοξία ότι θα λυθεί το
πρόβληµα αυτό.
Ξέρω πολύ καλά ότι προεκλογικά έχετε κάνει άπειρες επαφές
µε επιµελητήρια και επιχειρηµατικούς φορείς και γνωρίζετε το
θέµα καλύτερα από τους περισσότερους. Εγώ µιλώ για το θέµα
αυτό, γιατί έχω διατελέσει δέκα χρόνια Πρόεδρος του Επιµελητηρίου της Δράµας. Το γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά –και πρέπει να το γνωρίζουµε όλοι
µας και να το εµπεδώσουµε- ότι για να βγούµε από την κρίση η
οποία µαστίζει τη χώρα µας, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί
η πραγµατική οικονοµία, θα πρέπει να διασωθούν οι επιχειρήσεις. Η διάσωση των επιχειρήσεων θα σηµάνει την επανεκκίνηση
της οικονοµίας και έτσι θα δούµε και την ανεργία, το µεγαλύτερο
πρόβληµα το οποίο µαστίζει τη χώρα µας, να µειώνεται.
Επίσης, θέλω να µου πείτε, γιατί δεν το άκουσα –εκτός αν αναφέρθηκε την ώρα που υπήρχε κάποια φασαρία-, αν προβλέπεται
στη νοµοθέτηση την οποία θα φέρετε η υποχρεωτικότητα εφαρµογής. Διότι έχετε µιλήσει κάποιες φορές για την υποχρεωτικότητα του νόµου Δένδια –να πω και εγώ- ή του νέου νόµου
Σταθάκη.
Επίσης, θα ήθελα να µας πείτε λίγο και για το τι σκέπτεσθε για
το Πτωχευτικό Δίκαιο. Γνωρίζετε –ήσασταν υπέρµαχος προεκλογικά- ότι το Πτωχευτικό Δίκαιο στη χώρα µας είναι απαρχαιωµένο. Είναι ανασταλτικός παράγοντας για επενδύσεις και
κυρίως για ξένες επενδύσεις, όπου δεν είναι σύγχρονο µε τις
χώρες των επενδυτών το Πτωχευτικό Δίκαιο στην Ελλάδα.
Επίσης, θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα –παρ’ ότι
εσείς εµπλέκεστε στη νοµοθέτηση και το Υπουργείο Οικονοµικών
και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε την Δ25- στα δάνεια µε
την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
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Τα δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, λοιπόν,
έχουν γίνει µια θηλιά στο λαιµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Όταν δόθηκαν οι εγγυήσεις, σώθηκαν επιχειρήσεις. Αυτήν τη
στιγµή κάθε µέρα έχουµε µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες
να είναι στο αυτόφωρο και να οδηγούνται είτε στη φυλακή είτε
να έχουν ποινικές δίκες.
Πρέπει, λοιπόν, να δείτε λίγο δύο πράγµατα. Ειλικρινά, όσο πιο
γρήγορα τα δείτε, τόσο πιο γρήγορα θα δώσουµε λύσεις στις
επιχειρήσεις αυτές. Τα δύο πράγµατα αυτά είναι ο έλεγχος για
να διαπιστωθεί πόσα δάνεια και σε ποιο συνολικά ποσό έχει γίνει
η κατάπτωσή τους και έχουν βεβαιωθεί από το δηµόσιο.
Διότι, υπάρχουν δάνεια στα οποία έχει γίνει κατάπτωση και δεν
έχουν βεβαιωθεί. Υπάρχουν δάνεια στα οποία έχει γίνει κατάπτωση, δεν έχουν πληρωθεί οι τράπεζες αλλά έχουν βεβαιωθεί
στο δηµόσιο και διώκεται ο µικροεπιχειρηµατίας γι’ αυτά τα δάνεια, τα οποία δεν έχει πληρώσει καν το δηµόσιο. Δεν µπορεί να
συµβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το δηµόσιο να διεκδικεί χρήµατα,
τα οποία δεν έχει καταβάλει στις τράπεζες.
Νοµίζω ότι πρέπει να δούµε το θέµα των εγγυήσεων σε αυτά
τα δάνεια, γιατί δεν είναι µόνο ότι ταλαιπωρείται ο πρωτοφειλέτης αλλά ταλαιπωρείται και ο εγγυητής. Και προσέξτε την ιδιαιτερότητα: Αυτά τα δάνεια, ενώ δόθηκαν µε συγκεκριµένους
όρους -δηλαδή η υπαγωγή σε ένα δάνειο µε την εγγύηση του δηµοσίου θεωρείται ότι είναι µια σύµβαση τριών µερών, δηλαδή της
επιχείρησης, της τράπεζας και του δηµοσίου, το οποίο εγγυάταιδεν τηρήθηκαν οι όροι της σύµβασης αυτής και χωρίς να έχουν
τηρηθεί οι όροι της σύµβασης, έρχεται η τράπεζα, ζητά την κατάπτωση παρανόµως ή παρατύπως -µάλλον παρανόµως- και το
ελληνικό δηµόσιο πηγαίνει και δίνει τα χρήµατα αυτά.
Νοµίζω ότι πρέπει να το ελέγξετε άµεσα, να γίνει η ανάκτηση
των χρηµάτων που έχουν καταβληθεί και να ζητηθεί έλεγχος, εάν
υπάρχει παράβαση καθήκοντος από αυτούς οι οποίοι δέχθηκαν
αυτές τις καταπτώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Για την πρώτη ενότητα θα κλείσω λέγοντας να κάνετε µερικές εβδοµάδες υποµονή και θα έχουµε καλύτερη εικόνα.
Το δεύτερο θέµα που θίξατε αφορά τα δάνεια µε την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου. Όπως γνωρίζετε, αυτά τα δάνεια δόθηκαν σε µια περίοδο µε µάλλον πολύ χαλαρούς όρους και µε αρκετά προβλήµατα. Το ύψος αυτών των δανείων, όπως ξέρετε,
φθάνει περίπου τα 2 δισεκατοµµύρια και ανήκουν στην κατηγορία αυτή επιχειρηµατικά δάνεια, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, µε
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Είχε γίνει µια προσπάθεια να επιλυθεί το θέµα µε κάποιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες προηγούµενης κυβέρνησης, στην οποία
κι εµείς τότε ως αντιπολίτευση είχαµε ανταποκριθεί θετικά. Αναφέροµαι στην πρωτοβουλία Σαχινίδη, τότε, που είχε γίνει αντικείµενο συζήτησης.
Έκτοτε το πρόβληµα παραµένει. Δηλαδή, υπάρχουν ισχυρά
εµπόδια από την Κοµισιόν για τη λύση αυτή, ακριβώς όπως έχει
διατυπωθεί. Έτσι το πρόβληµα φαίνεται να παραµένει άλυτο
ακόµα αυτήν τη στιγµή, χωρίς να µπορούµε να βρούµε µια βιώσιµη λύση, ακριβώς όπως όλοι θα θέλαµε.
Συµµερίζοµαι απόλυτα το πνεύµα της τοποθέτησής σας. Πρέπει να υπάρξει ένα βιώσιµο σχέδιο ελέγχου, διαφάνειας και αποκατάστασης, βεβαίως, της συγκεκριµένης διαδικασίας µε τρόπο
σταθερό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Μετά από συνεννόηση µε την κυρία Πρόεδρο και εφαρµόζοντας την κατά πλειοψηφία απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, θα διακόψουµε για δέκα (10) λεπτά και η συνεδρίαση για
τη νοµοθετική εργασία θα ξεκινήσει στις 21:00’ ακριβώς, πιθανότατα µε την κυρία Πρόεδρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
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τον λόγο σχετικά µε µια ερώτηση δικιά µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είχα κάνει µια ερώτηση δικιά
µου, αναπάντητη αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
όταν ανέβηκα εγώ στην Έδρα είχε ήδη διαγραφεί, από ό,τι πληροφορήθηκα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό που θέλω να πω εγώ στο
Προεδρείο είναι ότι την Πέµπτη δεν συζητήθηκε, γιατί δήλωσε ο
κ. Βαρουφάκης αναρµόδιος. Η ερώτηση αφορά τα 1,2 δισεκατοµµύρια, τα οποία έχει δεσµευθεί η Κυβέρνηση ότι θα ανακτήσει.
Σήµερα το πρωί πράγµατι το γραφείο της κ. Βαλαβάνη, που
επικοινώνησε µαζί µου, δήλωσε και αυτό αναρµοδιότητα. Θα ξανακατατεθεί. Την επόµενη εβδοµάδα θα δούµε αν υπάρχει αρµόδιος Υπουργός τελικά να µας απαντήσει για το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελπίζω και εύχοµαι
να υπάρχει.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 21:00’ ακριβώς,
θα ξεκινήσει η νοµοθετική εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα.
Επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση και προτείνω να κρατήσουµε
ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των διακοσίων εκτελεσθέντων της
Καισαριανής, η επέτειος για την εκτέλεση των οποίων συµπληρώθηκε την Παρασκευή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συµπληρώνονται και εβδοµήντα χρόνια από τη λήξη του Β’
Παγκοσµίου Πολέµου, εβδοµήντα χρόνια που η ανθρωπότητα
πρέπει να θυµάται και να τιµά και να γιορτάζει.
Θέλω να σας αναφέρω ότι θα εκπροσωπήσω τη Βουλή στις εκδηλώσεις µνήµης που θα γίνουν στη Ρωσία το επόµενο Σάββατο,
καθώς επίσης και στο Μαουτχάουζεν την επόµενη Κυριακή.
Σκοπεύω να προτείνω στην επιτροπή για τη διεκδίκηση των
γερµανικών αποζηµιώσεων οφειλών, αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του κατοχικού δανείου και επιστροφής των
κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών, να πραγµατοποιηθεί στην
Ολοµέλεια της Βουλής ειδική συνεδρίαση µνήµης των θυµάτων
και των ολοκαυτωµάτων. Ήδη, στην αίθουσα 151 έχει αναρτηθεί
ο χάρτης µε τις κόκκινες κουκίδες των µαρτυρικών πόλεων και
χωριών, ο διάστικτος χάρτης της Ελλάδας.
Προτείνω λοιπόν –και θα το προτείνω και στη διακοµµατική
επιτροπή για τις γερµανικές οφειλές, που θα συνεδριάσει την
Πέµπτη που µας έρχεται- να πραγµατοποιήσουµε στη Βουλή ειδική συνεδρίαση, κατά την οποία οι Βουλευτές από όλα τα µαρτυρικά χωριά και τους µαρτυρικούς τόπους, θα µπορέσουν να
αναφερθούν και να τοποθετηθούν ιδιαίτερα στις περιοχές τους.
Ξέρω ότι είναι ανεξίτηλα τα τραύµατα και το στίγµα που έχει
αφήσει η ναζιστική θηριωδία και νοµίζω ότι ο καλύτερος τρόπος
για να ενεργοποιήσουµε τη διεκδίκηση, µε ουσιαστική αναφορά
στην ιστορία, είναι η σύνδεσή της µε το σήµερα και η σύνδεσή
της µε τα κατά τόπους µαρτυρικά χωριά και πόλεις.
Πιστεύω ότι θα γίνει δεκτή αυτή η πρόταση οµόθυµα από την
επιτροπή και φαντάζοµαι ότι είναι ευπρόσδεκτη και από την Ολοµέλεια και από τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων που έλκουν
την καταγωγή τους από τόπους µαρτυρίας και µαρτυρίου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εισερχόµαστε τώρα
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Θέλω να παρακαλέσω όλες και όλους τις συναδέλφους και
τους συναδέλφους να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους. Είναι,
πραγµατικά, νοµίζω το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε όταν
βρισκόµαστε σε αυτήν την Αίθουσα και µας παρακολουθούν και
πολίτες.
Στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε, στην τελευταία
συνεδρίαση της 30ης Απριλίου του 2015, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε τρεις συνεδριάσεις. Απόψε το βράδυ είχαµε
προγραµµατίσει για τις 20.00’ να ξεκινήσει η νοµοθετική εργασία
αλλά διήρκησε παραπάνω ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, όπως µε
ειδοποίησε ο Αντιπρόεδρος κ. Κακλαµάνης, και έτσι µετατοπίστηκε το νοµοθετικό έργο. Όπως και να έχει όµως, δεν θα είναι
αυτό εις βάρος του νοµοθετικού έργου. Αυτό το οποίο είχαµε
προγραµµατίσει να γίνει σε αυτήν τη συνεδρίαση, δηλαδή η επί
της αρχής τοποθέτηση του αρµοδίου Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλου,
των εισηγητών και των πρώτων οµιλητών καθώς, επίσης, ενδεχοµένως, και του Υπουργού κ. Βούτση, θα γίνει απόψε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα µιλήσω αύριο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αύριο, κύριε Βούτση;
Θα γίνει απόψε, λοιπόν, αυτή η συνεδρίαση και θα διακόψουµε
για αύριο στις 10.00’.
Προτείνω να διαρκέσει η συνεδρίασή µας σήµερα µέχρι τις
δώδεκα µε δωδεκάµισι. Θα το δείτε και µε την Αντιπρόεδρο, την
κ. Χαραλαµπίδου που θα µε αντικαταστήσει σε λίγο στην Έδρα
-νοµίζω ότι θα είναι άλλος Αντιπρόεδρος.
Να διακόψουµε, λοιπόν, την αποψινή συνεδρίαση γύρω στις
δώδεκα µε δωδεκάµισι, για αύριο στις 10.00’, να συνεχιστεί αύριο
η επί της αρχής συζήτηση µέχρι τις 2 το µεσηµέρι και να γίνει η
ψηφοφορία επί της αρχής στις 14.00’. Από τις 14.00’ µέχρι τις
18.00’ προτείνω να ξεκινήσει η επί των άρθρων συζήτηση, να
γίνει µια διακοπή, να περάσουµε στην τρίτη συνεδρίαση και να
συνεχιστεί η επί των άρθρων συζήτηση µέχρι τις δώδεκα το
βράδυ αύριο, οπότε και προτείνω να γίνει η επί των άρθρων και
τυχόν τροπολογιών –θα ενηµερωθούµε- ψήφιση.
Στη σηµερινή, λοιπόν, συνεδρίαση το νοµοσχέδιο συζητείται
επί της αρχής. Κάνω µνεία τού ότι η αρµόδια Διαρκής Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ανακοίνωσε και ανήρτησε την έκθεσή της στις 24 Απριλίου 2015, εποµένως έχει µεσολαβήσει και ικανός χρόνος προκειµένου οι
Βουλευτές να λάβουν γνώση και του νοµοσχεδίου, µετά την επεξεργασία, και της σχετικής εκθέσεως. Και έτσι µπορούµε να εισέλθουµε στην επί της αρχής συζήτηση, η οποία υπενθυµίζω ότι
ξεκινά µε την προφορική ανάπτυξή του από τον αρµόδιο
Υπουργό.
Στη συνέχεια θα µιλήσουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές,
δηλαδή οι εισηγητές των κοµµάτων από το τρίτο µέχρι και το
έβδοµο κόµµα, και τέλος, οι Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον
κατάλογο των οµιλητών της κατ’ αρχήν συζήτησης.
Η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών θα γίνει µετά την
έναρξη της συζήτησης και έως το τέλος της οµιλίας των εισηγητών, εννοούµε των δυο πρώτων εισηγητών, δηλαδή από πλευράς
του ΣΥΡΙΖΑ της κ. Μαρίας Θελερίτη και από πλευράς της Νέας
Δηµοκρατίας του κ. Σίµου Κεδίκογλου. Στο τέλος της οµιλίας του
κ. Κεδίκογλου θα κλείσει και ο κατάλογος των οµιλητών.
Δικαίωµα δευτερολογίας έχουν οι εγγεγραµµένοι Βουλευτές,
εφόσον το ζητήσουν, έως το τέλος της κατ’ αρχήν συζήτησης.
Δηλαδή, µε λίγα λόγια, όποιος τυχόν θελήσει να δευτερολογήσει,
µέχρι τις 13.00’ καλό είναι αύριο να το έχει δηλώσει.
Οι αγορεύσεις στην κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου
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διέπονται από τα άρθρα 64, 97 και 98 του Κανονισµού της Βουλής που εφαρµόζονται αναλόγως.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα θεωρεία τα µέλη της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου
Χρέους που νοµίζω ότι µε πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουν την εν συνεχεία συζήτηση.
Δίνω αµέσως τον λόγο στον αρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σας ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στα πέντε κεφάλαιά του, το υπό
κρίση νοµοσχέδιο επιχειρεί ορισµένες βασικές θεσµικές τοµές
που έχουν ως βασικό σκοπό τον εκδηµοκρατισµό και τον εξορθολογισµό της διοίκησης µε άµεσα µέτρα και την αποκατάσταση
αδικιών. Και στα δύο επίπεδα πρόκειται για την πρώτη παρέµβαση της Κυβέρνησής µας που δίνει µεν ένα ουσιώδες δείγµα
γραφής, σε καµµία περίπτωση όµως δεν αποσκοπεί να εξαντλήσει τη θεσµική µας παρέµβαση. Ούτε όλες τις αδικίες µπορούµε
να αποκαταστήσουµε ούτε είναι επαρκής η θεσµική τοµή την
οποία επιδιώκουµε να φέρουµε στο σώµα της δηµόσιας διοίκησης, ούτως ώστε να έχουµε ένα κράτος για όλους τους πολίτες
και όχι ένα κράτος για τους λίγους.
Παρ’ όλα αυτά, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί το πρώτο
πλήγµα στη θεσµική λογική των µνηµονιακών ρυθµίσεων ή –για
να το πω διαφορετικά- το πρώτο πλήγµα στη νεοφιλελεύθερη
λογική που θέλει µια κοινωνία του 1/3 και ένα κράτος για λίγους.
Δεν υπάρχει διάκριση του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα ως
προς την εφαρµογή αυτής της νεοφιλελεύθερης λογικής. Η εµµονή στις οµαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα έχει το αντίκρισµά της στις απολύσεις που έγιναν χωρίς λόγο δηµοσίου
συµφέροντος, προσωπικού που ουδέποτε αξιολογήθηκε και σε
δοµές που πρόσφεραν στο δηµόσιο συµφέρον. Θα ήθελα να δω
ποιος θα επιχειρηµατολογήσει κατά της επανασύστασης, για παράδειγµα, της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς φάνηκε η κοινωνική και πολιτική
αποµόνωση αυτής της νεοφιλελεύθερης λογικής στη συζήτηση
στην επιτροπή και ιδίως από τις τοποθετήσεις των φορέων. Μόνο
η Νέα Δηµοκρατία καταψήφισε το νοµοσχέδιο, ενώ από τους
τριάντα και πλέον φορείς που κλήθηκαν στη συζήτηση ενώπιον
της επιτροπής, όλοι υποστήριξαν τη γενική κατεύθυνση του νοµοσχεδίου και όχι µόνο οργανώσεις που εκπροσωπούσαν τα θύµατα της πολιτικής αυτής αλλά ακόµα και οργανώσεις
ευρύτατης δηµοκρατικής εκπροσώπησης στις οποίες δεν υπάρχει φιλική πλειοψηφία της δικής µας Κυβέρνησης, όπως ήταν η
ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ.
Ας τα πάρουµε µε τη σειρά. Το πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αφορά τις επεµβάσεις στον τοµέα της δηµοκρατίας. Επιβεβαιώνεται αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή ότι δεν είναι
στεγανή η διάκριση ανάµεσα στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα και ότι µία κυρίαρχη πολιτική λογική εφαρµόζεται στην
πραγµατικότητα και στους δύο αυτούς οριζόντια.
Αυτό που επιχειρούµε στο πρώτο άρθρο είναι να πάψει το κράτος να αποτελεί τον «µακρύ βραχίονα» των συµφερόντων αυτών
που στρέφονται εναντίον της εργασίας, να µην µπορεί να επιβληθεί αναγκαστική επιστράτευση, θεσµός που το Σύνταγµά µας δεν
ήθελε να προβλέψει για την αντιµετώπιση της απεργίας αλλά
µόνο για την αντιµετώπιση θεοµηνιών, άλλων φυσικών καταστροφών, κρίση της δηµόσιας υγείας ή σε περίπτωση πολέµου.
Κατά τη µνηµονιακή περίοδο, από το 2010 µέχρι το 2014, έξι
περιπτώσεις πολιτικής επιστράτευσης απεργών είχαµε, ίδιο
αριθµό µ’ αυτές που είχαµε από το 1975 ως το 2010. Είχαµε και
ακραίες περιπτώσεις όπου επιβλήθηκε πολιτική επιστράτευση
απεργών πριν από την κήρυξη της απεργίας, όπως έγινε στην περίπτωση των εκπαιδευτικών της ΟΛΜΕ.
Το πρώτο άρθρο έρχεται να θέσει τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Επαναλαµβάνει ως λόγους κήρυξης της πολιτικής επιστράτευσης ή της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, όπως είναι
ο τεχνικός νοµικός όρος, µόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που
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ρητά προβλέπει το Σύνταγµα. Και στην παράγραφο 2, ορίζει ότι
σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί η συγκεκριµένη ρύθµιση ως απεργοσπαστικός µηχανισµός.
Σε όσους καλόπιστα ή κακόπιστα ρωτούν «Τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρχει, ας πούµε, µια κατάσταση απ’ αυτές που το
Σύνταγµα προβλέπει ως λόγους επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγµα η κατάσταση κρίσης στη δηµόσια υγεία;» η απάντηση παραµένει ότι θα µπορεί να επιβληθεί
επίταξη υπηρεσιών αλλά όχι ως απεργοσπαστικός µηχανισµός.
Ήδη οι διατάξεις που αφορούν την απεργία, όχι µόνο στο δηµόσιο τοµέα αλλά και σε κάθε υπηρεσία που έχει κοινωφελή χαρακτήρα, προβλέπουν την υποχρέωση ύπαρξης προσωπικού
ασφαλείας, που εξασφαλίζει την απόκρουση του ενδεχοµένου
να προκύψει παρόµοια κατάσταση ανάγκης.
Και, εν πάση περιπτώσει, όσοι επιµένετε υπέρ της ανάγκης να
υπάρχει παρόµοια πολιτική επιστράτευση ως απεργοσπαστικός
µηχανισµός, εµφανίστε µας έστω και µία χώρα στην Ευρώπη η
οποία να έχει παρόµοιο µηχανισµό. Ουσιαστικά µε τη διάταξη
αυτή επαναφέρουµε τη χώρα στην κανονικότητα του κοινού ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού. Επαναφέρουµε δικαιώµατα που
προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις εργασίας και από το Σύνταγµά µας.
Με το άρθρο 2, επιχειρείται ένα άνοιγµα της διοίκησης στην
κοινωνία, και µάλιστα στον ευαίσθητο τοµέα των ανεξάρτητων
αρχών. Προβλέπεται, εισηγητικά και µε εντελώς συµβουλευτικό
χαρακτήρα, η δυνατότητα κοινωνικών φορέων, όπως είναι τα πανεπιστήµια, όπως είναι οι ενώσεις των δικαστικών λειτουργών ή
όπως είναι άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, να εισηγούνται συµβουλευτικά τα ονόµατα για την κάλυψη των θέσεων του ΑΣΕΠ και του Συνήγορου του Πολίτη, όπως ήταν στην
αρχική διατύπωση του νόµου, και βάσει της νοµοτεχνικής βελτίωσης που έκανα στην επιτροπή, µε συµφωνία των Υπουργών
Δικαιοσύνης και Επικρατείας, «στο σύνολο των ανεξάρτητων
αρχών».
Επανέρχεται, στην αρχική διατύπωση πάλι, για το ΑΣΕΠ όριο
ηλικίας. Υπενθυµίζω ότι στην αρχική διατύπωση του άρθρου 2
του ν.2190/1994 προβλεπόταν όριο ηλικίας για τα µέλη του ΑΣΕΠ
το εβδοµηκοστό και για τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ το εβδοµηκοστό
πέµπτο. Η διάταξη αυτή αργότερα καταργήθηκε. Την επαναφέρουµε, ως προς τα µέλη του ΑΣΕΠ και κατ’ επέκταση µετά τη γενική αυτή ρύθµιση που αφορά όλες τις ανεξάρτητες αρχές, για
να υπάρχει µια γενική, απρόσωπη και αντικειµενική ρύθµιση για
όλους, στο εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας για τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών και στο εβδοµηκοστό τρίτο για τον πρόεδρο.
Δεδοµένου του ότι για το ΑΣΕΠ η θητεία είναι εξαετής, υπάρχει
το ενδεχόµενο να έχει οριστεί δικαστικός ο οποίος, ως γνωστόν,
συνταξιοδοτείται στο εξηκοστό έβδοµο έτος, άρα το εβδοµηκοστό τρίτο έτος είναι µία λογικότερη ηλικία απ’ ό,τι ήταν το εβδοµηκοστό πέµπτο.
Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, αφορά µια σηµαντική
επέµβαση που αποσκοπεί σε δύο πράγµατα –όπως και το πρώτο
κεφάλαιο- που είναι τα εξής: Πρώτον, αποσκοπεί στο να ξαναβρούµε το δρόµο µας ως ευνοµούµενο έθνος µεταξύ αυτών των
κρατών της Ευρώπης που σέβονται το κράτος δικαίου και βασικές αρχές που το υποστηρίζουν, όπως το τεκµήριο της αθωότητας.
Αποσκοπεί επίσης, όµως, στο να αντιστρέψει το κλίµα φόβου
που είχε επιχειρηθεί να επικρατήσει στη δηµόσια διοίκηση µε διώξεις συνδικαλιστών, τις οποίες είχαν χαρακτηρίσει πειθαρχικά ως
ανάρµοστη συµπεριφορά και κυρίως µε την ενεργοποίηση του
Πειθαρχικού Δικαίου ως φόβητρο εναντίον των δηµοσίων υπαλλήλων. Όσοι είχαν δαιµονοποιήσει τη δηµόσια διοίκηση, όσοι προσυπέγραφαν το µύθο ότι ένα εκατοµµύριο δηµόσιοι υπάλληλοι
βασανίζουν τα υπόλοιπα δέκα εκατοµµύρια Ελλήνων, κυρίως όσοι
δεν ήθελαν να µεταρρυθµίσουν πραγµατικά το κράτος αλλά να
επιβάλλουν αυτό το κράτος των λίγων, που επιβάλλουν τα δόγµατα του νεοφιλελευθερισµού, πράγµατι χρειάζονταν το φόβο ως
όπλο για την επικράτηση των πολιτικών αυτών.
Τι κάνουµε εµείς; Επαναφέρουµε τον θεσµό της δυνητικής αργίας, της δυνατότητας δηλαδή να τεθεί και πριν από την πειθαρχική καταδίκη ο δηµόσιος υπάλληλος εκτός καθηκόντων, τότε
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µόνο όµως όταν το δηµόσιο συµφέρον το απαιτεί και όχι ως ένα
γενικό µέτρο το οποίο επί δικαίων και αδίκων επιβαλλόταν και το
οποίο έχει ως συνέπεια, µε την απλή άσκηση της πειθαρχικής παραποµπής στο υπηρεσιακό συµβούλιο, δίκαιοι και άδικοι δηµόσιοι υπάλληλοι, ένοχοι και µη ένοχοι, χωρίς να έχουν τη
δυνατότητα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, να τίθενται αυτοµάτως εκτός καθηκόντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε.
Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι, να γίνει
ησυχία. Η εικόνα, κατ’ αρχάς, που παρουσιάζετε από εδώ πραγµατικά δεν τιµά το Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ, ησυχάστε. Αν
θέλετε να κουβεντιάσετε, βγείτε έξω.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ορίζουµε, επίσης,
ότι σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά,
κατά την έννοια των πειθαρχικών διατάξεων, η συνδικαλιστική,
πολιτική ή η κοινωνική δράση.
Εδώ πρέπει να πω κάτι που ούτως ή άλλως υπενόησα και στην
αρχή της τοποθέτησής µου. Δεν πρόκειται για την τελική µας
κουβέντα, για τον τελικό µας λόγο στο Πειθαρχικό Δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων. Επιφυλασσόµαστε, εφόσον προηγηθεί διαβούλευση µε την κοινωνία, να φέρουµε ένα νέο σχέδιο
Υπαλληλικού Κώδικα προς το τέλος του χρόνου, όπου εκεί θα
επαναδιατυπώσουµε την άποψή µας για το ποια θα πρέπει να
είναι τα πειθαρχικά αδικήµατα. Σε αυτό το κεφάλαιο περιοριστήκαµε σε µια κωδικοποίηση των υφιστάµενων ρυθµίσεων και
απλώς στην αντιµετώπιση των πιο ακραίων φαινοµένων, όπου το
Πειθαρχικό Δίκαιο δεν χρησιµοποιείται όπως είναι η αποστολή
του, για να κάνει καλύτερη τη δηµόσια διοίκηση αλλά για σκοπούς αλλότριους αυτών που περιέγραψα. Απαντώ µε αυτόν τον
τρόπο σε κριτική εύλογη και καλόπιστη, που διατυπώθηκε στο
πλαίσιο της επιτροπής, ότι θα µπορούσαµε κάπως αλλιώς να
έχουµε ρυθµίσει ζητήµατα του Πειθαρχικού Δικαίου.
Το τρίτο Κεφάλαιο αφορά την καθηµερινότητα του πολίτη, την
αντιµετώπιση θεµάτων γραφειοκρατίας, ιδίως µέσω της εισαγωγής θεσµών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη διεύρυνση δικαιωµάτων των πολιτών, ιδίως µέσω της επέκτασης των
δικαιωµάτων που δίνει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και
στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Διότι, όπως ξέρετε, µέχρι
τώρα ο κώδικας αυτός εφαρµοζόταν µόνο στο κράτος και στα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Εδώ πρέπει να πω ότι είναι
προς τιµήν του Σώµατος το ότι είχαµε πολλές διατάξεις που ψηφίστηκαν οµόφωνα, δηλαδή και µε την ψήφο της Νέας Δηµοκρατίας, και σε αυτό θέλω να εξάρω τη σχετική στάση του εισηγητή
της κ. Κεδίκογλου.
Εδώ, λοιπόν, επιχειρείται κυρίως η επιτάχυνση των διαδικασιών µε συµµετοχή µεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατ’
εξοχήν µε την προσπάθεια του ΑΣΕΠ, που αποτελεί έναν από
τους ακρογωνιαίους λίθους της αντικειµενικότητας της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, µε την πρόβλεψη ηλεκτρονικού αρχείου, που θα επιτρέψει την ταχύτερη έκδοση των αποφάσεών
του, και επίσης, µε τη γενίκευση της πρόβλεψης για την ηλεκτρονική οριζόντια επικοινωνία µεταξύ των Υπουργείων.
Εδώ πρέπει να σας πω ότι πέρα από το ότι επιχειρείται η συνέχεια έργου των προηγούµενων κυβερνήσεων -και πρέπει να
αποδώσω σε αυτό το σηµείο τα του Καίσαρος τω Καίσαρι- υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα να συνεχιστεί αυτό το καλό έργο,
ακριβώς γιατί εξαιτίας της συρρίκνωσης που επέβαλαν οι µνηµονιακές πολιτικές το τελευταίο έτος, το δηµόσιο πλέον στερείται βασικής τεχνογνωσίας, πυρηνικής τεχνογνωσίας, για να
µπορέσει όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν προκηρυχθεί σε επίπεδο προγραµµάτων να τα φέρει σε πέρας. Παρ’ όλα αυτά, µε
επίγνωση των δυσκολιών αυτών που έχουµε, προσπαθούµε να
καθιερώσουµε ως υποχρέωση της διοίκησης ορισµένες βασικές
υποχρεώσεις που θα κάνουν καλύτερη την καθηµερινότητα όλων
των Ελλήνων. Η βασικότερη από αυτές είναι η αυτεπάγγελτη
αναζήτηση από τη διοίκηση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, σε περίπτωση που χρειάζεται µία σειρά από αυτά για την
έκδοση µιας άδειας ή µιας διοικητικής πράξης.
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Υπήρχε παρόµοια ρύθµιση και στο παρελθόν αλλά εκεί ως
εξαίρεση. Προβλεπόταν, δηλαδή, ότι µε υπουργικές αποφάσεις
θα καθοριστούν ποιες διαδικασίες µπορούν να υπαχθούν σε
αυτόν τον κανόνα. Εµείς αντιστρέψαµε τη σχέση κανόνα και εξαίρεσης. Ως κανόνα έχουµε ορίσει την υποχρέωση της διοίκησης
αυτή να τρέχει και να µην κάνει τον πολίτη να τρέχει από γκισέ
σε γκισέ και µόνο κατ’ εξαίρεση εκεί όπου οι διαδικασίες είτε
είναι ιδιαίτερα µαζικές και χρονοβόρες είτε υπάρχει κάποιο ειδικό
πρόβληµα προβλέψαµε τη δυνατότητα εξαίρεσης.
Το τέταρτο Κεφάλαιο είναι αυτό που αφορά την αποκατάσταση των αδικιών. Μολονότι ορισµένοι από τους γνωστούς πολιτικούς χώρους που υπερασπίζονται τις µνηµονιακές πολιτικές
εµφανίστηκαν τροϊκανότεροι των τροϊκανών, αµφισβήτησαν δηλαδή αυτήν την πολιτική µας πρωτοβουλία ως τάχα µονοµερή
ενέργεια, προχωρούµε σε αυτήν, όχι µόνο γιατί αποτελεί µια από
τις βασικές µας προεκλογικές δεσµεύσεις, όχι µόνο, όπως είπα
και εισαγωγικά, γιατί επιφέρει ένα πλήγµα στη νεοφιλελεύθερη
λογική της δόµησης του κράτους για λίγους και όχι για τους πολλούς αλλά κυρίως γιατί κανένα σκοπό δηµοσίου συµφέροντος
δεν εξυπηρετούσε η θυσία των χιλιάδων αυτών ανθρώπων που
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και µετά απολύθηκαν.
Μία από τις µεγαλύτερες αρνητικές υπηρεσίες, µία από τις µεγαλύτερες αµαρτίες της αντιµεταρρύθµισης του προηγούµενου
διαστήµατος, ήταν ακριβώς ότι δυσφήµισε απολύτως χρήσιµες
έννοιες για τη διοικητική αναδιοργάνωση της διοίκησης. Για παράδειγµα, η κινητικότητα είναι απολύτως αναγκαία για µια δηµόσια διοίκηση, όπως είναι η ελληνική, που εξαιτίας του
πελατειακού συστήµατος δεν χαρακτηρίζεται από το µεγάλο της
µέγεθος. Ήµασταν περίπου στο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ το 2010 και τότε είχαµε εννιακόσιες σαράντα
χιλιάδες δηµόσιους υπαλλήλους, ενώ σήµερα έχουµε εξακόσιες
είκοσι χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, συµπεριλαµβανοµένων
και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Για την κατανοµή του προσωπικού, εξαιτίας της πατρωνίας και
των πελατειακών ρυθµίσεων, εξαιτίας της προστασίας που προσφερόταν σε µερικούς µε πλήρη αδιαφορία για το αν θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες πρώτης γραµµής, αυτές που δείχνουν
δηλαδή την κοινωνική αποστολή που εκπληρώνει το κράτος,
στην υγεία, στην εκπαίδευση, µε υποστελέχωση των ελεγκτικών
µηχανισµών, γιατί το σύστηµα διαπλοκής των συµφερόντων
έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό του, η κινητικότητα είναι αναγκαία και εξαρχής και πολύ περισσότερο σήµερα που έχουµε
αυτήν τη µαζική υποβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της διοίκησης, που δεν είναι µόνο αριθµητική αλλά είναι και µια φυγή
θεσµικής γνώσης και εµπειρίας. Γιατί το µεγαλύτερο κοµµάτι
αυτών που αποτελούν τη µείωση από τις εννιακόσιες σαράντα
χιλιάδες σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες, είναι στελέχη της διοίκησης που έφυγαν µε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και που στέρησαν την αναγκαία τεχνογνωσία, την αναγκαία θεσµική µνήµη και
συνέχεια από τη δηµόσια διοίκηση.
Και θα σας ρωτήσω το εξής: Ακόµη και εσείς που θα καταψηφίσετε το νοµοσχέδιο µπορείτε σοβαρά να υποστηρίξετε ότι,
πέρα από νεοφιλελεύθερης σύλληψης, δεν ήταν και πελατειακής
πρακτικής αυτή η αντιµεταρρύθµιση, που έπληξε τους πιο αδύναµους ανθρώπους, τους σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες,
τους εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης, αυτούς δηλαδή
που δεν είχαν κάποιον προστάτη να τους προστατεύσει; Ακόµη
και εκεί που καταργήσατε νοµικά πρόσωπα, άλλοι απολύονταν
και άλλοι όχι. Έτσι δικαιολογώ το χαρακτηρισµό της πελατειακής
εφαρµογής της νεοφιλελεύθερης σύλληψης αυτής της αντιµεταρρύθµισης.
Επαναλαµβάνω: Ποιος από εσάς θα σηκωθεί και θα πει ότι
πρέπει να µην επανέλθει η Δηµοτική Αστυνοµία, όταν η ΚΕΔΕ, η
ΕΝΠΕ, ο µέσος άνθρωπος που κινείται σε µια ζούγκλα εξαιτίας
της άναρχης στάθµευσης το ζητά σήµερα; Πώς µπορείτε να δικαιολογήσετε και να πείτε ότι αυτή η αντιµεταρρύθµιση ήταν,
πράγµατι, κάτι που προώθησε τις αναγκαίες αλλαγές;
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, εµείς δεν αποκαθιστούµε
µόνο αδικίες, δεν φέρνουµε πίσω στην υπηρεσία ανθρώπους που
άδικα διώχθηκαν χωρίς να έχουν αξιολογηθεί προσωπικά, αλλά
εξυπηρετούµε παράλληλα και το δηµόσιο συµφέρον. Μάλιστα,
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γι’ αυτόν το σκοπό δεν επαναφέρουµε το σύνολο όσων απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιµότητα στις προηγούµενες θέσεις
τους.
Αυτό το κάναµε µόνο όπου τα αρµόδια Υπουργεία είπαν ότι
πρέπει να επανασυσταθούν στο σύνολό τους οι σχετικές αναγκαίες θέσεις.
Στις άλλες περιπτώσεις, αφ’ ενός εφαρµόσαµε ένα σύστηµα
εθελοντικής κινητικότητας, που όπως είπα προηγουµένως είναι
απολύτως αναγκαία για τον εξορθολογισµό της κατανοµής του
ανθρώπινου δυναµικού και αφ’ ετέρου, προβλέψαµε τη δυνατότητα του αρµόδιου Υπουργού να τοποθετήσει εκεί που υπάρχουν
πιο αυξηµένες ανάγκες στο Υπουργείο του ή σε εποπτευόµενους φορείς, βάσει µιας νοµοτεχνικής βελτίωσης που έκανα
δεκτή στην επιτροπή, όσους επανέρχονται.
Ο σκοπός µας, εποµένως, είναι διττός. Αποκατάσταση των αδικιών, µε παράλληλη εξυπηρέτηση του δηµόσιους συµφέροντος.
Και αυτή η κινητικότητα που εφαρµόζουµε, θα αποτελέσει και το
πρόπλασµα της µείζονoς κινητικότητας, αυτήν που θα ολοκληρώσει τη µεταρρύθµισή µας.
Το επόµενο νοµοσχέδιο που θα έρθει σύντοµα αφορά την
αξιολόγηση, τη στοχοθεσία και την επιλογή των στελεχών. Θα
επιδιώξουµε τη πλήρη καταγραφή των σηµερινών αναγκών του
δηµοσίου, ούτως ώστε µε τις περιορισµένες δυνατότητες που
έχουµε, να καλύψουµε τις ανάγκες, στο βαθµό που αυτό είναι
δυνατό.
Επαναλαµβάνω ότι αυτό ήταν ένα νοµοσχέδιο πρώτων βοηθειών. Αντιµετωπίζουµε τις πιο ακραίες καταστάσεις δυσλειτουργιών ή αποδιοργάνωσης που επέφερε η αντιµεταρρύθµιση των
µνηµονίων. Δεν είναι η τελευταία µας λέξη, αλλά η πρώτη µας
λέξη. Δίνουµε, όµως, ένα δείγµα γραφής για τη διοίκηση που
εµείς θέλουµε, µια διοίκηση η οποία θα είναι προς το συµφέρον
του πολίτη και ένα δείγµα της µεταρρύθµισης που θα επιδιώξουµε, που δεν θα είναι αντιµεταρρύθµιση µε νεοφιλελεύθερο
πρόσηµο αλλά µεταρρύθµιση µε κοινωνικό πρόσωπο, που θα επιδιώξει να ξαναφέρει την πατρίδα µας στη χορεία των νοµικά πολιτισµένων κρατών, εκεί που δεν υπάρχει επιστράτευση των
απεργών ούτε κατάργηση του τεκµηρίου αθωότητας. Εκεί που
εφαρµόζονται γενικοί και απρόσωποι κανόνες και όχι πελατειακές σχέσεις και σχέσεις πατρωνίας. Και αυτά θα τα πετύχουµε
µε τη συνεργασία των δηµοσίων υπαλλήλων, γιατί δεν µπορεί κανείς να εφαρµόσει µια µεταρρύθµιση µε το δηµόσιο υπάλληλο
ως εχθρό. Συνοµιλούµε µαζί τους. Ακούµε και αυτό που θα µας
πουν, χωρίς προφανώς να δεσµευόµαστε από την άποψη των
υπαλλήλων. Αλλά δεν τους θεωρούµε την αιτία για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυτήν τη στιγµή η δηµόσια διοίκηση,
γιατί και αυτοί ήταν θύµατα των πελατειακών πολιτικών και των
πολιτικών πατρωνίας που εµείς θέλουµε να καταργήσουµε. Και
ακόµα και εκεί που υπάρχει βάση στην κριτική που γίνεται, σε
βάρος του συνδικαλιστικού κινήµατος -γιατί κακά τα ψέµατα, το
πελατειακό σύστηµα και ο παλαιοκοµµατισµός, είχε εκµαυλίσει
σε πολύ µεγάλο βαθµό και τις συνδικαλιστικές δοµές της δηµόσιας διοίκησης- δεν αποτελεί φάρµακο η πλήρης κατάργηση της
συµµετοχής, όπως για παράδειγµα είχε επιχειρηθεί από τα πειθαρχικά συµβούλια αλλά η εµπιστοσύνη στη δυνατότητα των εργαζοµένων να εκφράζονται συνδικαλιστικά από τους φορείς που
έχουν αυτήν την αποστολή, µακριά από πελατειακές λογικές και
λογικές πατρωνίας.
Νοµίζω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κάναµε δεκτές στο πλαίσιο της συζήτησης και που αποσκοπούν να δώσουν ένα περιθώριο επιλογής σε
όλους τους υπαλλήλους που επιστρέφουν, ακόµα και εκεί που
είχαµε αρχικά αντιρρήσεις, όπως στον τοµέα της Δηµοτικής
Αστυνοµίας, νοµίζω ότι γενικά ανταποκριθήκαµε σε αυτό που θέλαµε να έχει το νοµοσχέδιο αυτό, ως αποστολή.
Αυτό το νοµοσχέδιο το παρουσίασα εγώ αλλά είναι αποτέλεσµα κοινού νοµοθετικού έργου, του Υπουργού Νίκου Βούτση και
εµένα. Είναι νοµοσχέδιο Βούτση-Κατρούγκαλου, ΚατρούγκαλουΒούτση, δεν είναι νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου. Ειδικά, όµως, η
ρύθµιση για τον συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης είναι δηµιούργηµα του Νίκου Βούτση. Είναι µια τοµή στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, γιατί αποκαθιστά την εµπιστοσύνη στην ιεραρχία
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την υπαλληλική. Δεν θέλει εκεί που χρειάζεται ένας ιεραρχικός
υπηρεσιακός προϊστάµενος, να τον υποκαταστήσει µε έναν πολιτικό προϊστάµενο.
Επιχειρεί, λοιπόν, µια θεσµική τοµή που θέλει ο έλεγχος της
νοµιµότητας εκ µέρους του κράτους να µη γίνεται µε πολιτικά
κριτήρια -γιατί σας είπα «µακριά από εµάς οι λογικές της πελατείας και της πατρωνίας»- αλλά µε έναν τρόπο που δίνει εµπιστοσύνη στην υπηρεσιακή ιεραρχία.
Αυτά, λοιπόν, ήθελα να σας πω. Επιφυλασσόµαστε µε το Νίκο
Βούτση και τα επόµενα νοµοσχέδιά µας να κινηθούν σε αυτήν
την κατεύθυνση, της επαναφοράς της Ελλάδας στην τροχιά του
κοινωνικού κράτους, σε αυτό που αποτελεί χαρακτηριστικό του
ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, µια διοίκηση που βασίζεται
στα ατοµικά δικαιώµατα, στη συµµετοχή διοικούµενων και δηµοσίων υπαλλήλων µακριά από τις νεοφιλελεύθερες λογικές για
ένα κράτος για τους πολλούς και όχι ένα κράτος για τους λίγους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Πρέπει να πω ότι είναι πολύ ευχάριστη η Αίθουσα που είναι γεµάτη, όπως επίσης είναι ιδιαίτερα ωραία η εικόνα του Υπουργικού Συµβουλίου που παρίσταται µε τόσο µεγάλη συµµετοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι εκτός από την Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους
που παρακολουθεί τη συνεδρίαση και τους οποίους καλωσορίζουµε, επίσης 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και είκοσι
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Ελληνοαρµενικό Κολλέγιο
Τουρισµού, Τροφίµων και Υπηρεσιών.
Είχα τη χαρά να τους συναντήσω και στην Αρµενία. Επισκέπτονται τη χώρα µας, συσφίγγοντας τις σχέσεις Αρµενίας-Ελλάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αφού ευχαριστήσουµε τον κύριο Υπουργό -εγώ θεσµικά για τη
συνταγµατική του αναφορά στο κοινωνικό κράτος δικαίου, που
είναι ο πυρήνας του πολιτεύµατός µας- θα καλέσω στο Βήµα την
κ. Μαρία Θελερίτη, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα έρχεται προς συζήτηση στη Βουλή το σχέδιο νόµου που αφορά τον
εκδηµοκρατισµό της διοίκησης, την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση κάνει ένα πρώτο µεταβατικό αλλά αποφασιστικό βήµα για να αντιµετωπίσει τις στρεβλώσεις στη δηµόσια διοίκηση. Όµως, ταυτόχρονα δίνει και ένα
ουσιαστικό µήνυµα για το ποια είναι η γενική της πολιτική κατεύθυνση, δηλαδή να αλλάξει ριζικά το κράτος, να αλλάξει τις διοικητικές και τις πολιτικές λειτουργίες του κράτους προς όφελος
της κοινωνίας και του δηµόσιου χώρου και ταυτόχρονα, να προχωρήσει στην αναµόρφωση και τον εκδηµοκρατισµό των σχέσεων κράτους-πολίτη.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κυβέρνηση, η θεσµική και δηµοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους αποτελεί µέρος του άµεσου κυβερνητικού του προγράµµατος. Ανταποκρίνεται στο αίτηµα για
µεταρρυθµίσεις στο κράτος και τη δηµόσια διοίκηση. Όµως, γνωρίζουµε ότι αυτό απαιτεί µεγάλη προσπάθεια και σε επίπεδο χρόνου και έντασης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν όλες οι
παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης, µιας δηµόσιας διοίκησης, η
οποία σήµερα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Διότι
παρά τα όσα ισχυρίστηκαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, όχι απλώς
δεν έκαναν τίποτα για να τις θεραπεύσουν, αλλά αντίθετα τις όξυναν ακόµα περισσότερο, δηµιουργώντας νέες κοινωνικές ανισότητες, αποδυναµώνοντας το δηµόσιο τοµέα και τη διαθεσιµότητα.
Κατεδάφισαν δηµόσια αγαθά εξαιτίας της διαθεσιµότητας.
Είναι ένα σχέδιο «πρώτων βοηθειών» όπως το αποκάλεσε ο
Υπουργός στην επιτροπή και ακριβώς ήρθε για να θεραπεύσει
αυτές τις καταφανείς αδικίες και τις τεράστιες κοινωνικές και οι-
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κονοµικές επιπτώσεις, που η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας επέφερε σε εργαζόµενους πολίτες και στην ίδια την κοινωνία.
Ποιες είναι όµως αυτές οι επιπτώσεις των µνηµονιακών
πολιτικών και των πολιτικών λιτότητας στο δηµόσιο τοµέα;
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι φανερό ακόµα
και στους πλέον δύσπιστους, πως οι επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών στον δηµόσιο τοµέα και οι συνέπειες της
υποβάθµισής του, η οποία συντελέστηκε µεθοδευµένα και
συστηµατικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν περιορίζονται στο
στενό πυρήνα του δηµοσίου αλλά αντίθετα αφορούν τη
γενικότερη υποβάθµιση της οικονοµίας και τηςκοινωνίας.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο τι σηµαίνει αυτό για την
κοινωνία. Απλά θα αναφερθώ ενδεικτικά σε µερικά στοιχεία που
αποδεικνύουν ακριβώς τις επιπτώσεις που είχαν αυτές οι
µνηµονιακές πολιτικές στον δηµόσιο τοµέα.
Σύµφωνα µε την έρευνα του κοινωνικού πολύκεντρου της
ΑΔΕΔΥ η απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα συρρικνώθηκε κατά
διακόσιες είκοσι µια χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις εργαζόµενους και ποσοστό 21%. Οι εργασιακές σχέσεις υποβαθµίστηκαν και ταυτόχρονα ιδρύθηκε ένα ενιαίο εργασιακό πρότυπο
οπισθοδρόµησης, τόσο ως προς την εξέλιξη των αποδοχών, όσο
ως προς το γενικότερο πλαίσιο της εργασίας.
Οι δηµόσιες υπηρεσίες ασφυκτιούν και δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στον αναπτυξιακό και κοινωνικό τους ρόλο, λόγω
των ελλείψεων σε προσωπικό και σε λειτουργικά µέσα, λόγω της
εντεινόµενης και διάχυτης ανασφάλειας των εργαζοµένων και
λόγω των απολύσεων, των πειθαρχικών διώξεων και των
διαθεσιµοτήτων.
Το κράτος υποχωρεί σταδιακά στην υγεία και την πρόνοια.
Συρρικνώνεται η δηµόσια χρηµατοδότηση, ενώ την ίδια στιγµή
πριµοδοτείται κατά 20% ο ιδιωτικός τοµέας υγείας.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της αποδιάρθρωσης του
κοινωνικού κράτους. Και την ίδια περίοδο έχουµε µείωση των
εκπαιδευτικών κατά 30%, µείωση των σχολικών µονάδων,
υποβάθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα του
κοινωνικού της ρόλου, παρ’ όλο που έχουµε αύξηση του
κινδύνου φτώχειας -και µάλιστα την περίοδο εκείνη που έχουµε
τον κίνδυνο της φτώχειας να αυξάνεται κατά 54% και να αφορά
το 36,2% του πληθυσµού. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, τις
επιπτώσεις αυτές που είχε για την κοινωνία.
Τα ελλείµµατα που δηµιουργούνται από την κακόβουλη
αποδυνάµωση του δηµοσίου έχουν συγκεκριµένο στόχο, τον
στιγµατισµό του δηµοσίου -στιγµατισµό που ταυτόχρονα
δηµιουργεί τους όρους για επικερδείς επενδύσεις του ιδιωτικού
κεφαλαίου σε τοµείς του δηµοσίου τοµέα. Το σχέδιο υλοποιήθηκε.
Αξιοποίησε την υποβάθµιση του δηµοσίου για να αναδείξει την
ιδιωτική επιχειρηµατική δραστηριότητα. Παραχωρεί έδαφος στις
ιδιωτικοποιήσεις για να αυξήσει έδαφος στους εργολάβους,
ενισχύοντας την κρατικοδίαιτη και συχνότατα σκανδαλώδη
διάσταση του επιχειρηµατικού κεφαλαίου.
Η επιβολή του δηµοσίου συνοδεύτηκε και από την σκόπιµη
επίκληση της διογκωµένης δηµόσιας απασχόλησης -διογκωµένο
δηµόσιο- πάρα το γεγονός ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό
δηµόσιας απασχόλησης ποτέ δεν απείχε από τα µέσα ευρωπαϊκά
επίπεδα -αναφέρθηκε άλλωστε ο Υπουργός αναλυτικά σε αυτόκαι παρά το γεγονός ότι η απασχόληση στο δηµόσιο είναι
ανορθολογικά κατανεµηµένη. Έχουµε πληθώρα προσωπικού σε
ορισµένους τοµείς και τεράστιες ελλείψεις σε άλλους.
Το πρόβληµα της υπερσυγκέντρωσης της απασχόλησης στο
δηµόσιο ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε και ούτε βέβαια αναδείχτηκε
το γεγονός ότι όσα έγιναν, έγιναν χωρίς παραγωγικό σχεδιασµό
υπό το βάρος συχνά πελατειακών επιλογών που διατηρούνται σε
µεγάλο βαθµό αναλλοίωτες, αναπαράγοντας το έλλειµα
παραγωγικότητας.
Επίσης, λόγω της υποβάθµισης του δηµοσίου, καταγράφονται
και µία σειρά επιπτώσεις και στο κοινωνικό σύνολο. Η µείωση των
δηµόσιων δαπανών κατά 30%. Η µείωση πάνω από το 1/3 του
πραγµατικού εισοδήµατος των εργαζοµένων -και όλοι
γνωρίζουµε τις πολλαπλές επιπτώσεις που είχε αυτό. Ενδεικτικό
αυτής της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο πεδίο της
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φτώχειας, είναι και ότι για πρώτη φορά έχουµε εργαζόµενους
στο δηµόσιο φτωχούς. Εκτοξεύεται το ποσοστό στο 3,6%. Και
συνεχίζουµε. Επιδείνωση των όρων παροχής υπηρεσιών υγείας
-σηµαντικότατο πλήγµα για το κοινωνικό σύνολο. Μείωση των
δαπανών στην εκπαίδευση. Περικοπές στη χρηµατοδότηση της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η υποβάθµιση και η αποδιάρθρωση της λειτουργίας αυτών
των τοµέων, δείχνουν µία ενδεικτική εικόνα της απορρύθµισης
που συντελέστηκε στο δηµόσιο τοµέα µε γνώµονα τις µνηµονιακές πολιτικές των τελευταίων πέντε χρόνων.
Αυτή είναι η αποδόµηση του δηµοσίου. Και αυτή είναι η µεταρρύθµιση που επιχειρήθηκε. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της «µεταρρύθµισης» της προηγούµενης κυβέρνησης. Αρκέστηκε σε
αυτό; Όχι, δεν αρκέστηκε σε αυτό. Έπρεπε να επιτελέσει εντελώς τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Για τον λόγο αυτό, ταυτόχρονα άλλαξε και ο τρόπος άσκησης των ίδιων των λειτουργιών
του κράτους.
Τα µνηµόνια και οι δεσµεύσεις δεν αφήνουν περιθώρια για διάλογο, συµµετοχή στη διαµόρφωση των αποφάσεων. Τα µνηµόνια
και οι δεσµεύσεις δεν αφήνουν περιθώρια για στοιχειώδη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και κατακτήσεων. Γι’ αυτό,
το κράτος γίνεται ολοένα και πιο εχθρικό στους πολίτες και την
κοινωνία.
Και η Κυβέρνηση, για να υλοποιήσει, λοιπόν, αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τι κάνει; Προχωρεί παραπέρα. Αυταρχική
τροποποίηση των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων. Το κάνει για να αντιµετωπίσει φαινόµενα διαφθοράς; Όχι. Το κάνει για να αντιµετωπίσει φαινόµενα
συναλλαγών που καλλιεργήθηκαν και µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων και τα άφησαν και ατιµώρητα; Όχι. Κινήθηκε, όµως, για να καθυποτάξει, να εκφοβίσει, να διώξει
δηµοσίους υπαλλήλους και να τους θέσει σε καθεστώς αργίας
για κάθε είδους παράπτωµα, ακόµα και ήσσονος σηµασίας µε
υποκειµενική κρίση, καταργώντας ακόµα και αυτό το τεκµήριο
της αθωότητας.
Προέβη σε νέες απολύσεις µέσω διαθεσιµότητας. Υπήρξε
αθρόα και χωρίς αντικειµενικά κριτήρια µετακίνηση προσωπικού
µέσα από υποχρεωτικές µετατάξεις. Και γιατί το έκανε αυτό η
κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Γιατί ακριβώς
λειτούργησε µέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο,
όπου ακριβώς η δεκαετία του 2000 σηµατοδοτεί το πέρασµα
στην εποχή της θεσµοθέτησης του νεοφιλελευθερισµού.
Είναι µία περίοδος, που χαρακτηρίζεται από τις κλειδωµένες
πολιτικές κατεδάφισης της κοινωνικής συνοχής σε όλα τα πεδία
της δηµόσιας σφαίρας. Είναι µία περίοδος, κατά την οποία επιχειρείται η επιβολή της τυφλής ταξικής κυριαρχίας υπό την έννοια της αδιαφορίας προς κάθε έννοια δηµοσίου χώρου,
δηµοσίου συµφέροντος ή κοινωνικής ισορροπίας.
Την περίοδο επίσης αυτή, ο νεοφιλελευθερισµός εκφράζει
ιστορικά τη συγκρότηση ενός νέου συνασπισµού εξουσίας υπό
την ηγεµονία του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Εκφράζει επίσης και µία συνολική πολιτική ανασυγκρότηση του αστικού κράτους, που την περίοδο αυτή γίνεται εργαλείο για την ακύρωση,
την αµφισβήτηση και την αναοριοθέτηση λαϊκών κατακτήσεων
της προηγούµενης ιστορικής περιόδου.
Ακριβώς, αυτήν την αλλαγή υλοποίησε η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Την πλήρη υποβάθµιση του ρόλου
της κρατικής δηµόσιας διοίκησης. Διότι αυτές οι πολιτικές θέλουν την πλήρη υποβάθµιση.
Αυτή λοιπόν, η µεταρρύθµιση που υλοποίησε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και οδήγησε τη δηµόσια διοίκηση σε συρρίκνωση, αποδόµησε το δηµόσιο. Για αυτό και το
σχέδιο νόµου έρχεται και εισάγει τοµές, παρά του ότι δεν είναι
αυτό το όραµα που έχουµε εµείς για το πως θέλουµε να λειτουργήσει η διοικητική µεταρρύθµιση.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι γεγονός ότι η
Κυβέρνηση παραλαµβάνει ένα αχανές, αντιπαραγωγικό, αντιλαϊκό διοικητικό, οργανωτικό σύστηµα, το οποίο για να αλλάξει
θέλει στοχευµένες και χειρουργικές επεµβάσεις. Αυτή είναι µία
τέτοια απόπειρα.
Σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια, βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ
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που υλοποιείται βήµα-βήµα, είναι ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να
στηριχθεί εµπράκτως στη διοικητική εµπειρία και γνώση του µεγάλου µέρους της διοίκησης, να καταργήσει την παραδιοίκηση
των εκατοντάδων µετακλητών συµβούλων που εισήγαγε την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση του κράτους και των δηµόσιων αγαθών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει –και γνώριζε ανέκαθεν- τον πελατειακό χαρακτήρα του ελληνικού κράτους, καθώς και την έλλειψη δηµοκρατίας. Γι’ αυτό στην ατζέντα του, περιλαµβάνει τον
εκσυγχρονισµό του κράτους µε την έννοια του εκδηµοκρατισµού
του κράτους.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί ένα αρχικό βήµα σε αυτήν
την κατεύθυνση και αποκαθιστά την εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης, εξυπηρετεί σε ισότιµη και διαφανή βάση τους πολίτες,
διασφαλίζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.
Εµείς, συνάδελφοι και συναδέφισσες, δεν πιστεύουµε στο νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό πολιτικό µύθο που έχει αναπτυχθεί τις
τελευταίες δεκαετίες περί µικρότερου ή λιγότερου κράτους.
Διότι το νεοφιλελεύθερο κράτος δεν είναι ούτε µικρότερο ούτε
λιγότερο κράτος. Αρκεί να σκεφτούµε το πλήθος των εκατοντάδων συµβούλων και µετακλητών υπαλλήλων κάθε Υπουργού
στην προηγούµενη κυβέρνηση που έβαζε από την πίσω πόρτα
και υπό το µανδύα του λιγότερου κράτους την ιδιωτικοποίησή
του. Αυτό το κράτος δεν είναι κράτος λιγότερης ρύθµισης αλλά
κράτος ελεγχόµενης ρύθµισης.
Άλλωστε η αναδιάρθρωση των πολιτικών, οικονοµικών και ιδεολογικών στοχεύσεων υπαγορεύτηκε και διευθετήθηκε υπό το
ίδιο το κράτος. Και δεν θα αναφέρω ποιες είναι οι συνέπειες
αυτών των πολιτικών του κράτους. Σε ένα παράδειγµα θα αναφερθώ. Αρκεί να σκεφτούµε την ένταση της καταστολής και την
αύξηση του αυταρχισµού εκ µέρους του µικρότερου κράτους
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων.
Την ίδια στιγµή που δεν αξιολόγησε την αποτελεσµατικότητα
της λειτουργίας του µε κριτήρια ούτε καθόρισε µε σαφήνεια οργανογράµµατα και καθηκοντολόγια, προχώρησε σε απολύσεις,
διαθεσιµότητες και κατάργηση ειδικοτήτων που έγιναν χωρίς
προγραµµατισµό, χωρίς σχέδιο, µε πρόσχηµα το δηµοσιονοµικό
όφελος. Ακριβώς, χωρίς προγραµµατισµό και χωρίς σχέδιο απολύθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Την ίδια στιγµή απολύονται οι καθαρίστριες του Υπουργείου
Οικονοµικών και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστηµίων για
να εξοικονοµηθούν πόροι και την ίδια στιγµή γίνονται συµβάσεις
µε ιδιωτικές εταιρείες µε πολύ πιο υψηλό κόστος από το µισθολογικό των απολυµένων καθαριστριών και µε επισφαλέστατες
εργασιακές σχέσεις.
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου καταργεί, λοιπόν, τις µνηµονιακές νοµοθεσίες για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων, καταργεί το θεσµό της διαθεσιµότητας στο πλαίσιο της
κινητικότητας για τον εξορθολογισµό της κατανοµής του προσωπικού µεταξύ των υπηρεσιών, αποκαθιστά τους αντισυνταγµατικά απολυµένους, καταργεί τον αντισυνταγµατικό νόµο για
την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων και επιχειρεί τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του δηµόσιου τοµέα. Παράλληλα, αποκαθιστά τις αδικίες απέναντι σε κατηγορίες πολιτών
που είναι απόρροια αυτών των µνηµονιακών πολιτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Ποιες είναι οι τοµές που επιχειρούνται σε αυτήν τη µεταβατική
φάση, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα νοµοσχέδια όπως αναφέρθηκε ο Υπουργός; Σε δύο, θα έλεγα, ενότητες τις ταξινοµούµε. Η πρώτη ποια είναι; Αποκαθιστά τις βασικές ελευθερίες
και τα δικαιώµατα. Τι κάνει; Καταργεί την πολιτική επιστράτευση
των απεργιών, σαν µέσο αντιµετώπισης των απεργιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δυο λεπτά θα µου δώσετε ακόµη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σε όλους θα επιδειχθεί ανοχή, κυρία εισηγήτρια, οπότε προχωρήστε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τις συναφείς διεθνείς συµβάσεις
αποκαθιστά το τεκµήριο της αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία, αντικαθιστά την υποχρεωτική αργία µε δυνητική και επίσης, καταργεί τις διατάξεις για τη δίωξη της συνδικαλιστικής
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δράσης.
Τέλος, µε την ανάκληση της πρώτης ενότητας όλων των µνηµονιακών απολύσεων και διαθεσιµοτήτων, καθώς και την επαναφορά ειδικοτήτων και υπηρεσιών που καταργήθηκαν, όπως η
Δηµοτική Αστυνοµία, οι σχολικοί φύλακες, ειδικότητες τεχνικής
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθαρίστριες στις Εφορίες,
θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ, αγαπητοί συνάδελφοι και
συναδέλφισσες, υλοποιούµε την προεκλογική µας δέσµευση και
αποκαθιστούµε τις αδικίες κατά των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η δεύτερη ενότητα, αφορά τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας
διοίκησης και την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Σε αυτή
πολύ σηµαντική τοµή είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας
µε θεσµούς και διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αναφέρθηκε προηγουµένως αναλυτικά ο Υπουργός. Εγώ θα ήθελα
δύο σηµεία να τονίσω, ότι γίνεται ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων αλλά ταυτόχρονα η
διασύνδεση που έπρεπε να γίνει µεταξύ των µητρώων, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακριβώς, γιατί τα συστήµατα δεν είναι
συµβατά. Δαπανήθηκαν πολλά χρήµατα αλλά τα συστήµατα δεν
είναι συµβατά, για να µπορούµε να έχουµε την ηλεκτρονική
κάρτα ούτε να επικοινωνούν µεταξύ τους τα µητρώα.
Άλλη µια σηµαντική τοµή είναι η ορθολογικότερη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού και η κάλυψη υφιστάµενων αναγκών
µέσω της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού και της µίσθωσης σύµβασης έργου.
Εδώ αναφέρουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν ιδιαίτερα
στους δήµους κατά την τουριστική περίοδο µε το εποχικό προσωπικό.
Άλλη µία τοµή που είναι πάρα πολύ σηµαντική, είναι ότι καταργείται η θέση του γενικού γραµµατέα και αντικαθίσταται µε θέση
συντονιστή σε κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση. Με αυτόν τον
τρόπο διαµορφώνεται µια νέα εποχή για τη δηµόσια διοίκηση,
ενισχύεται η αξιοκρατία και επιτυγχάνουµε την αποκοµµατικοποίηση του κράτους.
Θα ήθελα να αναφέρω ότι το ενδιαφέρον για το νοµοσχέδιο
διαπιστώθηκε και στην ακρόαση των φορέων, µε τους οποίους
είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής. Πραγµατικά, παρά την ισχνή του προβολή
στα συστηµικά ΜΜΕ και τη συστηµατική αποσιώπηση της σηµασίας και της θετικής επίδρασης που θα έχει η άρση των κοινωνικών αδικιών, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν πάρα πολύ
µεγάλο. Συµµετείχαν τριάντα φορείς -εκπρόσωποι αυτών- οι
οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τάχθηκαν υπέρ του νοµοσχεδίου µε θετικά σχόλια, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις και υποµνήµατα για τη βελτίωσή του που λήφθηκαν υπ’ όψιν.
Επίσης, το ενδιαφέρον εκδηλώνεται µε την κατάθεση µεγάλων
αριθµών τροπολογιών, όπου, πραγµατικά, επιχειρείται να λυθεί
ένα από τα πολύ σηµαντικά και µεγάλα προβλήµατα που έχουν
προκαλέσει οι µνηµονιακές πολιτικές στο δηµόσιο.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή µου, θα ήθελα να τονίσω τα
εξής: Το σχέδιο νόµου αφορά ή και αίρει αδικίες που έχουν υποστεί τα χρόνια των µνηµονιακών πολιτικών, περισσότερες από
δέκα κατηγορίες και οµάδες εργαζοµένων.
Επίσης, αφορά άµεσα τους πολίτες της χώρας, µε δεδοµένο
ότι οι θετικές επιπτώσεις από την αποκατάσταση των αδικιών σε
βάρος των εργαζοµένων που απολύθηκαν και τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, αφορούν οικογένειες και προστατευόµενα µέλη αυτών
αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Επιπλέον, αφορά τους πολίτες όλης της χώρας, διότι συµβάλλει αποφασιστικά στην αποκατάσταση βασικών ελευθεριών και
δικαιωµάτων, καταπολεµά τη γραφειοκρατία και επιφέρει τον εκδηµοκρατισµό και εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να δούµε πόσο σηµαντική είναι η αποκατάσταση όλων αυτών των αδικιών γι’ αυτές τις µεγάλες κατηγορίες του πληθυσµού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Θελερίτη.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεδίκογλου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μέχρι να ανεβεί στο Βήµα, θέλω να σας πω ότι ειδικοί αγορητές έχουν οριστεί, από τη Χρυσή Αυγή ο κ. Ιωάννης Λαγός, από
το Ποτάµι ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ. Χρήστος Κατσώτης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Νικόλαος Μαυραγάνης και από το ΠΑΣΟΚ
ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κύριε Κεδίκογλου, έχετε τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις µήνες έκλεισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων και έχουµε πλέον σαφή εικόνα των προτεραιοτήτων και των σκοπιµοτήτων της µε
τελευταία απόδειξη το παρόν νοµοσχέδιο.
Δυστυχώς, οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης, δεν έχουν
καµµία σχέση µε τις πιεστικές, τις επείγουσες ανάγκες της πατρίδας µας και της κοινωνίας µας. Προτεραιότητα της Κυβέρνησης δεν είναι η οικονοµία, δεν είναι το ένα και πλέον εκατοµµύριο
άνεργοι. Το αποδεικνύει η δραµατική επιδείνωση όλων των οικονοµικών δεικτών τους τελευταίους µήνες. Άλλωστε, όταν τοποθετείς στο Υπουργείο Οικονοµικών ένα πρόσωπο, που καθ’
οµολογίαν του -µε αξιέπαινη ειλικρίνεια θα έλεγα- λέει ότι δεν
ήξερε ούτε να συµπληρώσει µία φορολογική δήλωση, τότε είναι
προφανές πως δεν έχεις ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Γι’ αυτό και το µόνο σχέδιο της Κυβέρνησης που έχουµε ακούσει για το πρόβληµα της οικονοµίας, είναι µία απροσδιόριστη
«πολιτική συµφωνία» µε τους δανειστές. Τίποτα παραπάνω. Δεν
έχουµε ακούσει καµµία συγκεκριµένη πρόταση ανάπτυξης. Κάποιοι επιµένουν να πιστεύουν ότι τα λεφτά χαρίζονται και ότι η
ανάπτυξη είναι µία εποχή του χρόνου που έρχεται νοµοτελειακά.
Θα ήταν για γέλια, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνα τα πράγµατα.
Αντίθετα, η Κυβέρνηση νοµοθετικά δείχνει αξιοθαύµαστη ταχύτητα για οτιδήποτε έχει σχέση µε την ικανοποίηση της εκλογικής πελατείας, ανεξαρτήτως οικονοµικού ή διπλωµατικού
κόστους.
Γι’ αυτό και στην Ελλάδα της κρίσης, η Κυβέρνηση έδωσε νοµοθετική προτεραιότητα στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ και στην
αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού.
Εξίσου αξιοθαύµαστα είναι τα καθεστωτικά αντανακλαστικά
της Κυβέρνησης, όπως αποδεικνύει το παρόν νοµοσχέδιο. Είναι
ένα νοµοσχέδιο αγνώστου κόστους, το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει κοστολογήσει πολύ αόριστα στα 72 εκατοµµύρια. Ωστόσο, κανείς δεν έχει σαφή εικόνα- φοβάµαι ούτε
ο ίδιος ο Υπουργός- γιατί σε πλειάδα άρθρων, το κόστος ορίζεται
«κατ’ εκτίµησιν του επισπεύδοντος Υπουργού». Πόσο θα φτάσουν όλες αυτές οι εκτιµήσεις, δεν το ξέρουµε!
Και όλα τα παραπάνω γίνονται σε ποιά συγκυρία; Όταν µαζεύουν τα ταµειακά διαθέσιµα από παντού για να πληρωθούν µισθοί και συντάξεις, όταν βρίσκονται σε κρισιµότατη φάση οι
διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θέµα προτεραιοτήτων, όπως προανέφερα. Και απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, υπεράνω όλων των άλλων, αποδεικνύεται ότι είναι ο
«εκσυνδικαλισµός» του κράτους. Ναι, «εκσυνδικλισµός» είναι. Η
λέξη «εκδηµοκρατισµός», πρώτα από όλα είναι προσβολή στη
δηµοκρατία µας. Είναι, λοιπόν, «εκσυνδικαλισµός» του κράτους
και έχει στόχο την επάνοδο του κοµµατισµού στη δηµόσια διοίκηση.
Παράλληλα, επιχειρείται το «σκούπισµα» των ανεξάρτητων
αρχών και µάλιστα από την πίσω πόρτα, µε την επιβολή ενός φαινοµενικά αθώου ορίου ηλικίας. Και όλα αυτά γίνονται ανερυθρίαστα, µε απίστευτο κυνισµό.
Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι ο Υπουργός, που εισαγάγει
το νοµοσχέδιο, εξελίσσει τη συνθηµατολογία της Αριστεράς.
Πλέον, «νόµος είναι το δίκιο του πελάτη». Το αφήνω στην άκρη,
γιατί η ευθιξία δεν είναι κάτι που αποκτάται. Και από τις απαντήσεις που έδωσε η Κυβέρνηση στις καταγγελίες αλλά και τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, για παραβίαση του Κώδικα
Δεοντολογίας Υπουργών, διαπιστώνουµε ότι η Κυβέρνηση δεν
διαθέτει ιδιαίτερα αποθέµατα ευθιξίας.
Να σας θυµίσω ότι ο κώδικας αυτός, στο άρθρο 6 ορίζει τα
εξής: «Τα µέλη της κυβέρνησης οφείλουν να αποφεύγουν κάθε
σύγκρουση συµφερόντων. Σύγκρουση συµφερόντων ανακύπτει
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από κάθε κατάσταση, στην οποία µέλος της κυβέρνησης ή σύζυγος ή στενός συγγενής ή άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό,
στενώς συνδεόµενο µε αυτό, έχει άµεσο ιδιωτικό συµφέρον, οικονοµικό ή άλλο, το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει, ή δίδει
ευλόγως την εντύπωση ότι επηρεάζει, την αµερόληπτη και αντικειµενική εκπλήρωση των καθηκόντων του».
Βλέπετε, σύµφωνα µε την απάντηση που έδωσε σε ερώτηση
που καταθέσαµε µαζί µε τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο,
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Επικρατείας, το να νοµοθετείς για πρώην, έστω, πελάτες σου και για πελάτες συνεργατών σου, δεν παραβιάζει το προαναφερθέν άρθρο του Κώδικα
Δεοντολογίας. Κυνικά και ανερυθρίαστα!
Βέβαια, το πως αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση τη δηµόσια διοίκηση, φαίνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της αντικατάστασης του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης.
Ξηλώθηκε εν µία νυκτί ο προηγούµενος πρόεδρος, που είχε επιλεγεί µετά από εξαντλητική και αµερόληπτη διαδικασία τριών φάσεων, µε πρόσκληση πολλών φορέων -της ΑΔΕΔΥ, του ΣΕΒ και
του Συνηγόρου του Πολίτη- για να αντικατασταθεί µε τον πλέον
αδιαφανή τρόπο από µία κυρία, χωρίς καµµία εµπειρία δηµόσιας
διοίκησης, µε µόνα προφανή προσόντα –και λυπάµαι που το λέω
αυτό- την προσωπική και την επαγγελµατική της σχέση µε αντίστοιχα δύο Υπουργούς.
Και επειδή η εν λόγω κυρία αρνήθηκε στην επιτροπή να απαντήσει στην ερώτηση για την εµπειρία της σε δηµόσια διοίκηση,
καταθέτω το βιογραφικό της, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν διαθέτει καµµία εµπειρία διοίκησης, πόσω µάλλον δηµόσιας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σίµος Κεδίκογλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν βιογραφικό, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό είναι ενδεικτικό παράδειγµα, γιατί το παρόν νοµοσχέδιο
κινείται στο ίδιο ακριβώς πνεύµα. Την αποδόµηση κάθε εκσυγχρονιστικής µεταρρύθµισης και ξήλωµα κάθε αλλαγής που αποκαθιστούσε το κύρος της δηµόσιας διοίκησης, που ξεχώριζε τα
χλωρά από τα ξερά.
Τα προηγούµενα χρόνια δεν πετύχαµε και λίγα σε σχέση µε
τις συνθήκες που επικρατούσαν. Καταφέραµε σηµαντικά πλήγµατα στη διαφθορά και στην κακοδιοίκηση. Για πρώτη φορά το
ελληνικό κράτος έµαθε πόσοι και ποιοι είναι οι πειθαρχικά και
ποινικά υπόλογοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Εξετάστηκαν πάνω από
τρεις χιλιάδες περιπτώσεις που ήταν για χρόνια στο συρτάρι και
αποµακρύνθηκαν εκατοντάδες υπάλληλοι, που έβλαψαν το δηµόσιο συµφέρον και καταχράστηκαν την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Δηµιουργήσαµε µόνιµες δοµές παρακολούθησης κι ελέγχου
της πειθαρχικής δικαιοσύνης για να µην επαναληφθούν οι ανάρµοστες συµπεριφορές του παρελθόντος.
Εδραιώσαµε ασφάλεια δικαίου στους ελεγχόµενους υπαλλήλους µέσω της αποµάκρυνσης των υπηρεσιακών παραγόντων
από τα πειθαρχικά συµβούλια και της συµµετοχής µόνο δικαστικών λειτουργών. Αυτό επέφερε αύξηση της ταχύτητας εξέτασης
υποθέσεων αλλά και ποιοτική αναβάθµιση των εκδιδόµενων αποφάσεων. Και αυτό το σηµειώνει και στην έκθεσή του ο Γενικός
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης.
Τώρα όλα αυτά τα επιτεύγµατα, απειλούνται από τις ρυθµίσεις
του παρόντος νοµοσχεδίου που ενισχύουν την επιρροή των συνδικαλιστών στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, ακόµα και
στα θέµατα της πειθαρχικής δικαιοσύνης.
Ο στόχος σας είναι προφανής. Να εγκαθιδρύσετε κοµµατικό
κράτος, δίνοντας υπερεξουσίες στους συνδικαλιστές. Πόση
εξουσία; Ακόµα και να µας πνίξουν στα σκουπίδια χωρίς η κοινωνία να µπορεί να αντιδράσει.
Είναι πρωτοφανής η ρητή αναφορά σε νοµοσχέδιο ότι «σε
καµµία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής επίταξη προσωπικών υπηρεσιών,
ως µέτρο αντιµετώπισης της απεργίας». Αφήνετε την κοινωνία
στο έλεος ακραίων απεργιακών κινητοποιήσεων.
Σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή, τι θα κάνετε εάν
–όπως, δυστυχώς, έχει ξανασυµβεί στο παρελθόν- η Αθήνα πνίγεται στα σκουπίδια. Το µόνο που βρήκατε να πείτε τότε και το
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επαναλάβατε και τώρα είναι, ότι στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
προβλέπεται προσωπικό ασφαλείας.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το προσωπικό ασφαλείας είναι ανεπαρκές για µία Αθήνα γεµάτη σκουπίδια. Τι θα κάνετε; Θα βλέπετε τη δηµόσια υγεία να απειλείται και θα κάθεστε
µε σταυρωµένα τα χέρια;
Ενδιαφέρουσα, βέβαια, ήταν και η άποψη που ακούστηκε από
Βουλευτές της Συµπολίτευσης, ότι θα πρέπει να ικανοποιούνται
όλα τα αιτήµατα των απεργών. Εάν το νοµοθετήσουµε κι αυτό,
τότε -ξέρετε- µπορούµε να καταργήσουµε τις απεργίες. Τι θα
χρειάζονται; Θα στέλνουν οι συνδικαλιστές τα αιτήµατα τους
στον Υπουργό και αυτός θα τα ικανοποιεί υποχρεωτικά. Μαύρο
χιούµορ έκανα, για να µην παρεξηγηθώ!
Ας σοβαρευτούµε, γιατί τα θέµατα δηµόσιας υγείας είναι πολύ
σοβαρά και αυτή η ρύθµιση είναι επικίνδυνη. Δεν σας το λέµε
µόνο εµείς. Σας το λέει και το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, που έχει σοβαρότατες ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας
για την εν λόγω ρύθµιση.
Το συµβούλιο επισηµαίνει ότι το άρθρο 21, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, ορίζει ότι το κράτος υποχρεούται να µεριµνά για
την υγεία των πολιτών. Το δικαίωµα στην υγεία, αποτελεί συνταγµατικό όριο στην άσκηση άλλων συνταγµατικών δικαιωµάτων,
όπως είναι η απεργία. Το λέει και ο δικός σας ο συνταγµατολόγος, ο κ. Χρυσόγονος.
Στην έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου υπογραµµίζεται
κατά λέξη ότι: «Η διά νόµου απόλυτη απαγόρευση της επίταξης
προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση απεργίας, φαίνεται να εισάγει ανεπίτρεπτο περιορισµό στην εφαρµογή του άρθρου 21,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος».
Με άλλα λόγια, το Επιστηµονικό Συµβούλιο σας λέει ό,τι λέµε
κι εµείς: Η υγεία είναι πάνω από την απεργία!
Απαλλαγείτε από τις ιδεοληψίες σας και υπακούστε στο Σύνταγµα. Υπακούστε στην κοινή λογική.
ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Και πάνω από το µνηµόνιο!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ένα άλλο µεµπτό στοιχείο του νοµοσχεδίου, είναι η γενικότερη χαλάρωση σε πειθαρχικά ζητήµατα.
Ουσιαστικά, ευνοεί την ατιµωρησία, περιορίζοντας τους λόγους
οριστικής παύσης και αδρανοποιώντας de facto το µέτρο της αυτοδίκαιης αργίας. Κανένας υπάλληλος δεν θα µπορεί να τεθεί σε
αυτοδίκαιη αργία για όσο σοβαρό αδίκηµα κι αν έχει παραπεµφθεί
αµετάκλητα, παρά µόνο αν έχει προφυλακισθεί. Λες και θα µπορούσε να πηγαίνει στη δουλειά, όντας στη φυλακή. Εκτός κι αν
σκεφθήκατε να δίνετε άδεια εξόδου, να βγαίνουν από τη φυλακή,
να πηγαίνουν στη δουλειά και να επιστρέφουν το βράδυ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με βραχιολάκι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Με βραχιολάκι!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ακόµα κι αν έχει παραπεµφθεί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αµετάκλητα κάποιος για κακούργηµα, για
κλοπή, για απάτη, για εκβίαση, για δωροδοκία, αν δεν έχει προφυλακισθεί, αν έχει για παράδειγµα περιοριστικά µέτρα να εµφανίζεται 1 και 15 του µήνα στο αστυνοµικό τµήµα της γειτονιάς
του, τις υπόλοιπες µέρες θα πηγαίνει στη δουλειά του; Ωραία
δηµόσια διοίκηση οραµατίζεστε!
Κύριε Υπουργέ, λανθασµένα αντιµετωπίζετε τη χαλάρωση του
Πειθαρχικού Δικαίου ως ένδειξη εύνοιας στους δηµοσίους υπαλλήλους. Αντίθετα, το συνεκτικό και αυστηρό Πειθαρχικό Δίκαιο,
δίνει αξία στη δηµόσια διοίκηση και προστατεύει τους συνεπείς
υπαλλήλους, αποµακρύνοντας τους επιόρκους.
Και ο τίτλος του σχετικού άρθρου είναι ο πλέον άστοχος:
«Αποκατάσταση του τεκµηρίου της αθωότητας στην πειθαρχική
διαδικασία».
Και είναι άστοχος, γιατί το µέτρο της αυτοδίκαιης αργίας κρίθηκε στον ανώτατο βαθµό, ως συνταγµατικά αποδεκτό διοικητικό
και όχι πειθαρχικό µέτρο. Συνεπώς, δεν προσέβαλλε σε καµµία
περίπτωση το τεκµήριο αθωότητας. Άλλωστε, ο ελεγχόµενος ή
η διοίκηση είχαν τη δυνατότητα αίτησης αναστολής του µέτρου
και να αποφασίσει σχετικά το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο.
Επιπλέον, η ρύθµιση για µαζική επιστροφή, εντός µόλις δεκαπέντε ηµερών, όσων βρίσκονται σήµερα σε αυτοδίκαιη αργία,
είναι πραγµατικά µνηµείο ασάφειας, κύριε Υπουργέ. Και επειδή
η ασάφεια είναι ο παράδεισος του δικηγόρου, κύριε Υπουργέ,
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φροντίζετε οι συνάδελφοί σας να έχουν άφθονη δουλειά.
Οι ασάφειες αυτές, όµως, και τα πιθανά προβλήµατα που θα
δηµιουργηθούν, επισηµαίνονται και στην έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Το Συµβούλιο επισηµαίνει ότι η
διαδικασία της αυτοδίκαιης αργίας, είναι ένα διοικητικό µέτρο
που έχει κριθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας ως συνταγµατικό, το οποίο ναι µεν είναι εξαιρετικό αλλά παράλληλα είναι
κρίσιµο για την αποκατάσταση της νοµιµότητας και αποσκοπεί
στην εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας αλλά
και στην εγγύηση της εµπιστοσύνης του ευρύτερου κοινού. Σε
κάθε περίπτωση, το Επιστηµονικό Συµβούλιο τονίζει ότι πρέπει
να γίνει πιο λεπτοµερής η ρύθµιση σχετικά µε τις προϋποθέσεις
άρσης της αυτοδίκαιης αργίας.
Ανάλογη είναι η τοποθέτηση του Συµβουλίου σχετικά µε τα
άρθρα για τις επαναπροσλήψεις και τις διαθεσιµότητες. Σηµειώνει το Συµβούλιο το αυτονόητο που έχει κριθεί αρµοδίως στα
δικαστήρια, ότι, δηλαδή, το µέτρο της διαθεσιµότητας αποβλέπει
στον περιορισµό του διογκωµένου δηµόσιου τοµέα, εξυπηρετεί
την ορθολογική κατανοµή του προσωπικού και σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται για αντισυνταγµατική ρύθµιση, όπως ο κ.
Κατρούγκαλος έχει πολλές φορές υποστηρίξει.
Κύριε Υπουργέ, µε τις ρυθµίσεις αυτές, όπως και µε την κατάργηση του ελέγχου των δικαιολογητικών σε µονιµοποιήσεις
δεν δικαιώνετε, αδικείτε. Αδικείτε τους νέους πτυχιούχους, που
δικαιούνται µία θέση στο δηµόσιο. Αδικείτε την κοινωνία, που αξίζει την καλύτερη δυνατή δηµόσια διοίκηση.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να µας προσκοµίσετε µία δικαστική
απόφαση, που να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις της προηγούµενης
κυβέρνησης ως αντισυνταγµατικές.
Βέβαια για την ΕΡΤ, άκουσα «τα εξ αµάξης», αν και το Συµβούλιο της Επικρατείας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωµοδότησε
οριστικά υπέρ της νοµιµότητας και της συνταγµατικότητας της
απόφασης εκείνης.
Τελικά, κύριε Υπουργέ, ποιο όργανο είναι αρµόδιο να κρίνει τη
συνταγµατικότητα ή µη ενός νόµου ή µίας διοικητικής πράξης,
αν δεν είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας;
Να έρθουµε, όµως, στους κεντρικούς πρωταγωνιστές του νοµοσχεδίου, τους συνδικαλιστές. Είναι πρωτοφανής η διάταξη
που ορίζει ρητά ότι σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά ανάρµοστη
ή αναξιοπρεπή συµπεριφορά ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή, η
άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Πλήρης ασυλία; Δηλαδή πλήρης ασυδοσία; Πώς ορίζεται η συνδικαλιστική, πολιτική και κοινωνική δράση; Επιτρέπονται οι
προπηλακισµοί, οι βιαιοπραγίες, οι εγκλεισµοί; Διότι τα έχουµε
δει αυτά στο παρελθόν.
Πάνω απ’ όλα, όµως, ανησυχώ γιατί στο κόµµα σας έχετε µία
συγκεχυµένη θέση για τη βία. Λέτε ότι υπάρχει καλή και κακή βία,
ότι υπάρχει η βία της εξουσίας, υπάρχει και η επαναστατική βία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε, λίγη ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε την ίδια ανοχή,
κύριε Κεδίκογλου. Μην ανησυχείτε. Ο κώδων καµµιά φορά αυτονοµείται. Προχωρήστε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Μας λέτε, λοιπόν, ότι υπάρχει καλή και
κακή βία, ότι η βία είναι η µαµή της ιστορίας. Χρόνια τώρα ζητάµε
να πείτε µία απλή φράση. Ότι αποκηρύττετε κάθε µορφή βίας
απ’ όπου κι αν προέρχεται. Κι, όµως, δεν µπορείτε να την πείτε.
Γι’ αυτό ανησυχώ µε τη διάταξη αυτή.
Επιπλέον, παραδίδετε ουσιαστικά τη δηµόσια διοίκηση στους
συνδικαλιστές. Αυτό σηµαίνει συµµετοχή των συνδικαλιστών στα
πειθαρχικά συµβούλια. Αφήνω στην άκρη την εκτροπή, ένα συνδικαλιστικό όργανο να έχει πειθαρχικές αρµοδιότητες, εκτός του
καταστατικού του σκοπού και ρόλου. Ουσιαστικά, όµως, θα
έχουν την πλειοψηφία στα πειθαρχικά συµβούλια, θα έχουν την
εξουσία στα χέρια τους και θα τους τρέµουν όλοι. Ακόµα και ο
αρµόδιος Υπουργός λίγα θα µπορεί να κάνει.
Ανησυχώ για τις συνέπειες, γιατί έχω αντιληφθεί πώς εννοείτε
το συνδικαλισµό, τον κοµµατικό σας συνδικαλισµό. Το έχω νιώσει
στο πετσί µου µε την εκδικητική µανία των συνδικαλιστών σας
στην ΕΣΗΕΑ, που, µε τον πλέον παράνοµο τρόπο, µου στέρησαν
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τη σύνταξη και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για µία κυβερνητική µου πράξη. Έτσι αντιλαµβάνεστε τη συνδικαλιστική
δράση;
Αναγκάστηκα να προσφύγω στα δικαστήρια και η απόφαση
που εξεδόθη πριν από λίγες µέρες -και την οποία θα καταθέσω
στα Πρακτικά- είναι πραγµατικός κόλαφος για τους συνδικαλιστές σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σίµος Κεδίκογλου καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε είκοσι δύο σελίδες εκθέτει αναλυτικά πόσο άκυρη, καταχρηστική και παράνοµη ήταν η δίωξή µου, την οποία χαρακτηρίζει «πολιτική», µε στόχο την επίδειξη ισχύος για να µε
υποχρεώσουν να αλλάξω την πολιτική µου θέση. Και, φυσικά, καταδικάστηκε η ΕΣΗΕΑ.
Αυτά είναι επικίνδυνα µυαλά. Τέτοιος συνδικαλισµός δεν χρειάζεται στη δηµόσια διοίκηση, εκτός κι αν στοχεύεις στη δηµιουργία κοµµατικού κράτους. Σε µία τέτοια περίπτωση, δεν χρειάζεται
να δηµιουργείς θέσεις συντονιστών. Φτιάξε κατ’ ευθείαν θέσεις
λαϊκών κοµισαρίων.
Τέλος, θα ήθελα να αναθεωρήσετε τα σχέδιά σας για τις ανεξάρτητες αρχές. Μην χρησιµοποιήσετε το όριο ηλικίας, που αυθαίρετα βάλατε για τα µέλη του ΑΣΕΠ για να τους καθαρίσετε
όλους στις ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα, αλλάζετε το όριο. Στην
αρχή ήταν εβδοµήντα τρία, µετά πήγε εβδοµήντα. Τώρα µας είπατε ότι είναι εβδοµήντα τρία για τον Πρόεδρο, εβδοµήντα για
τα µέλη.
Κύριε Υπουργέ, για να είµαστε εντάξει, πρέπει να αφήσετε
τουλάχιστον τους εν ενεργεία προέδρους και µέλη ανεξάρτητων
αρχών να ολοκληρώσουν την εκ του νόµου προβλεπόµενη θητεία
τους, αλλιώς θα επιβεβαιώσετε τις χειρότερες υποψίες.
Περισσότερα θα πούµε στη συνέχεια. Φυσικά καταψηφίζουµε
το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεδίκογλου.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζω να δώσατε επαρκώς βάση στο γεγονός
ότι και για τη Νέα Δηµοκρατία η υγεία είναι πολύ σηµαντικό αγαθό,
όπως κατά τις συνθήκες προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων,
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη κ.λπ.. Νοµίζω ότι είναι ώρα να
αποκατασταθούν οι παραβιάσεις του δικαιώµατος στην υγεία, τα
κλεισίµατα νοσοκοµείων, οι απολύσεις ιατρών και νοσηλευτικού
προσωπικού και η έλλειψη πρόσβασης στα φάρµακα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τι είναι αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τι σχέση έχουν αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο που ήρθε από την πλευρά
της συγκυβέρνησης, προκειµένου να αποκατασταθούν κάποιες
αδικίες και να επαναπροσληφθούν κάποιοι άδικα –ίσως- απολυµένοι από διάφορες θέσεις εργασίας.
Η πάγια θέση της Χρυσής Αυγής –το έχουµε πει και το έχουµε
τονίσει και κατά την πρώτη µας κοινοβουλευτική παρουσία και
τώρα που έχουν συµβεί όλα αυτά- είναι ότι φυσικά και είµαστε
υπέρ στο να έχουν δουλειά, να εργάζονται και να ζουν αξιοπρεπώς οι Έλληνες πολίτες. Άρα, όσοι έχουν αδίκως απολυθεί πρέπει να επαναπροσληφθούν και να δουλέψουν κανονικά.
Εξάλλου, έχουµε τονίσει και δεν θα βαρεθούµε να λέµε, ότι τα
οικονοµικά χάλια της πατρίδας µας τα τελευταία χρόνια δεν οφείλονται στους εργαζόµενους, αλλά σε διάφορους µεγαλοκαρχαρίες, µεγαλολαµόγια και µεγαλοσυµφέροντα, τα οποία
λυµαίνονται την πατρίδα µας. Όµως, δυστυχώς δεν βλέπουµε –
και το επαναλαµβάνουµε για άλλη µια φορά- ούτε τη νυν συγκυβέρνηση µέχρι στιγµής να έχει τη διάθεση να λύσει το θέµα. Θα
τα πούµε και στη συνέχεια.
Είχαµε ζητήσει από την πρώτη στιγµή και από τις πρώτες επιτροπές που έγιναν ειδικά όσον αφορά το θέµα της δηµοτικής
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αστυνοµίας, να ικανοποιηθεί το αίτηµα των τετρακοσίων δέκα
δηµοτικών αστυνοµικών, οι οποίοι είχαν ζητήσει να παραµείνουν
στην ΕΛΑΣ, γιατί ήταν δύσκολο να ξαναφύγουν από εκεί που
είχαν πάει µε τις οικογένειές τους και γιατί είχαν την κατάλληλη
εκπαίδευση. Αυτό έγινε αποδεκτό. Είµαστε χαρούµενοι γι’ αυτό.
Επίσης, έγινε αποδεκτό κι ένα άλλο αίτηµα που είχαµε θέσει
για τις υπόλοιπες τριακόσιες καθαρίστριες και όχι για τις εξακόσιες που είχαν αγωνιστεί και είχαν γίνει γνωστές. Εµείς µιλήσαµε
για τις τριακόσιες καθαρίστριες που είχαν συµβάσεις ορισµένου
χρόνου και στο αρχικό νοµοσχέδιο δεν υπήρχε επαναπρόσληψή
τους. Συζητήθηκε και αυτό και έγινε αποδεκτό. Έτσι είναι και το
σωστό.
Το ερώτηµα που θέλαµε να κάνουµε, όµως, είναι το εξής:
Αυτοί οι άνθρωποι θα προσληφθούν πάλι και θα γυρίσουν πίσω.
Οι µισθοί τους ποιοι θα είναι; Θα γυρίσουν για να παίρνουν 350
ευρώ, 400 ευρώ; Θα ζουν µε βάση αυτούς τους µισθούς;
Φτάσαµε σε καταστάσεις πλέον Ρουµανίας και Βουλγαρίας.
Άρα, το θέµα µας πια δεν θα είναι να έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο
άνεργους, αλλά να τους κάνουµε ένα εκατοµµύριο εκατό, αλλά
και οι τετρακόσιες χιλιάδες να ζουν µε µισθούς πείνας και να
τους έχουµε φτάσει σε ένα τέτοιο σηµείο, που στην ουσία θα µας
λένε και ευχαριστώ, γιατί παίρνουν έστω τέσσερα εκατοστάρικα.
Αυτός είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας. Θα θέλαµε να
δούµε ποιοι θα είναι οι µισθοί των ανθρώπων αυτών, αν θα είναι
αξιοπρεπείς και να τα πούµε µετά από λίγους µήνες εδώ, αν θα
είναι έτσι.
Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που έχει να κάνει µε αυτό είναι το
πώς θα βρεθούν χρήµατα για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Εδώ βλέπουµε ότι η οικονοµία της πατρίδας µας είναι σε τραγικά
σηµεία. Μακάρι να βρείτε τρόπους να τα λύσετε. Μακάρι. Εµείς
θα είµαστε µαζί και θα στηρίξουµε την όποια προσπάθεια να βρεθούν χρήµατα και να αποδοθούν στους Έλληνες εργαζόµενους,
στη δηµόσια υγεία και τη δηµόσια παιδεία.
Μακάρι να γίνουν όλα αυτά, αν και δεν το βλέπουµε πιθανό.
Γιατί από εκεί που λέγαµε ότι θα σκίσουµε τα µνηµόνια, θα κάνουµε λογιστικό έλεγχο του χρέους και θα βάλουµε κόκκινες
γραµµές οι οποίες δεν πρόκειται να ξεπεραστούν, βλέπουµε πάλι
να καταλήγουµε σε µια διαδικασία, να έχουµε πάει στην Ευρώπη
και να παρακαλάµε, ουσιαστικά, τους διάφορους Ευρωπαίους
ηγέτες, για να µπορέσουµε να πάρουµε µια ακόµη δόση, να την
βγάλουµε για ένα τρίµηνο ακόµη και άντε άλλο ένα δίµηνο µετά.
Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
Πρέπει κάποια στιγµή να κάτσετε, κύριοι Υπουργοί και κύριοι
της Κυβέρνησης, και να µας πείτε αν θα κάνει κι άλλες θυσίες ο
ελληνικός λαός και για πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι αυτό.
Πείτε µας. Θα είναι για άλλα τρία χρόνια; Για άλλα επτά χρόνια;
Για άλλα έξι χρόνια; Πότε όλα αυτά θα φτάσουν στο τέλος; Για
πόσο ακόµη να βάλει πλάτη ο ελληνικός λαός;
Ο ελληνικός λαός τα τελευταία πέντε χρόνια, πραγµατικά περνάει πολύ δύσκολες στιγµές και θα έδειχνε κατανόηση και θα συνέχιζε να στηρίζει, αν έβλεπε ότι αυτό έχει αντίκρισµα. Θα σου
πει ο άλλος «να κάνω πέντε χρόνια υποµονή και να κάνω και άλλα
δύο, για να µπορέσουµε να βγούµε από το τούνελ». Μα, εδώ δεν
βλέπουµε τίποτα.
Βλέπουµε να εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις. Η προηγούµενη
κυβέρνηση δεν έλεγε τίποτα. Είχαµε φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ
ανεργίας. Επτά µε οκτώ χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες αυτοκτόνησαν. Συνεχίζουν να αυτοκτονούν. Πηδάνε από µπαλκόνια. Τινάζουν τα µυαλά τους στον αέρα. Γι’ αυτούς δεν µιλάει κανείς.
Αυτό το έχουµε αποδεχτεί πλέον.
Υπάρχει ένα κοµµάτι, λοιπόν, της ελληνικής κοινωνίας που
έχουµε αποδεχτεί ότι έχει εξαθλιωθεί και δεν ασχολούµαστε µ’
αυτούς και πάµε τώρα να κάνουµε κάποια άλλα πράγµατα. Να
δούµε, λοιπόν, για πόσο θα πάει αυτό το χάλι, στο οποίο βρίσκεται η πατρίδα µας. Για πόσο ο ελληνικός λαός να βάλει πλάτη και
µε ποιες δεσµεύσεις από εσάς; Του εγγυάστε κάτι ή απλά προσπαθούµε, επαιτώντας ουσιαστικά, να παίρνουµε τη µία δόση
πίσω από την άλλη και να κάνουµε παρατάσεις τριών και τεσσάρων µηνών;
Και στην πορεία κάποια στιγµή θα πείτε ότι θα πάµε για δηµοψήφισµα; Θα πείτε ότι θα πάµε σε πρόωρες εκλογές; Και τι θα

2059

γίνει; Τι θα αλλάξει; Μήπως οι άλλοι, που ήταν σαράντα χρόνια,
πάλι τα ίδια δεν έκαναν; Αν εσείς κάνετε αυτά, ας το πείτε ότι δεν
πάει πια η υπόθεση, να δούµε τι θα κάνουµε. Να κάτσουµε όλοι
κάτω και να βρούµε µια άκρη, γιατί µε τα ψέµατα αυτά που λέµε
δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Ακούσαµε πριν από λίγες µέρες –και µάλλον έτσι θα είναι και
θα µας το επιβεβαιώσετε τώρα- ότι θα πάρουν χρηµατοδότηση
και κάποια κόµµατα που έχουν πάρει 1%-1,5% στις προηγούµενες ευρωεκλογές. Και ανάµεσα σε αυτά υπάρχει κι ένα συγκεκριµένο κόµµα, εγώ θα πω. Στη Χρυσή Αυγή διαφωνούµε σε όλο
αυτό το κοµµάτι. Να µην υπάρχει επιδότηση για τα κόµµατα.
Ήδη στη Χρυσή Αυγή ετσιθελικά µάς την έχετε κόψει και δεν
παίρνουµε µία αυτή τη στιγµή και βλέπετε ότι τα πάµε πάρα πολύ
καλά. Ας το κάνετε, λοιπόν, κι εσείς οι υπόλοιποι αυτό το πράγµα
και τα λεφτά αυτά να τα δώσουµε σε Έλληνες εργαζόµενους,
για τη δηµόσια υγεία και παιδεία. Να τα βάλουµε εκεί τα χρήµατα. Γιατί τα παίρνετε, αφού δεν χρειάζονται; Γιατί τα κόµµατα
κάθε µήνα παίρνουν τόσα χρήµατα;
Και µάθαµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν κάποια κόµµατα που θα πάρουν κοµµατική επιδότηση ακόµα, πλην Χρυσής Αυγής, που είναι
το τρίτο κόµµα και δεν παίρνει τίποτα. Μέσα σε αυτά, λέει, συµπεριλαµβάνεται το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.
Μα, για τον Γιώργο Καρατζαφέρη, λίγες ηµέρες πριν γίνουν οι
εκλογές, είχαµε µάθει ότι έχει offshore εταιρείες -εγώ δεν ξέρω
κατά πόσο είναι αλήθεια ή όχι, αλλά να το δούµε- και ότι υπήρχαν
λεφτά τα οποία είχαν χαθεί από εξοπλιστικά και «να, ο εισαγγελέας έρχεται» και «να, θα τους βάλουµε φυλακή» και «να, θα τον
ψάξουµε». Δεν ακούσαµε τίποτα.
Πέρασαν τρεις µήνες που είστε Κυβέρνηση και το θέµα εξαφανίστηκε. Ο Καρατζαφέρης βγαίνει και µιλάει από τον τηλεοπτικό σταθµό που έχει, ο οποίος του έχει χαριστεί, και η ζωή
συνεχίζεται. Τι θα γίνει; Και θα πάρει και επιδότηση; Θα του δώσετε και χρήµατα;
Μα, εδώ όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα µπήκε φυλακή, δεκαοκτώ άτοµα, χωρίς να έχει βρεθεί ούτε ένα ευρώ παράνοµο πουθενά ούτε στους προσωπικούς µας τραπεζικούς λογαριασµούς
ούτε φυσικά στους λογαριασµούς του κόµµατος. Για να δούµε
πού θα πάει αυτό το πράγµα! Εγώ λέω ότι αυτό είναι προκλητικό.
Απλά το λέω.
Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είναι ένοχος ή αθώος, αλλά λέω τι
είχε ακουστεί. Είχαν ακουστεί σηµεία και τέρατα.
Αν, λοιπόν, δεν υπάρξει εισαγγελική παρέµβαση, αν αυτό το
πράγµα δεν λυθεί, θα υπάρχουν όχι απλά σκιές, αλλά φωνές που
θα κραυγάζουν για όλα αυτά.
Επίσης, είχαµε ακούσει τη συγκυβέρνηση πριν τις εκλογές να
φωνάζει ότι θα βγάλει λίστες Λαγκάρντ, Νικολούδη, λίστες που
έχουν εξαφανιστεί λεφτά, λίστες που έχουν χαθεί λεφτά. Πού
είναι αυτά τα πράγµατα; Δεν ακούµε να τα λέτε. Γιατί δεν τα λέτε;
Γιατί δεν τα φέρνετε εδώ, να δούµε ποιοι έχουν πάρει τα λεφτά,
ποιοι έχουν εξαφανίσει τα χρήµατα και από ποιους µπορούµε να
τα πάρουµε και να τα φέρουµε πίσω, ποιοι είναι οι παράνοµοι,
ποιοι είναι οι νόµιµοι;
Έκανε ερώτηση πριν από λίγες µέρες ο συναγωνιστής µας, ο
Ηλίας Κασιδιάρης και απάντησε ο Υπουργός ευθέως ότι «δεν
µπορούµε να ασχοληθούµε µε τη λίστα Λαγκάρντ ούτε µπορούµε να πάρουµε». Τότε τι κατηγορούσατε τους προηγούµενους;
Εµείς, όµως, έχουµε δικαίωµα να κατηγορούµε και τους προηγούµενους και εσάς, γιατί βλέπουµε ότι δεν κάνετε τίποτα από
αυτά που λέγατε. Προσπαθείτε να ρίξετε λίγη στάχτη στα µάτια,
επαναλαµβάνω να πάρουµε διακόσιους από εδώ, τριακόσιους
από εκεί. Καλά κάνετε και τους φέρνετε πίσω, αλλά να δούµε
πώς θα ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Να πούµε και κάτι άλλο χαρακτηριστικό: Ότι δεν αρκούν µόνο
τα λόγια και τα νοµοσχέδια που φέρνουµε εδώ που ούτως ή
άλλως, θα ψηφιστούν. Γιατί όσο σωστές παρατηρήσεις και να
έχουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ό,τι σωστό και να σας
πουν, δεν θα περάσει. Έχετε την πλειοψηφία, θα ψηφίσετε, θα
τα περάσετε, όχι µόνο εσείς, οποιοσδήποτε είναι στην Κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέατρο του παραλόγου που παίζεται εδώ
πέρα.
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Μόνο, όµως, µε τα λόγια και τα νοµοσχέδια δεν βγάζουµε
άκρη. Πριν από πέντε-δέκα ηµέρες συζητούσαµε για το νοµοσχέδιο για τις φυλακές. Είχαµε τονίσει, σας το είχαµε ξαναπεί, σας
το ξαναλέµε ότι µε τον τρόπο που λειτουργούν οι ελληνικές φυλακές θα γίνονται, δυστυχώς, απανωτά κρούσµατα βίας. Υπάρχει
µεγάλο πρόβληµα στις φυλακές. Σας είχαµε ζητήσει από τότε ότι
πρέπει να απελαθούν οι αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν διαπράξει
εγκλήµατα και είναι µέσα στις ελληνικές φυλακές, να πάνε στην
πατρίδα τους, ώστε και αποσυµφόρηση να υπάρχει και διαφορετικές να είναι οι συνθήκες κράτησης.
Όλοι το ξέρετε πολύ καλά -και ας µην το παραδέχεστε- ότι διαφορετικό είναι να υπάρχουν Έλληνες κρατούµενοι. Θα υπάρξει
κάποιο σηµείο επαφής και µε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους
και µε διάφορους φορείς που είναι εκεί πέρα και θα τα βρούµε,
θα υπάρξει µία λύση. Εδώ, µε όλο αυτό το πράγµα που γίνεται,
Αλβανοί, Άραβες εναντίον Πακιστανών, δεν θα βγάλουµε άκρη
πουθενά. Σας το λέµε και θα το δείτε ότι δυστυχώς θα είµαστε
πάλι εδώ να τα συζητάµε. Το ίδιο φοβούµαστε ότι δεν θα βγάλει
ούτε αυτό το νοµοσχέδιο.
Επαναλαµβάνουµε ότι είναι στάχτη στα µάτια του κόσµου και
σε ένα, ενάµιση µήνα από τώρα θα συζητάµε πάλι γι’ αυτά τα
προβλήµατα τα οποία υποτίθεται ότι σήµερα εδώ τα λύνουµε. Τίποτα δεν λύνουµε.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ και στον εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας, τον οποίο ακούσαµε να λέει κάποιες ωραίες εκφράσεις. Μιλούσε για τον εκσυνδικαλισµό του κράτους, ο οποίος
γίνεται από την παρούσα συγκυβέρνηση.
Εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι η παρούσα συγκυβέρνηση
πιθανόν να θέλει να κάνει αυτό το πράγµα. Όµως, µιλούν για εκσυνδικαλισµό του δηµόσιου τοµέα, ποιοι; Αυτοί που επί σαράντα
χρόνια είχαν κάνει πολιτικό και κοµµατικό στρατό τον δηµόσιο
τοµέα στην πατρίδα µας; Αυτοί που για να µπεις µέσα και να εργαστείς έπρεπε να είσαι ή της κλαδικής -όταν ήταν πράσινη- ή
της τοπικής -όταν ήταν µπλε- ή φίλος κάποιος κάποιου; Μόνο
έτσι έµπαινες για να εργαστείς στο δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα.
Δεν το ξέραµε αυτό; Έρχεται τώρα η Νέα Δηµοκρατία να κατηγορήσει και να καταδικάσει το γεγονός αυτό ότι είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να συµβαίνει. Ας πάνε να διώξουν όλους
αυτούς, που είχαν προσλάβει σαράντα χρόνια παράτυπα και παράνοµα και να το ξανασυζητήσουµε.
Μας είπε προηγουµένως ότι ελέγχθηκαν το διάστηµα που ήταν
κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ πάνω από τρεις χιλιάδες. Ελέγξατε κάποιον Υπουργό, κάποιον Βουλευτή; Ελέγχθηκε κανείς από αυτούς; Εργαζόµενους ελέγξατε. Αν ελέγχατε
δύο Υπουργούς, θα βρίσκατε όχι πολύ περισσότερα χρήµατα απ’
ό,τι βρήκατε και σε αυτούς τους τρεις χιλιάδες, αλλά και δεκάδες
εκατοντάδες παρατυπίες και παρανοµίες παραπάνω.
Ελέγξτε τους και αυτούς, γιατί βλέπουµε ότι είναι στο απυρόβλητο όλοι, όχι αυτοί µόνο που είναι στην παρούσα ή στην προηγούµενη Βουλή, αλλά είναι στο απυρόβλητο και αυτοί που
φεύγουν. Έρχονται, µπαίνουν µέσα, κάνουν το βουλευτιλίκι τους
για ένα χρονικό διάστηµα και µόλις βγαίνουν και έχουν κάνει τα
σκάνδαλά τους, η επερχόµενη κυβέρνηση δεν τους αγγίζει, δεν
λέει τίποτα, αλλά κατηγορούµε πλέον τους επόµενους. Ξεχνιούνται οι προηγούµενοι και οι υποθέσεις πάνε, εξαφανίζονται.
Εδώ είστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριοι της συγκυβέρνησης.
Φέρτε µας τις υποθέσεις αυτές που ξέρουµε, που η Πρόεδρος
της Βουλής µάς έχει πει -και το γνωρίζει πολύ καλά, όπως και
άλλοι διάφοροι και Υπουργοί µέσα στην Κυβέρνηση- ότι υπάρχουν υποθέσεις, δικογραφίες οι οποίες είχαν έρθει και λίγο πριν
τις εκλογές, που αφορούσαν συγκεκριµένους Υπουργούς, συγκεκριµένους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, υποθέσεις δωροδοκίας συγκεκριµένων Βουλευτών, που τις πήραν, τις έβαλαν
µέσα στα συρτάρια τους, τις εξαφάνισαν. Περίµεναν µήπως καταφέρουν και ξαναβγούν κυβέρνηση, µήπως κλέψουν την ψήφο
του ελληνικού λαού και τα καταφέρουν ξανά. Δεν τα κατάφεραν.
Ήρθατε εσείς και δεν βλέπουµε τίποτα. Πάλι εξαφανισµένες
είναι οι δικογραφίες αυτές.
Επίσης, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε -και τα είπε
πολύ ωραία- για τεκµήριο αθωότητας. Ποιο τεκµήριο αθωότητας;
Να υπάρχει τεκµήριο αθωότητας, λέει, για τους δηµόσιους υπαλ-
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λήλους και να βλέπουµε τι γίνεται. Ποιους δηµόσιους υπαλλήλους; Ναι, να υπάρχει. Εδώ, για τους Βουλευτές δεν υπήρχε τεκµήριο αθωότητας; Ο ίδιος αυτός ο κύριος, µε τους δικούς τους
εδώ µέσα, µε ετσιθελικό τρόπο κατήργησαν το τεκµήριο αθωότητας. Ακόµα και τώρα τρεις συναγωνιστές µας, τρεις Βουλευτές
µας, βρίσκονται στη φυλακή, είναι προφυλακισµένοι. Δεν υπάρχει τεκµήριο αθωότητας. Άλλοι δεκαπέντε διώκονται, άλλοι τρειςτέσσερις βγήκαµε πριν από λίγες µέρες έξω. Εκεί, πού ήταν το
τεκµήριο αθωότητας; Αλλά στις γενικότητες και στις αοριστολογίες που λέµε είµαστε καλοί δηµοκράτες. Όταν έρχονται πάνω
µας τα πράγµατα, είναι δύσκολο αυτά που λέµε να τα κάνουµε
πράξη.
Επίσης, άκουσα -και τελειώνω- την ανησυχία της Νέας Δηµοκρατίας για τη βία. Είπαν ότι υπάρχει καλή και κακή βία. Η Νέα
Δηµοκρατία θα µιλήσει για βία; Η Νέα Δηµοκρατία, µε την πάλαι
ποτέ ΟΝΝΕΔ, η οποία είχε δηµιουργήσει φόβο και τρόµο µε τους
αντίστοιχους νεολαίους του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, που έπαιζαν ξύλο
στα πανεπιστήµια, στους δρόµους, που γινόταν χαµός; Ποιος
είχε υποστεί κάποια συνέπεια εκεί;
Έρχεται, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία να µιλήσει για το αν η βία
είναι καλή ή κακή. Είδαµε κι αυτοί πώς τη βλέπουν τη βία. Είδαµε
τι τους συµφέρει και τι κάνουν, ανάλογα µε τα συµφέροντά τους.
Ακούσαµε κι αυτό που είπε κάποιος χαριτολογώντας –σοβαρά
το έλεγε ο άνθρωπος, αλλά γέλια προκάλεσε - ότι το δικαίωµα
στην υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και πρέπει, λέει, να είναι ανώτερο από την απεργία. Εντάξει, συµφωνούµε. Ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας πρέπει να έχει να πάει πάρα πολύ καιρό σε
δηµόσιο νοσοκοµείο. Όχι ο άνθρωπος να έχει κάτι για να πάει,
φυσικά, µην το πάρετε έτσι, αλλά να πάει να δει τι γίνεται.
Δυστυχώς, γινόµαστε µάρτυρες δεκάδων, εκατοντάδων περιστατικών κάθε µέρα, κάθε εβδοµάδα, που απλοί Έλληνες συµπολίτες µας δεν µπορούν να πάνε σε νοσοκοµείο. Έχουν µεγάλα
προβλήµατα υγείας και δεν έχουν τη δυνατότητα να µπουν µέσα,
να κάνουν µια επέµβαση, να κάνουν τις εξετάσεις που χρειάζονται για να δουν οι άνθρωποι τι έχουν. Πολλοί, δυστυχώς, αντιµετωπίζουν ανεπανόρθωτα προβλήµατα υγείας και αυτά δεν τα
λύνει κανείς. Μην µιλούν, λοιπόν, αυτοί που έχουν κυβερνήσει
επί σαράντα χρόνια και έχουν φτάσει σε αυτό το χάλι την πατρίδα µας, για το πώς είναι η υγεία στην πατρίδα µας. Αυτοί ήταν
σαράντα χρόνια, αυτοί τα έκαναν έτσι και αυτοί είναι υπόλογοι
των ευθυνών τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαγό.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης.
Εν τω µεταξύ, να σας ενηµερώσω ότι έχει κλείσει ο κατάλογος
εγγραφής οµιλητών. Οι εγγραφέντες και οι εγγραφείσες οµιλητές και οµιλήτριες είναι εβδοµήντα οκτώ. Προτείνω στον κύριο
Αντιπρόεδρο που θα µε διαδεχτεί στην Έδρα να µιλήσουν και κάποιοι απόψε. Θα το αποφασίσετε, όµως, ως Ολοµέλεια και το
πρωί αύριο να µπούµε κατευθείαν επίσης στις οµιλίες, ώστε να
προχωρήσουµε µε τον τρόπο που έχουµε πορευθεί και τις άλλες
φορές.
Κύριε Καρκατσούλη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ήδη το πρώτο δείγµα
γραφής της Κυβέρνησης, για τα θέµατα της δηµόσιας διοίκησης.
Εκατό µέρες µετά την ανάληψή τους στην εξουσία έχουµε το
πρώτο δείγµα γραφής.
Το νοµοσχέδιο το οποίο ήρθε σήµερα και το οποίο συζητάµε
έχει χαρακτηριστεί από τον κύριο Υπουργό -και στην επιτροπή
αναφέρθηκε ήδη και από άλλους οµιλητές- ως νοµοσχέδιο «πρώτων βοηθειών», ότι έρχεται δηλαδή προκειµένου να θεραπεύσει
ορισµένες άµεσες αδικίες, όπως τις χαρακτηρίζει, και εκεί τελειώνει ουσιαστικά ο ρόλος του. Παρ’ όλο ότι έγινε µια προσπάθεια
και σήµερα και στην επιτροπή να εµφανιστεί ότι το νοµοσχέδιο
περιέχει και µεταρρυθµίσεις, οι οποίες είναι µεγάλες και σηµαντικές, ωστόσο είναι προφανές ότι εκεί είναι ελάχιστα αυτά τα
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οποία έχει να εισφέρει.
Εκείνο το οποίο θέλουµε εµείς να πούµε εξ υπαρχής είναι ότι
το νοµοσχέδιο αυτό, παρά τα διακηρυσσόµενα, δεν κάνει ένα
πράγµα. Αυτό το οποίο δεν κάνει είναι ότι δεν προτείνει µεταρρυθµίσεις. Δεν δεχόµαστε δηλαδή ότι εκατό µέρες µετά την ανάληψη του συγκεκριµένου Υπουργείου, αλλά και της Κυβέρνησης
συνολικά, δεν υπάρχει ένα µεταρρυθµιστικό σχέδιο.
Δεν είναι θέµα χρόνου αυτό, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό είναι
θέµα να έχεις τις µεταρρυθµίσεις, να ξέρεις τις µεταρρυθµίσεις,
να έχεις σχέδιο, να πιστεύεις σε αυτές και να τις προωθείς.
Το λέω αυτό, µε όση εµπειρία διαθέτω. Θυµάµαι, για παράδειγµα, µεγάλους Έλληνες µεταρρυθµιστές Υπουργούς. Θα αναφέρω κάποιον ο οποίος δεν είναι εν ζωή, ο Σάκης Πεπονής για
παράδειγµα. Ο Σάκης Πεπονής έκανε το ΑΣΕΠ. Μέσα στους
πρώτους δώδεκα µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του
είχε ήδη ολοκληρωθεί. Τους πρώτους τρεις µήνες υπήρχε ήδη
το πρώτο σχέδιο. Και µιλάµε για µεταρρύθµιση, η οποία αντιµετώπιζε το πελατειακό κράτος στην ψυχή του, στην καρδιά του.
Άρα, δεν είναι θέµα χρόνου αυτό. Δεν είναι θέµα ότι «θα το φέρω
αργότερα». Είναι θέµα αν έχω ή δεν έχω σχέδιο, αν θέλω ή δεν
θέλω τις µεταρρυθµίσεις.
Άρα, το πρώτο πράγµα το οποίο βάζουµε εµείς είναι ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν µιλάει για µεταρρυθµίσεις. Μιλάει, όµως, για
κάτι άλλο. Μιλάει για αδικίες, οι οποίες συντελέστηκαν την περίοδο των µνηµονίων. Δηλαδή επαναφέρει ή µάλλον κρατάει
ισχυρή τη διάκριση µνηµόνιο–αντιµνηµόνιο. Νοµίζω ότι σε αυτό
είναι συνεπές. Δηλαδή λέει ότι πράγµατα τα οποία κακώς έγιναν
την περίοδο του µνηµονίου, πρέπει να αποκατασταθούν.
Σε αυτό δηλώνουµε κατ’ αρχάς ότι συµφωνούµε, δηλαδή συµφωνούµε στην άρση της επίταξης ως µέσο για την καταπολέµηση των απεργιών. Καλά κάνει η Κυβέρνηση και το καταργεί.
Βεβαίως, είχε γίνει κατάχρηση. Βεβαίως, υπάρχει ένα θέµα ανοιχτό, πώς δηλαδή θα αντιµετωπιστούν αντίστοιχα φαινόµενα τα
οποία θα οδηγήσουν σε κρίση ή σε πιθανή κρίση, πώς τότε θα
αναγκαστεί να επαναφέρει το µέτρο αυτό της επίταξης, αλλά
αυτό είναι µια άλλη ιστορία. Πάντως, κατ’ αρχάς ως µέσο αντιµετώπισης των απεργιών καλώς κάνει και το αποσύρει.
Επίσης, θα αναφερθώ στο θέµα µε τα πειθαρχικά συµβούλια,
το τεκµήριο της αθωότητας. Αυτά τα πράγµατα είχαν συζητηθεί
και όταν δροµολογήθηκαν. Όλοι γνωρίζουν ότι τελικά δεν είχαν
κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Χρησιµοποιήθηκαν ουσιαστικά σαν
µέσα για διωγµούς των δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι αληθές αυτό.
Από την άλλη τη µεριά όµως, όσο αυτό είναι αληθές, άλλο τόσο
αληθές είναι ότι στα θέµατα του Πειθαρχικού Δικαίου δεν υπάρχει καµµία πρόοδος. Έχουµε ακριβώς το καθεστώς, το οποίο είχαµε και προ των ρυθµίσεων Μανιτάκη και τα σχετικά, όπου
ουσιαστικά παραµένει ένα πειθαρχικό το οποίο είναι για τις περιπτώσεις όπου, όταν θα έχουµε κάποιο πειθαρχικό αδίκηµα, θα
σέρνεται σε αυτή τη διαδικασία για ένα χρόνο. Δεν υπάρχει τίποτα νεότερο εκεί.
Αυτό το οποίο θέλουµε να πούµε εξ’ αρχής είναι ότι δεν θα
έπρεπε σήµερα να έχουµε µόνο αυτό. Δηλαδή, αν για παράδειγµα µιλάµε για το πειθαρχικό, εµείς αυτό το οποίο θα περιµέναµε θα ήταν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού. Θα περιµέναµε δηλαδή να δούµε πώς
θα δώσουµε κίνητρα στους δηµοσίους υπαλλήλους, προκειµένου να πάνε πιο µπροστά, πώς θα τους δώσουµε κίνητρα, ούτως
ώστε αυτοί που είναι καλύτεροι να µπορούν να διακριθούν. Και
δεν το λέω αυτό µε την έννοια να ξεχωρίσουν ελίτ και τα σχετικά.
Το λέω µε την έννοια να βοηθήσουµε να γίνει περισσότερο παραγωγικό το δηµόσιο, διότι αυτό είναι το µείζον θέµα το οποίο
αντιµετωπίζει. Περί αυτού στη συνέχεια. Δεν έχουµε δηλαδή
αυτήν τη στιγµή κάποια συγκεκριµένη αναφορά από το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Σε κάθε περίπτωση, όµως, πρέπει µερικά
πράγµατα να ειπωθούν. Πρέπει να αποδώσουµε τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι.
Το σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε σήµερα είναι σαφώς καλύτερο από εκείνο το οποίο αρχικά προτάθηκε. Αυτό σηµαίνει
ότι η συζήτηση που έγινε στην επιτροπή ήταν παραγωγική και οι
νοµοτεχνικές βελτιώσεις το έκαναν καλύτερο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Επαναλαµβάνω ότι εκείνο στο οποίο θα ήθελα, όµως, να µείνω
στο κύριο µέρος της οµιλίας µου είναι οι µεταρρυθµίσεις. Λέει,
για παράδειγµα, το νοµοσχέδιο ότι στα θέµατα των δοµών χρειάζεται να γίνει µια τοµή. Και αντί να µιλήσουµε «για την ταµπακιέρα», αντί να µιλήσουµε δηλαδή για το µείζον θέµα των δοµών
και των επικαλύψεων και των αποσπασµατικών δοµών, εκείνο το
οποίο βρίσκουµε να ρυθµίσουµε είναι τα θέµατα του Εθνικού
Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, δηλαδή κάποιες ελάχιστες, ήσσονος σηµασίας αλλαγές, που, ναι µεν είναι απαραίτητες, πλην
όµως απέχουν παρασάγγας από το να αντιµετωπίζουν το πρόβληµα στον πυρήνα του.
Βεβαίως, ούτε και η προηγούµενη Κυβέρνηση κατάφερε να το
αντιµετωπίσει αυτό. Έγινε πολύ µεγάλη φασαρία και συζήτηση
για τα λεγόµενα «νέα οργανογράµµατα» και σε λιγότερο από
τέσσερις µήνες από τότε που ψηφίστηκαν τα µισά από αυτά
είχαν επανέλθει στην προτεραία κατάσταση. Δεν γίνονται, λοιπόν, έτσι οι αλλαγές. Αυτά για την προηγούµενη κυβέρνηση.
Από την άλλη µεριά, η παρούσα Κυβέρνηση πότε θα αντιµετωπίσει τα ουσιώδη θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε τις δοµές;
Λέω ένα παράδειγµα µόνο: Αγροτική ανάπτυξη. Για την αγροτική
ανάπτυξη στην Ελλάδα έχουµε ένα κοµµάτι αρµοδιοτήτων, το
οποίο το χειρίζεται το αρµόδιο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης.
Έχουµε, όµως, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει
διακόσιες ενενήντα τέσσερις καταγεγραµµένες αρµοδιότητες,
που και αυτές αφορούν την αγροτική ανάπτυξη. Έχουµε όµως
και άλλο Υπουργείο, εν προκειµένω το Υπουργείο Ναυτιλίας, το
οποίο έχει τετρακόσιες είκοσι έξι αρµοδιότητες που έχουν σχέση
µε την αγροτική ανάπτυξη. Έχουµε, επιπλέον, ενενήντα τρεις
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες επίσης
ασχολούνται µε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης. Πέραν αυτών,
έχουµε τετρακόσια πενήντα ένα νοµικά πρόσωπα, σήµερα που
µιλάµε, τα οποία επίσης έχουν επιµέρους αρµοδιότητες σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης. Συνεχίζουµε, όµως. Και οι δήµοι
έχουν κάποια αρµόδια δοµή για τα θέµατα της αγροτικής ανάπτυξης και κάθε περιφέρεια έχει πέντε τµήµατα, πέντε δοµές,
που ασχολούνται µε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης.
Η ερώτηση, λοιπόν, είναι η εξής: Αν αυτό είναι το µείζον θέµα
–γι’ αυτό είπα αυτό το παράδειγµα- ότι έχουµε υπερβολικά πολλές αρµοδιότητες, διάσπαρτες σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, τα οποία ακολουθούνται από διάφορες δοµές, είτε
κεντρικές είτε περιφερειακές είτε η φοβερή µάστιγα των νοµικών
προσώπων, αυτό το µεγάλο κουβάρι πότε θα το πιάσει η Κυβέρνηση;
Η δική µας αγωνία είναι αυτή. Πότε, δηλαδή, θα µπούµε να κάνουµε συζήτηση ουσίας; Είχαµε πει και στην επιτροπή ότι έχουν
καταγραφεί τουλάχιστον –διότι η απογραφή αυτή δεν ήταν ποτέ
εξαντλητική- χίλια εξακόσια νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
τα οποία έχουν και κοµµάτια, που έχουν να κάνουν µε το δηµόσιο, όπως έχουν βεβαίως και δηµοσίους υπαλλήλους. Για όλο
αυτό το µεγάλο πράγµα, όλον αυτόν τον λαβύρινθο, που και η
περιγραφή του είναι προβληµατική, πότε θα µας δώσει ένα
δείγµα γραφής η Κυβέρνηση;
Ένα άλλο παράδειγµα, πάλι στην ίδια λογική, για την απλούστευση διαδικασιών. Το νοµοσχέδιο αναφέρεται -είπε και ο κύριος Υπουργός ότι «εµείς συµβάλλουµε σε αυτήν τη διαδικασία
µε αυτό το νοµοσχέδιο»- σε απλούστευση διαδικασιών, που
έχουν να κάνουν µε πρόσληψη προσωπικού και κάποιες διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στην ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών. Αυτό είναι όλο.
Είναι, όµως, αυτό το πρόβληµα που έχει να κάνει µε την απλούστευση διαδικασιών; Και εδώ δεν θα δεχθώ πάλι το ίδιο επιχείρηµα ότι αυτό το κάνουµε τώρα και αύριο θα φέρουµε το άλλο,
το οποίο είναι το σωστό. Και θα σας πω γιατί. Να δούµε ένα παράδειγµα; Είναι ήδη Μάιος. Η Ελλάδα -γνωρίζουν όλοι σε αυτήν
την Αίθουσα, όπως το γνωρίζουν και όλοι οι πολίτες- κάθε χρόνο
καίγεται. Ό,τι έχει αποµείνει δηλαδή, καίγεται.
Εάν παρακολουθήσουµε το ρυθµιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες πυρόσβεσης, θα δούµε ότι εξακολουθούν να είναι δεδοµένα τα εξής, τα οποία θα σας αναφέρω. Παίρνω µόνο µία
περίπτωση, τα λεγόµενα περιαστικά δάση που πρέπει να καθα-
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ριστούν. Είναι τα ξερόχορτα γύρω γύρω, από εκεί που συνήθως
πιάνουν οι φωτιές.
Ποιοι είναι συναρµόδιοι αυτήν τη στιγµή για τον καθαρισµό
των περιαστικών δασών; Είναι δεκατρείς φορείς. Βασικός υπεύθυνος είναι ο δήµος, εκτός εάν η περιοχή είναι κοντά σε αρχαία,
οπότε αρµόδια είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αν η περιοχή βρίσκεται δίπλα ή κοντά σε αεροδιάδροµο, αρµόδια είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αν υπάρχουν γραµµές τραίνου,
συναρµόδιος είναι ο ΟΣΕ. Αν έχει κολώνες της ΔΕΗ στην περιοχή, αρµοδιότητα έχει και η ΔΕΗ. Αν είναι κοντά σε στρατόπεδο, τότε επιλαµβάνεται το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Αν είναι
κοντά σε εθνικές οδούς, τότε αρµόδιο είναι και το Υπουργείο Μεταφορών.
Αυτά είναι τα πράγµατα και η πραγµατική κατάσταση που οδήγησαν στις µεγάλες πυρκαγιές που ζήσαµε όλοι στην Ηλεία και
δυόµισι χρόνια µετά τις πυρκαγιές να µη µπορεί να ολοκληρωθεί
ο φάκελος της καταστροφής, δηλαδή να µην ξέρουµε ποιος
έφταιξε γι’ αυτό που έγινε.
Το ερώτηµα είναι το εξής. Πόσο µακριά είµαστε από µια τέτοια
πιθανότητα; Τι θα έχουµε να πούµε τότε; Να καταγγέλλουµε το
πελατειακό κράτος και το λαβύρινθο και τα σχετικά;
Ναι, αλλά σήµερα είστε Κυβέρνηση και εφόσον είστε Κυβέρνηση πρέπει να δώσετε απαντήσεις σ’ αυτά τα πράγµατα. Και
αυτές είναι οι µείζονες προτεραιότητες, τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσετε, κύριοι της Συµπολίτευσης.
Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ισχύουν πάλι τα ίδια. Έχουµε,
δηλαδή, κάποια προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε κάποιο θέµα,
το οποίο θα έλεγα ότι είναι ανθυπολεπτοµέρεια. Είναι σωστό,
µεν, το ηλεκτρονικό αρχείο του ΑΣΕΠ, είναι σωστή και η έκδοση
των πιστοποιητικών, που προβλέπει µία επέκταση –αν και εδώ
υπάρχει ένα θέµα για το πώς µπορεί να εφαρµοστεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, την οποία γενικεύει η Κυβέρνηση µε την πρότασή της- αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόγραµµα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης της χώρας πότε θα το φέρετε;
Δηλαδή την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο του 20072013, είχαµε µία ολόκληρη ιστορία 3 δισεκατοµµυρίων, όπου τα
χρήµατα αυτά δεν έπιασαν τόπο. Εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα έργα εξ αυτών δεν έγιναν, κάποια έγιναν, δόθηκαν εν συνεχεία για κοινωνικά επιδόµατα –είναι µία θλιβερή ιστορίαχάσαµε τη µεγάλη ευκαιρία εκείνης της επταετίας. Και αυτά βαρύνουν την προηγούµενη sυγκυβέρνηση.
Για την περίοδο 2014-2020, ποια είναι η πρότασή σας, τι έχετε
να προτείνετε; Είµαστε ήδη εκατό µέρες από τη στιγµή που εσείς
έχετε αναλάβει, αλλά για το διάστηµα 2014-2020, ήδη το 2014
πέρασε, είµαστε στα µέσα του 2015 και δεν έχουµε δει ποιο είναι
το Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ποια είναι τα µεγάλα έργα. Έρχεσθε εδώ και λέτε ότι «ναι, υπάρχει πρόβληµα
διαλειτουργικότητας και δεν µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε»,
όπως είπε η εισηγήτριά σας. Σωστό, αλλά ποιος θα λύσει το πρόβληµα της διαλειτουργικότητας; Εσείς είστε Κυβέρνηση, εσείς
πρέπει να το αντιµετωπίσετε.
Όσον αφορά τα µείζονα θέµατα, εάν για παράδειγµα πάρω το
θέµα της στοχοθεσίας και της παραγωγικότητας, στο οποίο ήδη
αναφέρθηκα, εδώ και δέκα χρόνια υπάρχει νόµος για τη στοχοθεσία και για τη µέτρηση των επιδόσεων στο δηµόσιο. Εδώ και
δέκα χρόνια! Αυτόν το νόµο και εσείς δεν τον αντιµετωπίζετε
παρά µόνο οριακά, δηλαδή λέτε: «Να υπάρχει µια στοχοθεσία»
και αναφέρεσθε σε αυτό, σε ένα θέµα το οποίο έχει τον ίδιο χαρακτήρα, δηλαδή την εκποίηση των αυτοκινήτων του δηµοσίου.
Είναι σοβαρό θέµα για όσους γνωρίζουν από το δηµόσιο, πλην
όµως, παρωνυχίδα σε σχέση µε το µεγάλο θέµα της ευρύτερης
στοχοθεσίας στο σύνολο του δηµοσίου και τα θέµατα της µέτρησης αποδοτικότητας, τα οποία παραµένουν αρρύθµιστα, επίσης.
Αυτή η περίφηµη σύνδεση των αποτελεσµάτων µε τους προϋπολογισµούς, για παράδειγµα, πότε θα έλθει; Η συγκυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας δεν τόλµησε να το κάνει. Ποτέ δεν
τόλµησαν να συνδέσουν τους προϋπολογισµούς προγραµµάτων
µε διάφορα επιχειρήµατα κατά καιρούς και άλλοθι. Εσείς θα το
κάνετε αυτό; Δηλαδή, θα µας πείτε πώς θα συνδεθούν οι συγκεκριµένοι προϋπολογισµοί, που έχουν τα Υπουργεία µε συγκεκριµένους στόχους, που πρέπει να πετυχαίνουν, ναι ή όχι; Εάν ναι,
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τότε πρέπει να µας πείτε πώς και πότε θα το κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάω και στο µείζον θέµα του νοµοσχεδίου για τις επαναπροσλήψεις. Ανέφερα και στην αρχή της εισήγησής µου ότι σωστά
αποκαθιστάτε τους ανθρώπους, οι οποίοι απελύθησαν και απελύθησαν αδικαιολόγητα και ως εκ τούτου, θα έλεγα, παράνοµα.
Εκείνο, όµως, που δεν µας λέτε είναι: Τι θα κάνετε αφού τους
πάρετε; Για να τους πάρετε, πρέπει να επανασυστήσετε τις θέσεις και τους κλάδους -και τα κάνετε όλα αυτά στο νοµοσχέδιοκαι από εκεί και µετά, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Δεν θα µετρήσουµε, δεν θα αξιολογήσουµε ποτέ τίποτα και κανέναν; Απλά,
δηλαδή, τους ξαναπαίρνουµε και η απάντηση θα είναι: «Θα κάνουν ό,τι και οι άλλοι»; Μα, το πρόβληµα του προσωπικού στην
Ελλάδα είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Και η
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι το µόνο µέσο, το
οποίο διαθέτουµε, προκειµένου να µπορέσουµε να σπρώξουµε
αυτήν την τεράστια µηχανή και να τη µετατρέψουµε από βαρίδι,
σε πρωταγωνιστή της ανάπτυξης. Επ’ αυτού όµως, δεν λέτε απολύτως τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνοντας, θέλω να καταθέσω ότι εµείς ως Ποτάµι
έχουµε προτείνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, το οποίο έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα, αρχή, µέση και
τέλος. Θα θέλαµε να δούµε κάποιες από αυτές τις προτάσεις να
τις υλοποιείτε και εσείς. Ωστόσο, µέχρι τώρα, δεν έχουµε δει να
κινείστε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άφησα τελευταίο το θέµα των
ανεξάρτητων αρχών. Εδώ, υπάρχει µία βαθιά αντινοµία σε αυτά
τα οποία λέτε και σε αυτά τα οποία πράττετε. Αναφέρεται στο
άρθρο 2 ότι «διευρύνεται η κοινωνική συµµετοχή στις ανεξάρτητες αρχές» και θα έλεγα ότι κανείς δεν θα είχε αντίρρηση σ’
αυτό. Ταυτόχρονα, όµως, έχουµε τον κ. Σπίρτζη, ο οποίος σε δηµόσια δήλωσή του, µόλις πριν από λίγες ηµέρες, καθαίρεσε τους
δύο Αντιπροέδρους και τα µέλη της Ολοµελείας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, αναφέροντας: «Η λεγόµενη Ανεξάρτητη Αρχή», η ΕΕΤΤ δηλαδή, µία από τις
καλύτερες αρχές, τις οποίες έχουµε και η οποία είναι στελεχωµένη µε αξιόλογους επιστήµονες και έχει παράξει σοβαρό έργο,
«µπορεί κάλλιστα να καταργηθεί», µε µία γραµµή. Τέλος η Ανεξάρτητη Αρχή!
Εδώ προφανώς, κύριε Υπουργέ, δεν είστε σε συνεννόηση ή,
εν πάση περιπτώσει, θα σας έλεγα ότι πρέπει να συντονιστείτε
πριν έχουµε τις διακηρύξεις περί ανεξαρτησίας των αρχών.
Υποσηµειώνω άλλο ένα θέµα. Αναφέρθηκε από τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας προηγουµένως και έπεσε στην αντίληψή
µας και υποθέτω, κύριε Υπουργέ, ότι θα το διευκρινίσετε: Όταν
λέτε για το όριο ηλικίας στο οποίο δεν υπάρχει διαφωνία να
προσδιοριστεί, προφανώς εννοείτε αυτούς οι οποίοι εφεξής θα
στελεχώσουν τις αρχές. Δεν νοείται, δηλαδή, γι’ αυτούς οι οποίοι
έχουν ήδη θητεία να λήξετε τις θητείες τους. Εάν πρόκειται περί
αυτού, τότε αντιλαµβάνεστε –απευθύνοµαι σε σας µε την ιδιότητά σας του συνταγµατολόγου και όχι µόνο του Υπουργού- ότι
είναι βάναυση και βίαιη προσβολή του Συντάγµατος, διότι σε ανεξάρτητη αρχή δεν µπορείτε απλώς να το κάνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πρόκειται περί αυτού, κύριε Υπουργέ;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν µας το απαντάτε τώρα σε
αυτό, κύριε Υπουργέ, για να το ξέρουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όλες αυτές οι παθολογίες
που αναφέρθηκαν προηγουµένως και που εξαγγέλλει το νοµοσχέδιο ότι θα τις αντιµετωπίσει, θα µπορούσαν να θεωρηθούν
φυσιολογικές καταστάσεις, εάν µέναµε στη λογική του πελατειακού κράτους, το οποίο αρέσκεστε να καταγγέλλετε, κύριοι της
Συµπολίτευσης. Αλλά το πελατειακό κράτος κακώς λέτε και ξαναλέτε ότι είναι συναρτηµένο προς τη Δεξιά και την παραδοσιακή
αντίληψη συγκυβέρνησης κ.λπ.. Είναι συναρτηµένο προς µία µείζονα αντίληψη λαφυραγώγησης του κράτους από κοµµατικούς
στρατούς. Ενώ οι προηγούµενοι οι οποίοι κυβέρνησαν, πολλές
φορές προωθούσαν και ενδυνάµωσαν αυτό το πελατειακό κράτος, πολύ φοβάµαι ότι το κάνετε κι εσείς αυτό και ακολουθείτε
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κι εσείς την ίδια τακτική και µάλιστα επαίρεστε για τους κοµµατικούς γενικούς γραµµατείς, επαίρεστε για τους δεκατρείς περιφερειακούς διευθυντές στην εκπαίδευση, επαίρεστε για τους
κοµµατικούς διοικητές των νοσοκοµείων.
Γι’ αυτό εµείς, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, θεωρούµε
τη συγκυβέρνησή σας αντιµεταρρυθµιστική, όχι µεταρρυθµιστική, όπως εσείς επαγγέλλεστε, και µάλιστα τη θεωρούµε και
επικίνδυνη για τη δηµόσια διοίκηση, διότι δεν προωθεί τις µεταρρυθµίσεις, οι οποίες χρειάζονται και αυτό έπρεπε ήδη να το έχετε
κάνει και αυτό είναι που µας οδηγεί στο να µην µπορούµε να συνταχθούµε µαζί σας σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αν και το θέλαµε, γιατί
πιστεύουµε ότι η δηµόσια διοίκηση πρέπει να είναι εθνική πολιτική και εθνική υπόθεση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρκατσούλη.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον. Ωστόσο, θα συζητηθεί σε τρεις συνεδριάσεις αντί µίας στην επιτροπή, µετά από εισήγηση του κυρίου
Υπουργού.
Το σχέδιο νόµου παραπέµφθηκε στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Κατσώτης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης µε τίτλο: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών εργαζοµένων στο δηµόσιο.
Κάποιοι είναι εδώ σήµερα και µε αγωνία παρακολουθούν τη συζήτησή µας. Είναι θύµατα των µνηµονίων και των εφαρµοστικών
νόµων. Τα πολλά υποµνήµατα, τα αιτήµατα, οι τροπολογίες,
κύριε Υπουργέ, δείχνουν το µεγάλο ενδιαφέρον.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατηρεί, δεν καταργεί τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους. Νέο µνηµόνιο θα διαδεχθεί την επέκταση των προηγούµενων, µε τη συµφωνία της 20ής
Φεβρουαρίου, που δεν τη φέρατε για συζήτηση και ψήφιση στη
Βουλή και που, όπως δηλώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής που
κάτι παραπάνω γνωρίζει, περιέχει επαχθείς δεσµεύσεις. Αυτό
ανέφερε και σήµερα το πρωί σε κανάλι.
Η νέα συµφωνία, όπως και αν χαρακτηρισθεί, ενδιάµεση ή τελική, θα συνοδεύεται, όπως όλα δείχνουν, από παλιά και νέα αντιλαϊκά µέτρα. Οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα, δεν πρέπει
να χάσουν άλλο χρόνο. Χρειάζεται να οργανώσουν τώρα τον
αγώνα τους για την κάλυψη των απωλειών τους, τη διεκδίκηση
των σύγχρονων αναγκών τους.
Οι αγώνες των εργαζοµένων στο δηµόσιο, όπως συζητάµε σήµερα στο παρόν σχέδιο νόµου, είχαν ως κύριο αίτηµα την κατάργηση των διαθεσιµοτήτων, των απολύσεων, της εργασιακής
εφεδρείας και κάθε άλλης µορφής που χρησιµοποιήθηκε ενάντιά
τους στα πλαίσια των µνηµονίων και των αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων, που περιλαµβάνονται στους εφαρµοστικούς νόµους.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε το παρόν νοµοσχέδιο που ο
Αναπληρωτής Υπουργός το χαρακτήρισε «πρώτων βοηθειών»,
αλλά και µε τις επεξεργασίες της για ευρύτερες µεταρρυθµίσεις,
όπως αναφέρεται στην επιστολή του στους αποκαλούµενους κοινωνικούς εταίρους, αποσκοπεί να µετατρέψει τη δηµόσια διοίκηση σε µοχλό ανασυγκρότησης της οικονοµίας και στήριξης της
επιχειρηµατικότητας.
Καταθέτω το συγκεκριµένο έγγραφο για τα Πρακτικά, για να
επιβεβαιώνουµε την αλήθεια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκε-
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ται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το νοµοσχέδιο αυτό, εκτός κάποιων αδικιών που διορθώνει,
συνεχίζει να κινείται σε αυτήν τη γραµµή που επισηµαίνει ο αρµόδιος Υπουργός. Συνεχίζει, δηλαδή, να υπηρετεί, µε τις ρυθµίσεις που προβλέπει, µια δηµόσια διοίκηση πιο αποτελεσµατική
για την επιχειρηµατικότητα και τους στόχους της, στόχοι που
βρίσκονται σε αντίθεση µε τις αγωνίες και τα οξυµένα προβλήµατα της εργατικής τάξης, της πλειοψηφίας του λαού µας. Μια
δηµόσια διοίκηση ταξικότατη, κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα
της αστικής τάξης που υπηρέτησε και υπηρετεί την κερδοφορία
του κεφαλαίου, στήριξε και στηρίζει την οικονοµική και πολιτική
του εξουσία, αξιοποιήθηκε και συνεχίζει να αξιοποιείται για τις
πελατειακές σχέσεις των κοµµάτων που διαχειρίστηκαν την εξουσία του.
Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονταν στην κυβέρνηση για πολλά χρόνια, έχουν την κύρια ευθύνη για τα χάλια της
σηµερινής δηµόσιας διοίκησης. Υπηρέτησαν, µε περίσσιο αυταρχισµό, την καθυπόταξη των εργαζοµένων, τη στόχευση για υπηρέτηση των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων.
Η ουσία του προβλήµατος µε τη δηµόσια διοίκηση βρίσκεται
στον προσανατολισµό της, στο γεγονός ότι υπηρετεί διαχρονικά
τις στρατηγικές στοχεύσεις της άρχουσας τάξης και όχι τη φιλολαϊκή ανάπτυξη και τα κοινωνικά, λαϊκά δικαιώµατα. Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, όλα τα λαϊκά
στρώµατα, έχουν συµφέρον και ανάγκη από µια κρατική δηµόσια
διοίκηση, που βασική της αποστολή θα είναι να υπηρετεί µια ανάπτυξη σε όφελος του λαού και κατ’ επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά
δικαιώµατα.
Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να καταδικαστούν τα κόµµατα της
πλουτοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και βεβαίως, να αλλάξει χέρια και τάξη η εξουσία. Είναι προϋπόθεση η εργατική λαϊκή εξουσία η οποία θα στηρίζεται στον
οργανωµένο λαό, που θα συµµετέχει στη λήψη των αποφάσεων,
στην υλοποίησή τους και στον έλεγχο της εφαρµογής τους. Η
εργατική λαϊκή εξουσία θα έχει ως βάση της την κοινωνικοποίηση
των µέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό που προϋποθέτει την κατάργηση της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης και των καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Έτσι, ο διοικητικός µηχανισµός δεν θα λειτουργεί µε κριτήριο
τα καπιταλιστικά συµφέροντα. Θα αφαιρεθεί το έδαφος διαπλοκής των εργαζοµένων στην κρατική διοίκηση µε τα διάφορα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Η κρατική διοίκηση στη νέα εξουσία
θα υπηρετεί την παραγωγή, µε στόχο τη διευρυµένη ικανοποίηση
των κοινωνικών αναγκών.
Το παρόν νοµοσχέδιο, όπως είπαµε, κινείται στην κατεύθυνση
των αναγκαίων αλλαγών του αστικού κράτους σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης και οξύτατου καπιταλιστικού ανταγωνισµού.
Κινείται στα πλαίσια του νέου µίγµατος πολιτικής, που προβάλλει
η νέα συγκυβέρνηση µε εκτεταµένες αναδιαρθρώσεις, σύµφωνα
και µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διαµορφώνουν το φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές, θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της
κερδοφορίας τους.
Να ενηµερώσουµε όσους µας βλέπουν και όσοι θα διαβάσουν
ότι στη διαβούλευση είχε δοθεί άλλο σχέδιο νόµου, σχέδιο που
περιείχε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας στο δηµόσιο, που
περιείχε τη µετατροπή των εργαζοµένων µε σχέσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε µόνιµους. Πήγαν και αυτά
στις καλένδες, όπως ο κατώτατος µισθός των 751 ευρώ, η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, η σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα, το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, η
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η δέκατη τρίτη σύνταξη, η προστασία των
ανέργων και άλλες προσδοκίες µεγάλου ποσοστού του λαού µας
που ζουν τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, που ζουν στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση, µεταξύ των άλλων,
προβάλλει ως εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης τη ρύθµιση του νοµοσχεδίου µε τίτλο: «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών-απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών». Η Νέα
Δηµοκρατία, πιστή στο κεφάλαιο, που εκπροσωπεί, αντιδρά, και
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σήµερα, αλλά και στην επιτροπή, στην όποια αλλαγή. Ήταν το
κύριο ζήτηµα που πρόβαλε, µαζί µε το µίσος για το συνδικαλιστικό κίνηµα, ακόµα και για τους δικούς της, τη δική της παράταξη. Δεν µας εκπλήσσει αυτό. Είναι καθαρή, έχει καθαρή
γραµµή. Δεν έχει ταλαντεύσεις στο ποιον θα υπηρετήσει.
Εσείς, όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθείτε να πατήσετε
σε δύο βάρκες, είστε πιο επικίνδυνοι, γιατί σπέρνετε αυταπάτες
στον λαό ότι οι καπιταλιστές µπορούν να εξανθρωπιστούν. Τι λέει
η δική σας ρύθµιση, που φέρνετε σήµερα; Μπορεί -λέει- να επιβληθεί αποκλειστικά η επιστράτευση κ.λπ. σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή για την αντιµετώπιση αναγκών της
άµυνας της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλήθηκε από θεοµηνία ή ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο
τη δηµόσια υγεία.
Θέλουµε να τονίσουµε ότι όλες οι αποφάσεις µέχρι τώρα για
επίταξη ή πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών, των εργαζοµένων στους ΟΤΑ και άλλων είχαν ως αιτιολογία ακριβώς αυτό
που προβλέπει η δική σας, η νυν ρύθµιση, την έκθεση δηλαδή σε
κίνδυνο της δηµόσιας υγείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ως Κυβέρνηση,
ωριµάζοντας και προσαρµοζόµενος, αλλάζει στάση για την πολιτική επιστράτευση ή επίταξη και επικαλούµενος το Σύνταγµα
συνεχίζει να προβλέπει την αξιοποίηση του αντιδραστικού µέτρου ενάντια στους αγώνες των εργαζοµένων.
Η ταξική πάλη δεν µπορεί να σταµατήσει ούτε µε επίταξη ούτε
µε επιστρατεύσεις. Αυτή θα συνεχίζεται, κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες. Το εργατικό κίνηµα απαιτεί την κατάργηση αυτής της
αντιδραστικής ρύθµισης, χωρίς περιθώρια για την εφαρµογή του
αντιδηµοκρατικού µέτρου. Το ΚΚΕ, στο παρελθόν, είχε καταθέσει πρόταση νόµου. Επανερχόµαστε µε την τροπολογία που καταθέσαµε, µε γενικό αριθµό 65 και ειδικό 13, η οποία προβλέπει:
«Απαγορεύεται, πρώτον, η πολιτική επιστράτευση ή η µε οποιοδήποτε τρόπο επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, ακινήτων ή κινητών πραγµάτων, είτε πριν είτε µετά την κήρυξη της απεργίας,
αλλά και κάθε άλλης κινητοποίησης των εργαζοµένων για την
υπεράσπιση, προβολή και διεκδίκηση των αιτηµάτων τους. Πολιτική επιστράτευση ή µε οποιοδήποτε τρόπο επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, ακινήτων ή κινητών πραγµάτων που έχει
κηρυχθεί και δεν έχει ανακληθεί παύει να ισχύει.». Αυτό είναι το
άρθρο 2. Αυτά τα δύο άρθρα προτείνουµε στο ένα σηµείο του
νοµοσχεδίου. Με την πρόταση αυτή αντιµετωπίζεται -δεν αφήνει
περιθώρια- η αντιδηµοκρατική αντιµετώπιση των αγωνιζόµενων
εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο υπ’ αριθµόν ένα αίτηµα για
επαναφορά όλων των απολυµένων, όλων των διαθέσιµων, µε
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απαντά αρνητικά. Γιατί; Πρώτον, αφήνει απ’
έξω τους πιο αδύναµους εργαζόµενους, αυτούς που είναι µε
συµβάσεις για αρκετά χρόνια, αυτούς που τους είχαν όµηρους
και τους εκµεταλλεύθηκαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις,
όπως τις τριακόσιες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών
που δούλευαν για 320 ευρώ για πάνω από δέκα χρόνια µε συµβάσεις που ανανεώνονταν κάθε µήνα, όπως τους τρεισήµισι χιλιάδες εργαζόµενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι», που δουλεύουν
µε συµβάσεις συνεχώς και ανελλιπώς για δώδεκα περίπου χρόνια και είναι και πάλι στα πρόθυρα της απόλυσης.
Ο Υπουργός δεν µας ακούει, συζητάει. Κύριε Υπουργέ, σας
ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Αφήνει απ’ έξω ή σωστότερα συνεχίζει να έχει σε εκκρεµότητα,
σε οµηρία, όσους δουλεύουν στους δήµους µε τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ.
Δεύτερον, αφήνει απ’ έξω όλους όσοι δουλεύουν χρόνια στο
δηµόσιο, µε θετικές δικαστικές αποφάσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα την απαίτηση για συνέχιση από το κράτος των ένδικων
µέσων. Πελατεία για τα δικηγορικά γραφεία.
Η δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ότι τις επαναπροσλήψεις αυτών των συµβασιούχων µάς τις απαγορεύει το
Σύνταγµα αποδεικνύει τα ψέµατα των υποσχέσεων που µοίραζε
προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι µόνο µε την κυβερνητική εναλλαγή
και χωρίς ρήξη και ανατροπή µε την εξουσία των καπιταλιστών
και το νοµοθετικό πλαίσιο, που θωρακίζει την κυριαρχία τους,
µπορείς να λύσεις το ζήτηµα της σταθερής δουλειάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε τέσσερις κλάδους σε µεγάλο βαθµό επαναφέρονται στις
θέσεις τους οι εργαζόµενοι. Είναι θετικό αυτό. Όµως, θέλουµε
να επισηµάνουµε ότι δεν ξεκαθαρίζονται πλήρως οι προθέσεις
της Κυβέρνησης. Αυτοί οι κλάδοι που επανασυστήνονται είναι,
πρώτον, οι διοικητικοί των ΑΕΙ.
Δεύτερον, είναι οι εκπαιδευτικοί, για τους οποίους η ρύθµιση
που αποτυπώνεται στο νοµοσχέδιο δεν είναι ολοκληρωµένη,
αφού δεν επανασυστήνει ταυτόχρονα και τους τοµείς εκπαίδευσης που καταργήθηκαν.
Τρίτον, είναι οι σχολικοί φύλακες, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής σε όσους εξαναγκάστηκαν να πάνε
στα νοσοκοµεία και να γίνουν στα πενήντα τους χρόνια τραυµατιοφορείς ή άλλες ειδικότητες, που τις έχουµε πει και στην επιτροπή.
Τέταρτον, είναι οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα της εθελοντικής επιστροφής σε όσους µετέταξε η προηγούµενη κυβέρνηση στην Ελληνική Αστυνοµία, ούτε σε όσους
εξανάγκασε να πάνε στις φυλακές και να γίνουν σωφρονιστικοί
υπάλληλοι ή στις αποκεντρωµένες διοικήσεις.
Στους δήµους, που τα δηµοτικά συµβούλια δεν θα αποφασίσουν την επανασύσταση της δηµοτικής αστυνοµίας, δεν τους
αφήνετε περιθώριο να εντάξουν τις αρµοδιότητες που σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία της πόλης στις διοικητικές τους
υπηρεσίες και τους εργαζόµενους που κατείχαν θέση δηµοτικού
αστυνοµικού να πάνε σε αυτές τις υπηρεσίες.
Εµείς είπαµε και στις συνεδριάσεις της επιτροπής να γίνει εθελοντική επαναφορά των εργαζοµένων στις θέσεις που θέλετε να
επανασυστήσετε, µε πρόβλεψη για ένταξη αυτών των εργαζοµένων στις διοικητικές υπηρεσίες των δήµων και όχι να τίθενται στη
διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών.
Το ερώτηµα που θέσαµε και στις επιτροπές είναι εάν στα άλλα
Υπουργεία υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό και εάν οι αρµόδιοι
Υπουργοί ζήτησαν την επανασύσταση των θέσεων. Στα ασφαλιστικά ταµεία, παραδείγµατος χάριν, ο αρµόδιος Υπουργός δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό και γι’ αυτό καθυστερούν οι
συντάξεις. Και όχι µόνο, αλλά γίνεται το «έλα να δεις» στα ασφαλιστικά ταµεία. Γεννάται το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, αν ζήτησε
από εσάς την πρόβλεψη στο νοµοσχέδιό σας της επαναφοράς
των απολυµένων και των διαθέσιµων, που είναι και εξειδικευµένοι
γνώστες του ασφαλιστικού, του συνταξιοδοτικού ή όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Το ζήτησε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το ζήτησε. Η απάντηση που έδωσε ο
αρµόδιος Υπουργός στους εργαζόµενους είναι αυτό, ότι το ζήτησε. Γιατί εσείς είπατε στην επιτροπή ότι δεν το ζήτησε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η τροπολογία που έχουµε καταθέσει,
κύριε Υπουργέ, δίνει λύση σε αυτό και απαντά στα οξυµένα προβλήµατα των ασφαλιστικών ταµείων, των ασφαλισµένων και των
συνταξιούχων. Αν την κάνετε αποδεκτή, αυτό είναι πολύ καλό και
µπορούµε πράγµατι να έχουµε προσωπικό ικανό στα ασφαλιστικά ταµεία, που έχει γνώση και µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει.
Τι άλλο θέλουµε να σηµειώσουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να µου δώσετε το χρόνο που δώσατε
και στους υπόλοιπους εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κύριε
Κατσώτη, έχετε την ανοχή του Προεδρείου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θέλουµε να σηµειώσουµε ότι, εκτός
από τους τέσσερις κλάδους που δίνετε τη δυνατότητα επαναφοράς των εργαζοµένων µε αίτηση µέσα σε δέκα ηµέρες, οι υπόλοιποι διαθέσιµοι και απολυµένοι εργαζόµενοι δεν θα
επανέλθουν στις θέσεις τους µε βάση το σχέδιο νόµου. Θα επαναπροσληφθούν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της κινητικότητας. Εκεί τους εντάσσει η Κυβέρνηση, υπό την αίρεση των
αιτηµάτων-αναγκών που θα διατυπωθούν από τους φορείς, την
αξιολόγησή τους από την τριµελή επιτροπή και τη µοριοδότηση
που θα τους δοθεί.
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Να θυµίσουµε ότι την κινητικότητα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, την καταδίκαζε. Σήµερα, όπως φαίνεται, την χρειάζεται, για να υπηρετήσει την αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα,
χρησιµοποιώντας και την τεχνογνωσία του ΟΟΣΑ, ώστε να είναι
αποτελεσµατικός για την επανεκκίνηση της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, για να ολοκληρωθεί η κινητικότητα, χρειάζονται αρκετοί µήνες, ίσως και πέντε µήνες, κύριε
Υπουργέ. Αύριο στη συζήτηση κατ’ άρθρον, θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά -για να µας ακούει και ο κόσµος- πόσες ηµέρες
προβλέπονται για το κάθε στάδιο. Αυτό βέβαια, θα σηµάνει, πέρα
απ’ όλα αυτά, νέες µισθολογικές και εργασιακές περιπέτειες για
όλους όσοι τελικά ενταχθούν σε αυτήν.
Οι διατυπώσεις του νοµοσχεδίου αφήνουν απ’ έξω πολλούς
εργαζόµενους. Αφήνουν απ’ έξω, πρώτον, όσους εξαναγκάστηκαν, κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, να δηλώσουν παραίτηση. Δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς, µόνο σε όσους έδωσαν
παραίτηση, όταν είχαν βγει οι οριστικοί πίνακες.
Δεύτερον, όσους υπέβαλαν αίτηση για σύνταξη αλλά δεν συνταξιοδοτήθηκαν. Είναι απέξω αυτοί.
Τρίτον, αφήνει απέξω όσους δεν συµπεριλαµβάνονται στους
προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης.
Τέταρτον, δεν αναφέρει τι θα γίνει ακριβώς µε τους εκατόν σαράντα εφέδρους από τον ΟΣΚ, τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»
και το ΙΓΜΕ, για τα οποία έχουµε καταθέσει τροπολογία και ζητάµε να την κάνετε αποδεκτή.
Πέµπτον, τι θα γίνει µε τους διακόσιους εργαζόµενους του
ΟΣΚ που εργάζονται µε τετραετείς συµβάσεις;
Έκτον, τι θα γίνει µε τους εβδοµήντα απολυµένους του ΟΣΚ
που έχουν κερδίσει εφετειακές αποφάσεις, κύριε Υπουργέ, εδώ
και ένα χρόνο και δεν υλοποιούνται; Είναι αποφάσεις των δικαστηρίων. Τι πρέπει να γίνει; Πού πρέπει να πάνε;
Έβδοµον, αφήνει στο απαράδεκτο καθεστώς της τετράωρης
απασχόλησης τις πεντακόσιες ενενήντα πέντε καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονοµικών παρά τις επί χρόνια τώρα εξαγγελίες
και υποσχέσεις περί του αντιθέτου, που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόκκινο γάντι των καθαριστριών χρησιµοποιήθηκε για να ενισχύσει
το φιλεργατικό προφίλ του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ.
Η πολιτική επιλογή που κάνει η Κυβέρνηση είναι να επαναπροσλάβει όσους χωράνε στον ψηφισµένο από την προηγούµενη
συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ προϋπολογισµό,
όσους χωράνε στις προγραµµατισµένες για το 2015 προσλήψεις,
συµψηφίζοντας τους διαθέσιµους και απολυµένους µε τις προγραµµατισµένες δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις για το 2015.
Αφήνει απέξω όσους περίµεναν να διοριστούν στο δηµόσιο.
Αφήνει απέξω τα τεράστια κενά σε εξειδικευµένο προσωπικό σε
υγεία και παιδεία. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός τεσσερισήµισι
χιλιάδες και οι περισσότεροι θα είναι επίκουροι γιατροί.
Αφήνει σε ισχύ την απαγόρευση των προσλήψεων ΥΕ και ΔΕ
κατηγορίες υπαλλήλων και το 1/5 περιορισµό για τις ΤΕ και ΠΕ
κατηγορίες. Θα µπορούσε µε ένα άρθρο, µε ένα νόµο να έχει
ήδη επαναφέρει όλους τους απολυµένους και τους διαθέσιµους.
Όµως, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ λειτουργεί µε τη λογική
των ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, µε τη συνέχιση των ανελαστικών σχέσεων εργασίας, τη στήριξη των ευρωενωσιακών
προγραµµάτων ενεργητικής απασχόλησης πεντάµηνα, voucher
κ.λπ..
Θέλετε, κύριοι, να µπαλώσετε µε αυτόν τον τρόπο τις τεράστιες τρύπες στην υγεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και αλλού
που τις πληρώνουν µε απίστευτη ταλαιπωρία, χρόνο και χρήµα
τα λαϊκά στρώµατα και που αποτελούν πηγή κερδοφορίας για
τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Σύνθηµα των εργατικών κινητοποιήσεων ήταν «όχι σε όλες τις απολύσεις». Οι εργαζόµενοι στάθηκαν απέναντι σε όλες τις διαθεσιµότητες, απέναντι στη
λεγόµενη «κινητικότητα», απέναντι στον εξαναγκασµό και τη διάλυση των δηµόσιων υπηρεσιών.
Κύριε Υπουργέ, για τις απώλειες των εργαζοµένων η Κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα. Μιλάµε για τους χαµένους µισθούς των
απολυµένων, τις χαµένες ηµέρες ασφάλισης, τα χαµένα κλιµάκια
και βεβαίως, τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων.
Κύριε Υπουργέ, προστίθεται στο σχέδιο νόµου η φράση «στο

2065

πλαίσιο του γενικού προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού κάθε έτους». Τι σηµατοδοτεί αυτό σχετικά µε τη µεταφορά
των πιστώσεων για τη µισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη;
Θα δώσετε, παραδείγµατος χάριν, τα χρήµατα στους δήµους για
τους σχολικούς φύλακες και τη δηµοτική αστυνοµία ή όχι;
Το πάγιο αίτηµα για µια ενιαία σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου το συνδέετε µε την κινητικότητα. Οι διορισµοί επιτυχόντων
του ΑΣΕΠ µόνο στον τίτλο υπάρχουν αφού στην πραγµατικότητα
µιλάτε για νέες προκηρύξεις χωρίς να προσδιορίζετε το πότε
αυτές θα γίνουν και ας υπάρχουν χιλιάδες κενά, όπως είπαµε,
στην υγεία, στην παιδεία και αλλού.
Σε σχέση µε το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δηµοσίων Υπαλλήλων,
αφαιρούνται συγκεκριµένες διατάξεις που αποτελούσαν αιτήµατα-αιχµές των αγώνων των εργαζοµένων. Επαναφέρει το σχέδιο νόµου τη λογική του τεκµηρίου της αθωότητας και τη
συµµετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζοµένων στα πειθαρχικά συµβούλια.
Όµως αφήνει, κύριε Υπουργέ, άθικτα τα αδικήµατα του προηγούµενου πειθαρχικού, όπως άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος ή αδικαιολόγητη, µη έγκυρη σύνταξη της έκθεσης
αξιολόγησης ή παράβαση υποχρέωσης εχεµύθειας και άλλα και
ταυτόχρονα προσθέτει και νέα, όπως της µη εξυπηρέτησης των
πολιτών και της µη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεών
τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το νοµοσχέδιο κινείται µέσα στα στενά περιθώρια του µνηµονίου. Κινείται στη γραµµή του εφικτού αφήνοντας άθικτο τον αντεργατικό πυρήνα που χτυπά τα δικαιώµατα, σε σταθερή δουλειά
των εργαζοµένων. Ψηφίζουµε «παρών» επί της αρχής για τους
λόγους που αναπτύξαµε.
Θα επανέλθουµε στη συζήτηση επί των άρθρων και των
σαράντα περίπου τροπολογιών, για τις οποίες θα θέλαµε από
τώρα, κύριε Υπουργέ, να ξέρουµε ποιες θα κάνετε αποδεκτές για
να τοποθετηθούµε και να επιχειρηµατολογήσουµε γι’ αυτές που
δεν θα κάνετε.
Οι σαράντα τροπολογίες επιβεβαιώνουν ότι µένουν απ’ έξω
πολλοί αδικηµένοι, θύµατα των αντιλαϊκών πολιτικών, των
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λεγόµενων
µεταρρυθµίσεων. Μας παρακολουθούν και η αγωνία τους
κορυφώνεται.
Τέλος, θα πω µία κουβέντα για τις ανεξάρτητες αρχές, θέµα
που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τη Νέα Δηµοκρατία και το
Ποτάµι. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Αυτές οι αρχές
κινούνται µέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και αυτού του
καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, υπηρετούν τις ανάγκες του
µεγάλου κεφαλαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται κάθε φορά
µέσα από το νοµοθετικό πλαίσιο που εδώ διαµορφώνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Νικόλαος Μαυραγάνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που είναι
προφανές είναι ότι τούτο το νοµοσχέδιο είναι απόλυτα απαραίτητο. Και είναι απόλυτα απαραίτητο, διότι έρχεται να θεραπεύσει
βαθιές πληγές που άφησε πίσω της η µνηµονιακή λαίλαπα. Κάποιοι ακούνε και λένε: «Μα, εµµένετε να αναφέρεστε σε αυτή τη
µνηµονιακή λαίλαπα», µη συνειδητοποιώντας ακριβώς τη βαθύτητα των πληγών, κυρίως στο πλέγµα του ανθρωπισµού, που
άφησε πίσω της.
Είναι γεγονός ότι η φιλοσοφία των προηγούµενων ετών ήταν
τελείως διαφορετική. Υπήρχε το πρόταγµα των αριθµών έναντι
του προτάγµατος του φυσιολογικού, των ανθρώπων. Σήµερα,
λοιπόν, καλούµαστε να µπορέσουµε να εξορθολογήσουµε τη δηµόσια διοίκηση µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, παράλληλα όµως
να την εξανθρωπίσουµε. Και ο συνδυασµός αυτών των δύο προταγµάτων είναι πράγµατι δύσκολος και γίνεται ακόµα πιο δύσκολος, καθώς το πλέγµα της δηµόσιας διοίκησης είναι δαιδαλώδες.
Είναι δαιδαλώδες για όσους το έχουν ζήσει από µέσα, για όσους
το έχουν ζήσει επαγγελµατικά, διαπλεκόµενοι µαζί του, για
όσους το έχουν ζήσει από την πλευρά του πολίτη, για όλους µας,
πόσω µάλλον όταν έρχεσαι να το ρυθµίσεις κάτω από την σκέπη
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του ανθρωπισµού αλλά και του εξορθολογισµό.
Αυτόν τον σκοπό τον υπηρετεί πάρα πολύ καλά το προκείµενο
νοµοσχέδιο. Ατέλειες υπάρχουν. Δεν θα µπορούσαν να µην
υπάρχουν. Διότι αυτή η δυσκολία είναι τόσο µεγάλη και γίνεται
µεγαλύτερη, ακριβώς επειδή τα προηγούµενα χρόνια είχε εφαρµοστεί µε απότοµο τρόπο µία πολιτικήν που δεν λάµβανε καθόλου υπ’ όψιν της τον παράγοντα άνθρωπο. Λάµβανε υπ’ όψιν της
τις επιταγές κάποιων κέντρων από το εξωτερικό, κάποιων κέντρων από το εσωτερικό, πάντως όχι των δηµοκρατικών αρχών
και του ανθρωπισµού, που πρέπει να διαπνέει µε βάση το Σύνταγµα την κάθε πράξη της Ελληνικής Πολιτείας και Δηµοκρατίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν τα διαπλεκόµενα κέντρα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού έβαλαν στο στόχαστρο τη γεωστρατηγική θέση και τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, ήταν
σαφές ότι έπρεπε να διατρήσουν το πλέγµα της ελληνικής οικονοµίας -και αυτό ήταν σχετικά εύκολο- βασιζόµενοι πάνω στα
ακάλυπτα CDS. Το ανέπτυξα σχετικά στον Υπουργό κ. Βαρουφάκη σε επίκαιρη ερώτηση.
Όµως, από την άλλη πλευρά, έπρεπε να έχουν έναν σύµµαχο.
Έπρεπε να έχουν σύµµαχο την ελλιπή µαχητικότητα κάποιας µερίδας του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Αυτή ακριβώς η µειωµένη µαχητικότητα έθεσε εκποδών τη δηµόσια διοίκηση. Γιατί;
Γιατί η δηµόσια διοίκηση ήταν ο µοναδικός πυλώνας της εκτελεστικής εξουσίας -αν µπορούµε να τον πούµε έτσι, που είναι- ο
οποίος µπορούσε να καθυστερήσει την εφαρµογή των προταγµάτων της µνηµονιακής πολιτικής στην Ελλάδα.
Γι’ αυτόν τον λόγο ένα από τα πρώτα θύµατα της δηµόσιας διοίκησης ήταν το ΙΓΜΕ. Στο σηµείο αυτό, παρότι θα επανέλθω,
κύριε Υπουργέ, και στην επί των άρθρων τοποθέτησή µου, θέλω
να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στο ΙΓΜΕ.
Ξέρω ότι το έχετε στο µυαλό σας. Επενδύω πάνω στην προσφυή αντιµετώπιση της δηµόσιας διοίκησης από εσάς και στη
βαθιά επιστηµοσύνη σας για να έχουµε οπωσδήποτε µία αντιµετώπιση και αυτού του ζητήµατος. Διότι ξέρετε πολύ καλά για
ποιο λόγο χτυπήθηκε το ΙΓΜΕ. Ξέρετε τι είχε µέσα στα καθήκοντα του και αν κάποια στοιχεία από το περιουσιακό του πλέγµα
χάθηκαν ή όχι. Αυτό θα το δούµε στη συνέχεια. Πρέπει για λόγους συµβολισµού αυτό να τύχει ιδιαίτερης νοµοθετικής πρόνοιας.
Είναι σαφές ότι το προκείµενο νοµοθέτηµα, όπως και τα προηγούµενα της Κυβέρνησης εθνικού σκοπού, έχει σοβαρό και
αξιακό συµβολισµό. Η άρση των αδικιών του παρελθόντος είναι
ένας εξ αυτών. Η επάνοδος κάποιων, τουλάχιστον, από τους εργαζοµένους που απώλεσαν την εργασία τους τα προηγούµενα
έτη είναι άλλη µία περίπτωση εξ αυτών, στο µέτρο των οικονοµικών δυνατοτήτων βεβαίως.
Πολύ θα θέλαµε να επανορθώσουµε άµεσα όλες αυτές τις αδικίες. Ο κόσµος που µας παρακολουθεί καθηµερινά αντιλαµβάνεται τη διαφοροποίηση της νοοτροπίας, γιατί αφουγκράζεται ο
µέσος άνθρωπος τη διαφορά ευαισθησίας και την προσπάθεια,
η οποία γίνεται εκτός και µέσα στα τείχη. Ο κόσµος βλέπει, παραδείγµατος χάριν, ότι η κατάργηση της διαθεσιµότητας, η κατάργηση της επίταξης στο µέτρο της συνταγµατικής επιταγής
και στο µέτρο που το Σύνταγµα το επιτρέπει, πραγµατοποιείται.
Ο κόσµος βλέπει ότι τα δικαιώµατά των πολιτών µε βάση τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας επεκτείνονται στα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, ούτως ώστε να µη φανεί ότι γίνεται µία µονόπλευρη ενδυνάµωση της δηµόσιας διοίκησης.
Από την άλλη µεριά, έχουµε ενδυνάµωση και των δικαιωµάτων
των πολιτών έναντι της δηµόσιας διοίκησης. Βλέπετε ότι οι συµβολισµοί και οι ισορροπίες σε αυτό το νοµοθέτηµα έχουν κρατηθεί σε όλο σχεδόν το φάσµα του.
Ένα σοβαρό ζήτηµα για εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες –
αλλά φαντάζοµαι και για το ΣΥΡΙΖΑ- είναι το ζήτηµα των προσωπικών δεδοµένων. Η κάρτα του πολίτη, στο µέτρο που
εξυπηρετεί τη σταχυολόγηση των στοιχείων που υπάρχουν στη
δηµόσια διοίκηση ήδη και στο µέτρο που διευκολύνει τους πολίτες από τη µη ταλαιπωρία τους από τους δηµοσίους υπαλλήλους
και τη δηµόσια διοίκηση εν γένει, είναι απολύτως αποδεκτή.
Όµως, δανείζοµαι τη φράση του κυρίου Υπουργού από επιτροπή όταν του το πρωτοέθεσα το ζήτηµα αυτό ότι δεν πρόκειται
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να αφήσουµε µε οποιοδήποτε πρόσχηµα την Ελλάδα να γίνει
µέσω οποιασδήποτε σταχυολόγησης ή συστήµατος ταυτοποίησης ένας «µεγάλος αδελφός». Άρα, σαφώς το οποιοδήποτε σύστηµα ταυτοποίησης δεν πρέπει να έχει –και πολύ ορθά το
νοµοθέτηµα το επισηµαίνει σαφώς- ούτε σύστηµα εντοπισµού
ούτε βιολογικά στοιχεία. Σε αυτό είµαστε κάθετοι. Ορθότατα ο
Υπουργός το επισηµαίνει µε το νοµοθέτηµα του και τον συγχαίρω από του Βήµατος.
Ήταν επίσης πρόταγµα, οι άνθρωποι, αφού τους δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία, να απεγκλωβιστούν από µία οµηρία πελατειακή,
µία οµηρία τρόµου και φόβου, µία οµηρία του «αν δεν κάτσεις
καλά, θα είσαι ο επόµενος κι άρα, να συµπλεύσεις µε την εκτελεστική εξουσία, να συµπλεύσεις µε τα κελεύσµατα κάποιων που
θέλουν να επηρεάζουν την εκτελεστική εξουσία». «Μην καθυστερείς τις εφαρµογές της µνηµονιακής πολιτικής, εσύ, που είσαι
δηµόσιος υπάλληλος. Θα το πληρώσεις».
Αυτά ήταν τα µηνύµατα που δίνονταν. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερο
συµβολισµό αυτό το νοµοθέτηµα. Όποιοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα δεν το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν αυτοί που ακόµα
τους ψήφισαν έξω από την Αίθουσα και θα τους το πουν, αν ποτέ
βρουν το θάρρος να πάνε κοντά τους. Θα τους πουν: «Χαµηλώστε
τους τόνους. Δεν χρειάζεται εδώ ιδιαίτερη αντίσταση».
Με διάφορα προσχήµατα προσπάθησαν ορισµένοι κύκλοι
µέσα στην Αίθουσα να χτυπήσουν το νοµοθέτηµα διά του προσώπου του Υπουργού. Πέραν των άλλων, που τα θεωρώ ανούσια,
θεωρώ ότι ήταν και πολύ χαµηλής πολιτικής ποιότητας τα επιχειρήµατα. Αφήνω τα νοµικής επιχειρηµατολογίας, τα οποία ήταν
ουσιαστικά ανύπαρκτα.
Έτσι, λοιπόν, ο απεγκλωβισµός αυτών που υπηρέτησαν στο
δηµόσιο µέσα από συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ήταν απολύτως απαραίτητος, όπως ήταν και πρέπει να είναι η
νοµοθετική πρόνοια για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι υπηρέτησαν µέσα στο πλέγµα της οµηρίας της πολιτικής και της
κοµµατικής και της πελατειακής µε άλλου τύπου συµβάσεις που
σαφώς, τηρώντας το άρθρο 103 του Συντάγµατος, δεν µπορούµε τούτη την ώρα να τους εξοµοιώσουµε µε τους άλλους.
Όµως, µε κάποιο τρόπο, κύριε Υπουργέ, που ξέρω ότι τον
έχετε στον πολιτικό σας εγκέφαλο τούτη την ώρα, πρέπει να
τους µοριοδοτήσουµε, να υπάρξει µία νοµοθετική πρόβλεψη γι’
αυτούς, ούτως ώστε να δείξουµε ότι δεν είναι άτεγκτο και δεν
είναι και παράλογο το κράτος, κυρίως όταν αυτή την ώρα στη
διακυβέρνησή του βρίσκεται µία κυβέρνηση εθνικού σκοπού µε
άλλη ευαισθησία και άλλα προτάγµατα.
Θέλω να µην κουράσω περαιτέρω λέγοντας πως το γεγονός
ότι λειτουργεί σωστά κοινοβουλευτικά και µέσα από τις επιτροπές τούτη την ώρα η νοµοθετική εξουσία, προκύπτει και από το
γεγονός ότι διαφοροποιήθηκε σε καίρια σηµεία του το νοµοθέτηµα τούτο, αφού αφουγκράστηκε τους φορείς. Και έτσι απορρόφησε κραδασµούς και έτσι έγινε καλύτερο αυτό και έτσι έγινε
καλύτερο το νοµοθέτηµα και έλαµψε και περιποίησε ακόµη µεγαλύτερη τιµή στη νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά και στην Κυβέρνηση.
Τα άλλα θα τα πούµε στη συζήτηση επί των άρθρων, για κάποιες βελτιώσεις.
Άρα, κλείνοντας, νοµίζω ότι αποτέλεσε πραγµατικά αυτή η διαδικασία ηθικό δίδαγµα και πυλώνα, για να συνεχίσουµε να
αφουγκραζόµαστε τους φορείς, γιατί πράγµατι, όπως το εξυπονόησε και προηγούµενος οµιλητής, το άκουσµα περισσότερων
από τριάντα φορέων δείχνει τη δηµοκρατικότητα και τα ανοικτά
τείχη που πρέπει να διαπνέουν την κοινοβουλευτική νοµοθετική
πρωτοβουλία και διαδικασία και δείχνει ότι µέσα από αυτό βελτιώνεται αυτή η ίδια η διαδικασία, βελτιώνεται αυτή η ίδια η Κυβέρνηση. Αν θέλετε, µπορούµε µε αυτόν τον τρόπο να
θεραπεύσουµε περισσότερα δεινά που άφησε πίσω του η µνηµονιακή πολιτική τα προηγούµενα χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαυραγάνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου µε
τον τίτλο «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης» και άλλα τινά. Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης, όµως, µε την έναρξη του ξηλώµατος της διαφάνειας, µε µια σειρά από αντισυνταγµατικότητες
που υπογραµµίζει η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής, αλλά και µε τη σύγκρουση συµφερόντων που συντρέχει στο
πρόσωπο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών δεν µπορεί
να υπάρχει. Ωραίος εκδηµοκρατισµός! Εύγε!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει πράγµατι η σύγκρουση
συµφερόντων ανάµεσα στην έως πριν τη συγκρότηση της Κυβέρνησης επαγγελµατική δραστηριότητα του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών µε την υπουργική ιδιότητα, όχι όµως εν γένει, αλλά
µε την υπουργική ιδιότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Από τις αποφάσεις του Υπουργείου εξαρτάται η τύχη πελατών
του, πρώην πελατών του, είτε τα θέµατα τους είναι οικονοµικά
είτε αφορούν σχέσεις εργασίας µε το δηµόσιο είτε οιεσδήποτε
άλλες αξιώσεις.
Στη Διαρκή Επιτροπή Εσωτερικών προβάλαµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα την ύπαρξη αυτής της σύγκρουσης συµφερόντων, που προβλέπεται άλλωστε και από το άρθρο 6 του
Κανονισµού Δεοντολογίας της Κυβέρνησης και το οποίο, ακόµη
κι αν δεν υπήρχε, θα ήταν αδιάφορο, αφού αυτή η σύγκρουση
συµφερόντων κατοχυρώνεται στις γενικές αρχές του Δηµοσίου
Δικαίου και κυρίως στην αρχή της αµερόληπτης διοίκησης. Δεν
τη δέχθηκε η Κυβέρνηση. Γι’ αυτό κι εµείς τότε αποχωρήσαµε,
πριν από το Πάσχα. Το ίδιο θα κάνουµε και αύριο. Εάν η Κυβέρνηση επιµείνει, εµείς θα αποχωρήσουµε µετά τη λήξη της συζήτησης επί της αρχής.
Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ακούσετε τα
επιχειρήµατα µας. Πρώτον, προφανώς και δεν ζητάµε από την
Κυβέρνηση να σταµατήσει να νοµοθετεί στο πεδίο του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν παίζουµε παιχνίδια. Προσχηµατικά επικαλούµενη τη σύγκρουση συµφερόντων, η Κυβέρνηση µπορεί να
ασκήσει και τη συγκεκριµένη νοµοθετική της πρωτοβουλία µε την
ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από τον αρµόδιο Υπουργό,
τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Βούτση, που είναι και εδώ και
ήταν και σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Μάλιστα, το λέω προκαταβολικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
σε αρκετές διατάξεις είµαστε θετικοί, όπως, παραδείγµατος
χάριν, στο άρθρο 3 του σχεδίου νόµου για το τεκµήριο αθωότητας, την πειθαρχική διαδικασία, που προτείνω και επιπροσθέτως
για υπαλλήλους που επανέρχονται στην υπηρεσία µετά την άρση
της προσωρινής αργίας να µην παρακρατούνται οποιεσδήποτε
αποδοχές τους, που δεν έχουν ήδη παρακρατηθεί.
Θυµίζω αυτή µας την παρέµβαση σε όσους Βουλευτές ήταν
και στην προηγούµενη περίοδο της Βουλής, στην τελευταία συνεδρίαση της Ολοµέλειας, που είχα επιχειρήσει µαζί µε τον τότε
Υπουργό Δικαιοσύνης να φέρουµε σχετική τροπολογία στο
Σώµα. Υπήρξε άρνηση συναρµοδίου Υπουργού και δεν είχε τελεσφορήσει αυτή µας η προσπάθεια.
Θέλω να πω επ’ αυτού ότι υπάρχει και απόφαση του Ε’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που, για όποιον
υπάλληλο δεν έχει προκύψει ποινή στερητική της ελευθερίας ή
δεν εφαρµόζεται αυτή, δεν µπορεί να υπάρξουν οποιεσδήποτε
πειθαρχικές κυρώσεις, προσωρινές έστω, όπως αυτή της προσωρινής αργίας. Είναι µια προσαρµογή στη λογική. Έχει προλάβει το Νοµικό Συµβουλίου του Κράτους και θεωρώ θετική τη
ρύθµιση στο άρθρο 3, αρκεί να γίνει σαφές ποιες περιπτώσεις
εξαιρούνται.
Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί το θεωρώ µείζονος σηµασίας και
έχω κάνει και πολύ µεγάλο αγώνα επ’ αυτού: Η παιδεραστία ανήκει στις περιπτώσεις αυτές, για τις οποίες υπάρχει εξαίρεση, ή
δεν ανήκει; Κύριοι Υπουργοί, αν µπορείτε, θέλω µία υπογράµµιση
µιας απάντησης επ’ αυτού.
Θα είµαστε πολύ δίκαιοι στην εξέταση συγκεκριµένων άρθρων, αν µας δοθεί η ευκαιρία να είµαστε στην Ολοµέλεια και
στη συζήτηση επί των άρθρων και εγώ και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος και οι πολλοί συνάδελφοι που θα πάρουν τον
λόγο. Έχουµε αρκετά να πούµε για ειδικές ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου.
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Δεύτερον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς δεν θέτουµε θέµατα διαφθοράς. Εµείς στην επιτροπή δεν επιτεθήκαµε στον
Αναπληρωτή Υπουργό. Μάλιστα, η δική µου άποψη είναι ακριβώς
η αντίθετη. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν θέτουµε τέτοια θέµατα. Εκτιµούµε το πρόσωπο.
Δεν µπορώ, όµως, να µην πω ότι πονηρά ο Αναπληρωτής
Υπουργός απαντά στις αιτιάσεις περί σύγκρουσης καθηκόντων
σαν να θέτουµε θέµατα διαφθοράς, ενώ δεν θέτουµε. Δεν αφορά
χρήµατα. Απαντούσε ότι «δεν έχω πάρει ούτε ευρώ». Μα, δεν του
λέµε κάτι τέτοιο. Του λέµε ότι συντρέχει στο πρόσωπό του η σύγκρουση συµφερόντων, η οποία εν γένει συντρέχει όταν ένα πρόσωπο έχει σοβαρό ιδιωτικό συµφέρον, που δύναται να επηρεάσει
την αµερόληπτή του κρίση όταν ασκεί τα καθήκοντά του, στον
βαθµό που κατέχει δηµόσια θέση.
Στις πολιτισµένες χώρες -και το δικό µας νοµικό οπλοστάσιο
το προβλέπει αυτό- η σύγκρουση συµφερόντων είναι µια γενική
αρχή που αφορά και τον ιδιωτικό τοµέα. Δεν αφορά πάντα χρήµατα. Μπορεί να αφορά ποικίλες άλλες αξιώσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν µιλάµε για σύγκρουση συµφερόντων, κάνουµε διαπίστωση µιας κατάστασης, δεν απαγγέλουµε κατηγορίες. Αυτό το επισηµάναµε και στη Διαρκή
Επιτροπή και εδώ το επισηµαίνουµε µε έναν τρόπο έντονο και
αυστηρό.
Επαναλαµβάνω -τρίτο επιχείρηµα- ότι δεν ισχυριζόµαστε πως
ο κ. Κατρούγκαλος δεν µπορεί να είναι Υπουργός. Ισχυριζόµαστε
βασίµως ότι έχει προβλήµατα σύγκρουσης στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Επαναλαµβάνω επίσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πως εάν
η Κυβέρνηση επιµείνει, εµείς ως ΠΑΣΟΚ µε τη λήξη της συζήτησης επί της αρχής, θα αποχωρήσουµε.
Ως απάντηση σε αυτά τα πολύ σοβαρά επιχειρήµατα η Κυβέρνηση συνολικά έφτασε να µας καταγγέλλει πως τάχα το κάνουµε
επίτηδες, για να πλήξουµε το κύρος της. Είναι µια απίστευτη
αλλά παλιά µέθοδος –να µη θυµίσω τον χώρο προέλευσης- για
να σκεπαστούν υπαρκτά προβλήµατα. «Δεν µε νοιάζει τι λες, θα
σου πως όµως εγώ γιατί το λες. Δεν εξετάζω την ουσία αυτών
που λες, αλλά θα σε προβάλω, λέγοντάς σου ότι έχεις κίνητρα
άλφα, βήτα, γάµµα, δέλτα.».
Δεν µας ξαφνιάζουν πια όλα αυτά. Και στα πιο σηµαντικά θέµατα της χώρας η πολιτική µας εκτίµηση είναι πως η Κυβέρνηση
δεν ξέρει τι ακριβώς να κάνει και πολλές φορές δεν ξέρει και τι
ακριβώς λέει. Γιατί δεν µιλά ένας, δεν µιλούν οι αρµόδιοι, αλλά
µιλούν όλοι επί όλων, λέγοντας και τα µεν και τα αντίθετά τους.
Αγωνιώντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για την τύχη της
χώρας, ακούµε τα µέλη της Κυβέρνησης κάθε µέρα να λένε –
ακόµα και τώρα- άλλα το ένα και άλλα το άλλο, άλλα το πρωί και
άλλα το βράδυ, άλλα ο Υπουργός και άλλα ο Αναπληρωτής
Υπουργός.
Είναι δε λογικό να σκεφτούµε ότι, όταν µε το καλό –και εάν βέβαια-ξεκαθαριστεί η πορεία της χώρας ως προς το µεγάλο της
θέµα, δηλαδή τη συµφωνία µε τους εταίρους-δανειστές, τότε τα
µέλη αυτά της Κυβέρνησης θα κριθούν και για θέµατα καθηµερινής διαχείρισης, αντιµετώπισης δηλαδή των καθηµερινών πολλών προβληµάτων που έχει ο ελληνικός λαός και που σχετίζονται
µε την οικονοµική κρίση, όχι όµως µόνο µε αυτήν.
Τα πρώτα δείγµατα γραφής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι
απολύτως αρνητικά στον τοµέα της ενέργειας, της παιδείας, της
µετανάστευσης, της δικαιοσύνης, της ανάπτυξης, της οικονοµίας. Γι’ αυτό και στις δηµοσκοπήσεις –και σήµερα υπάρχει
ακόµα µία- σε όλα αυτά τα θέµατα πέφτετε κάτω από τη βάση.
Είναι πολύ χαρακτηριστική η σηµερινή δηµοσκόπηση. Και δεν
είναι παράδοξη, γιατί είναι πρωτότυπη. Όλες οι δηµοσκοπήσεις
σάς έχουν στα µεγάλα αυτά τα θέµατα κάτω από τη βάση. Τα
ποσοστά είναι 2,8% στα θέµατα της ανάπτυξης, 2,9% στην επιχειρηµατικότητα και συνολικά κάτω από τη βάση και στα θέµατα
της κοινωνικής ασφάλισης, που λαλίστατοι Υπουργοί και Γενικοί
Γραµµατείς είναι κάθε µέρα στα κανάλια και κάνουν παροχές –
τηλεοπτικές, βέβαια!
Θα συνεννοηθείτε για τα ελάσσονα, για τα καθηµερινά, γι’
αυτά που λέµε «θέµατα διαχείρισης», αλλά που είναι η ζωή των
ανθρώπων; Θα το δούµε. Προς το παρόν, πάντως, δεν φαίνεται
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να συνεννοείστε στα µεγάλα, δηλαδή στο µεγάλο, το ένα, το µείζον, δηλαδή στο ζήτηµα της εξασφάλισης χρηµατοδοτικών
πόρων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της χώρας και των πολιτών.
Κανείς µας δεν ξέρει τι θα κάνετε, για τον απλούστατον λόγο
ότι δεν ξέρετε εσείς τι θα κάνετε. Και άλλο διήµερο βγαίνει το
άλφα συµπέρασµα από τα στελέχη σας, άλλο διήµερο βγαίνει το
ακριβώς αντίθετό του. Δήθεν διαπραγµατεύεστε. Και λέω
«δήθεν», γιατί απλώς κερδίζετε τον χρόνο που χάνει η Ελλάδα
και ο λαός, για να διευθετήσετε κοµµατικά σας, εσωτερικά προβλήµατα.
Να θυµάστε πως εντολή να πάτε τη χώρα στα βράχια δεν
έχετε. Να θυµάστε πως άλλα είχατε πει στον ελληνικό λαό προ
των εκλογών: Δεν θέλατε τα χρήµατα των προγραµµάτων, είχατε
πηγές χρηµατοδότησης, είχατε κοστολογήσει τα παροχικά σας
προγράµµατα. Όλα αυτά και ξεχάστηκαν, αλλά και έγιναν ενέργειες, οι οποίες από τα ίδια σας τα στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αναγνωρίστηκαν ως λάθη, ενώ οι περισσότεροι
συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, στα µέσα ενηµέρωσης και στη
Βουλή, επί εβδοµάδες ολόκληρες τα υποστήριζαν. Και κυρίως,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναφέροµαι στην περίφηµη απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου.
Εάν όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αποφασίσετε να
πάτε τη χώρα στα βράχια, τότε, αντί να πηγαίνετε στα κανάλια
να λέτε αυτά που λέτε, πρέπει να πάτε στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Το Σύνταγµα ρυθµίζει µε πάρα πολύ συγκεκριµένο
τρόπο τι γίνεται στις περιπτώσεις στις οποίες µια κυβέρνηση δεν
µπορεί να κάνει τη δουλειά της, δεν µπορεί να κάνει αυτά που
θέλει, δεν µπορεί να διοικήσει και να κυβερνήσει τη χώρα. Δεν
υπάρχει ούτε ενός λεπτού κενό για την περίπτωση που µια κυβέρνηση δεν µπορεί να τα καταφέρει.
Οι δηλώσεις µειζόνων Υπουργών να παραδώσουµε τη σκυτάλη
δεν είναι οι δηλώσεις Υπουργών που ασκούν τα καθήκοντά τους.
Είναι δηλώσεις Υπουργών που προλειαίνουν το έδαφος, όχι το
έδαφος όµως για πλάνο «Β’», όχι το έδαφος για δραχµή, που
υπερασπίζεται το 40% του κόµµατός σας, αλλά να πάτε στον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να πείτε ότι δεν µπορείτε να συνεχίσετε – αν αυτή είναι η επιλογή σας, «η χώρα στα βράχια».
Αυτό το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει ορισµένα χαρακτηριστικά -όχι πάρα πολύ µεγάλα, αλλά χαρακτηριστικά- παραδείγµατα αδυναµίας άσκησης καθηκόντων.
Ας θυµηθούµε λίγο τον Υπουργό Ενέργειας από αυτό εδώ το
Βήµα να παίρνει τον λόγο για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πριν από λίγες µέρες και να λέει ότι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση πρόσεχε ευλαβικά τις παρατηρήσεις της
Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών. Το θυµάστε; Το θυµάµαι
πάρα πολύ καλά. Τον άκουσα. Ήµουν µέσα στην Αίθουσα και
άκουσα και την ένταση µε την οποία άρθρωνε το συγκεκριµένο
επιχείρηµα.
Εδώ, επί του άρθρου 1 για τα θέµατα της απαγόρευσης –σχεδόν επίταξης- τι λέει η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών; Θέτει
δύο πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα. Θέτει κι άλλα, αλλά δύο
είναι τα βασικά:
Η σύγκρουση του άρθρου 1 µε το άρθρο 21 παράγραφος 3
του Συντάγµατος περί προστασίας της δηµόσιας υγείας και η
σύγκρουση του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου αυτού µε το άρθρο
22 παράγραφος 4 του Συντάγµατος για τις εξαιρέσεις από την
απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας. Εδώ τι γίνεται;
Αφήστε που στην πράξη, αν αυτό ψηφιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση σε οριακές περιπτώσεις να λειτουργήσει τίποτα στη δηµόσια διοίκηση. Το ξέρουν καλά αυτό οι εµπειρότεροι. Όπως,
όµως, ξέρουν καλά ότι δεν έγινε καταχρηστική εφαρµογή των
διατάξεων που επιτρέπουν την επίταξη. Έγινε µέσα στα χρόνια
αρκετές φορές, αλλά όχι πολλές. Δεν εφαρµόστηκε πληθωρικά
η περίπτωση αυτή. Εδώ, τώρα, καταργείται η δυνατότητα προσφυγής σε κάτι που µπορεί να είναι και χρήσιµο.
Δείτε τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, κρατήστε το συνταγµατικό θέµα, αλλά κρατήστε επίσης,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και το λειτουργικό θέµα, που θα
αφορά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της και όχι στις ειδικές
της εκφάνσεις στον άλφα ή στον βήτα χώρο δουλειάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα διαλύσετε τα πάντα. Αυτή είναι µια πρόβλεψη που στηρίζεται στην εµπειρία τριών µηνών. Κάνοντας τον καλό, αδιακρίτως
όµως, πελατειακά και ρουσφετολογικά και ως προς όλους. Διότι
είναι άλλο να καταργείς –ορθότατα όπως επισήµαναν- αυτήν την
αδικία που υπάρχει στη θέση αδιακρίτως όλων σε προσωρινή
αργία -συµφωνούµε µε αυτό- και άλλο να κάνεις όσα κάνεις για
το ξήλωµα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ».
Ξέρετε πόσες φορές, κύριοι Υπουργοί της σηµερινής Κυβέρνησης υπήρχε στις προηγούµενες κυβερνήσεις αντιπαράθεση
του Υπουργείου Οικονοµικών µε το Υπουργείο Εξωτερικών για
το θέµα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», για καθυστέρηση στις αναρτήσεις;
Πάρα πολλές φορές. Και τελικώς υπερίσχυε το λογικό.
Για έναν θεσµό που κατοχυρώθηκε το 2010 –εµείς τον κατοχυρώσαµε- και στελέχη δικών µας κυβερνήσεων εισέπραξαν δηµόσια πολύ αρνητική κριτική, ακόµα και για µηδαµινές δαπάνες,
επιµείναµε ότι είναι καλό να µαθαίνει ο πολίτης χωρίς καθυστερήσεις –που δηµιουργούν ρωγµές στη διαφάνεια- από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την παραµικρή δαπάνη του κράτους και προφανώς των
λειτουργών του.
Τι το θέλετε αυτό το δεκαήµερο; Σας εκθέτει αυτό το δεκαήµερο. Και ήδη γίνεται πολύ µεγαλύτερος θόρυβος γι’ αυτήν τη
ρύθµιση απ’ ό,τι για άλλες, ίσως σηµαντικότερες, αρνητικά σηµαντικότερες, που εµπεριέχει το σχέδιο νόµου.
Είναι άλλο να κάνεις µια σωστή ρύθµιση και άλλο να πετάς απ’
έξω σαράντα τέσσερις φορείς που ασχολούνται µε την παροχή
προστασίας σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Και σας καταγγέλλει
σήµερα η Οµοσπονδία των Γονέων των Παιδιών µε Αναπηρίες.
Μόλις τον Δεκέµβριο, κύριοι Υπουργοί, ψηφίσαµε τη ρύθµιση
που εντάξαµε µέσα σε αυτήν τη διαδικασία προστασίας αυτών
των παιδιών τους γονείς τους και την παίρνετε πίσω. Γιατί το κάνετε αυτό; Με τροπολογία γίνεται και ίσως να µην το έχετε προσέξει. Οι αρµόδιοι Υπουργοί να προσέξουν, αφού απεδέχθησαν
την τροπολογία αυτή.
Τέλος, είναι άλλο να κάνεις µια διόρθωση ενός λάθους κι άλλο
να καταργείς την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών, όταν βρίσκεται σε ανάπτυξη της θητείας της.
Αν δεν απατώµαστε –δεν είµαι µόνο εγώ που απορώ και µάλιστα εγώ, πριν αγορεύσω, απόρησα και µε συναδέλφους και διαβάσαµε µαζί τη ρύθµιση του άρθρου 2- φαίνεται πως καταργείτε
τη θητεία των υπηρετούντων προέδρων ανεξάρτητων αρχών στο
άρθρο 2.
Αν δεν το κάνετε και η ρύθµιση περί του εβδοµηκοστού τρίτου
έτους αφορά το µέλλον, να το πείτε. Κληθήκατε, όµως, από συνάδελφο που αγόρευσε πριν από λίγο, από τον κ. Καρκατσούλη,
αλλά δεν το κάνατε. Δεν ξέρω αν θα κάνετε µαζί όλες τις παρατηρήσεις σας, αλλά αυτό παραµένει εκκρεµές. Και όσο παραµένει εκκρεµές, µας βάζει σε υποψίες ότι αυτό εννοείτε. Η
διατύπωση της διάταξης στο άρθρο 2 αυτό προβλέπει, ότι διακόπτονται οι θητείες εν ενεργεία προέδρων των ανεξαρτήτων
αρχών.
Τέλος, σε αυτήν την τοποθέτηση επί της αρχής, τι να πει κανείς για τον χειρισµό που κάνετε στον Λογαριασµό Αλληλεγγύης
των Γενεών για τα έτη 2015 –από την 1-1 έως και το τέλος του
2018;
Αυτόν τον λογαριασµό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τον είχε
δηµιουργήσει η τότε Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κ.
Φάνη Πετραλιά. Εγώ µετά ως Υπουργός Εργασίας είχα διευρύνει
και τους πόρους του και στη συνέχεια οι κυβερνήσεις διηύρυναν
τους πόρους αυτού του λογαριασµού. Είχε αξιοποιηθεί το δυναµικό του, όπως το συζητήσαµε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών, κυρώνοντας την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, και είχε
επενδυθεί αυτό το ποσό σε οµόλογα. Πάντως η επένδυση αφορούσε χρήµατα ενεργά για τους ασφαλισµένους των επόµενων
γενεών.
Τώρα ο πόρος αυτός, που αφορά στις επόµενες γενεές από
το 2015 έως και το 2018, διατίθεται για τις τρέχουσες ανάγκες
του ασφαλιστικού συστήµατος. Αυτό έρχεται µε εµπρόθεσµη
τροπολογία, την οποία προφανώς η Κυβέρνηση έχει κάνει δεκτή.
Θα προτείνουµε στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσες
του Σώµατος να το δουν. Θα ήµασταν πραγµατικά ευτυχείς αν
δεν ψηφιστεί.
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Καταψηφίζουµε, λοιπόν, όπως είναι φανερό, την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης επί της αρχής. Επιφυλασσόµαστε να εκφράσουµε την επιµέρους σύµφωνη γνώµη µας
για συγκεκριµένες διατάξεις, αν σεβαστεί η Κυβέρνηση αυτό που
µε πάρα πολλή φειδώ, µε σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προσβολής µελών της, που είναι άνθρωποι έντιµοι –δεν έχω αντίρρηση
ως προς αυτό-, και, σεβόµενοι την ηθική τους ακεραιότητα, λέµε
ότι δηλαδή υπάρχει µια πραγµατική κατάσταση σύγκρουσης
συµφερόντων και ζητάµε να πάρει τον λόγο ο αρµόδιος Υπουργός και όχι ο Αναπληρωτής Υπουργός. Εάν αυτό η Κυβέρνηση
το κάνει δεκτό –µέχρι τώρα το έχει αρνηθεί-, εµείς θα µείνουµε
και θα καταθέσουµε τις απόψεις µας και για τις επιµέρους διατάξεις του σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λοβέρδο.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ειδικών αγορητών. Θα ξεκινήσουµε µε τους οµιλητές που έχουν εγγραφεί στον
κατάλογο.
Υπάρχει µία πρόταση από το Προεδρείο και µε βάση το χρονοδιάγραµµα που ετέθη για τη σηµερινή συνεδρίαση –βέβαια θα
το υπερβούµε ούτως ή άλλως- να πάρουν τον λόγο οι πέντε πρώτοι εγγεγραµµένοι οµιλητές –ήδη είναι εδώ- και συγκεκριµένα
µέχρι και τον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου και αύριο να ξεκινήσουµε
µε την κ. Ραχήλ Μακρή, στις 10.00’ η ώρα, που ξεκινάει η συνεδρίαση. Θα υπερβούµε ούτως ή άλλως το χρονοδιάγραµµα των
δώδεκα και µισή που ετέθη. Θα πάµε µέχρι τη µία παρά, ίσως και
µία η ώρα.
Αν συµφωνεί το Σώµα να προχωρήσουµε.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εποµένως δεν
υπάρχει αντίρρηση. Συνεχίζουµε.
Τον λόγο έχει ο πρώτος οµιλητής, ο κ. Σωκράτης Φάµελλος
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, συζητώντας το
νοµοσχέδιο για τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης, για
τον εκσυγχρονισµό του δηµοσίου, πάρα πολλά ζητήµατα µπορεί
να βρει κάποιος µέσα στα κεφάλαια που το απαρτίζουν. Θέµατα
Πειθαρχικού Δικαίου υπαλλήλων, η σχέση του δηµόσιου µε τον
πολίτη, η εξυπηρέτηση του πολίτη και παράλληλα η επαναλειτουργία υπηρεσιών που ήταν χρήσιµες για την κοινωνία, αλλά
και για την αγορά, όπως και τα ζητήµατα του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης αποτελούν τµήµατα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Προφανώς η συζήτηση που µπορεί να γίνει σε ένα νοµοσχέδιο
για τη δηµόσια διοίκηση θέτει και σηµαντικά ερωτήµατα, όπως
«τι δηµόσιο θέλουµε». Όµως παράλληλα µε τη συζήτηση αυτή
µέσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, νοµίζω ότι αξίζει να πούµε ότι
υπάρχει ανάγκη να λυθούν άµεσα καθηµερινά προβλήµατα στη
λειτουργία του δηµοσίου και το νοµοσχέδιο αυτό, σε αντίθεση
µε την τοποθέτηση του προηγούµενου οµιλητή, αυτό ακριβώς
κάνει, επιλύει άµεσα καθηµερινά προβλήµατα που µπορεί να εξυπηρετήσουν τον πολίτη και να δηµιουργήσουν και µια άλλη
σχέση του πολίτη µε το δηµόσιο.
Όµως, θα δεχθώ το εξής ερώτηµα: Είναι σήµερα το πιο κρίσιµο ζήτηµα το δηµόσιο και η λειτουργία του; Είναι αυτό το κρίσιµο ερώτηµα για την Ελλάδα; Έχει σχέση αυτό το νοµοσχέδιο
µε την οικονοµία; Έχει σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε την
αγορά, µε την ανεργία, µε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν;
Γιατί πράγµατι αυτό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας
µας και γιατί ακούσαµε και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
ότι ασχολούµαστε µε τον δηµόσιο τοµέα και όχι µε τον ιδιωτικό
και θέτουµε αυτές τις προτεραιότητες. Είναι όµως τα πράγµατα
έτσι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ακριβώς το αντίθετο, διότι
αυτό το νοµοσχέδιο το πρώτο που µπορεί να κάνει είναι να δηµιουργήσει µια αποτελεσµατική σχέση του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, του πολίτη µε το δηµόσιο και να κάνει πιο λειτουργικό
το δηµόσιο.
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Η κριτική όµως που δεχόµαστε, δηλαδή ότι ασχολούµαστε µε
τον δηµόσιο και όχι µε τον ιδιωτικό τοµέα, κρύβει µια άλλη, διαφορετική πραγµατικότητα, µια πραγµατικότητα που µέχρι τώρα
υπερασπιζόταν ένα δηµόσιο που λειτουργούσε εις βάρος του
κράτους και των πολιτών.
Γιατί αν προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα λόγια µε την
πραγµατικότητα και κάνουµε ένα απλό φλας µπακ, τι θα αναγνωρίσουµε στο παρελθόν της Ελλάδας, στο παρελθόν της Μεταπολίτευσης των σαράντα χρόνων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας; Τι δηµόσιο είχαµε µέχρι τώρα; Τι δηµόσιο διοικήσατε µέχρι τώρα; Ένα δηµόσιο κοµµατικό, ένα δηµόσιο αντιπαραγωγικό, ένα δηµόσιο πολλές φορές µη βιώσιµο.
Ξέρετε ότι υπάρχουν και αποδείξεις για όλα αυτά. Δεν είναι
απλά γιατί το είπε κάποιος από το Βήµα της Βουλής. Σε όλες τις
εκφάνσεις του δηµόσιου τοµέα καθηµερινά ο πολίτης αισθάνεται
το µακρύ χέρι του κοµµατικού κράτους, του δικοµµατισµού που
κυριάρχησε στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Ταυτόχρονα
ξέρει πολύ καλά ότι είχαµε ένα κράτος που λειτουργούσε µόνο
προσανατολισµένο προς µια κρατικοδίαιτη ιδιωτική επιχειρηµατικότητα, η οποία δεν είχε καινοτοµία και δεν εξυπηρετούσε ούτε
την παραγωγή εθνικού προϊόντος στον παγκόσµιο ανταγωνισµό.
Το δηµόσιο που είχαµε µέχρι τώρα εξυπηρετούσε την κοινωνία; Εξυπηρετούσε την αγορά, στον βαθµό που χρειαζόταν για
τον παγκόσµιο ανταγωνισµό; Αποκαθιστούσε τη θέση της Ελλάδος µέσα στην Ευρώπη; Τουλάχιστον µας σταθεροποιούσε στον
ευρωπαϊκό ανταγωνισµό; Δυστυχώς όχι.
Και η ιστορία της χώρας µας, ιδιαίτερα των τελευταίων πέντε
χρόνων, είναι ότι κάθε νοµοθέτηµα κατέστρεφε ένα ακόµη κοµµάτι του δηµοσίου, υποβίβαζε ένα ακόµη κοµµάτι από τη λειτουργία της χώρας και την έκανε, αν θέλετε, να µην µπορεί να
ανταγωνιστεί και να αναγκαστεί να ξεπουλάει τα ασηµικά της,
για να µπορέσει να συντηρηθεί.
Γιατί όµως έγιναν όλα αυτά; Πολύ απλά, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί έπρεπε κάπως να συντηρηθεί αυτή η πολιτική εξουσία,
γιατί δεν είχε να στηριχθεί σε αξίες, δεν είχε να στηριχθεί σε πολιτική. Έπρεπε να συντηρηθεί σε σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες
δεν ήταν µόνο µέσα στο δηµόσιο, να διορίζουµε τα δικά µας παιδιά και τους δικούς µας συνδικαλιστές, χωρίς να το αξίζουν, σε
θέσεις προϊσταµένων και να είναι πάρα πολλά από αυτά τα καλά
παιδιά σε θέσεις κεντρικής διοίκησης.
Ταυτόχρονα, έπρεπε να δηµιουργούµε και αυτή τη σχέση µε
τον πολίτη, να ξέρει ο πολίτης πως µόνο αν πας στον κοµµατάρχη ή στον Βουλευτή, θα λύσεις τα προβλήµατά σου και όχι
ότι έχει απέναντι ένα τίµιο, ειλικρινές κράτος, το οποίο είναι υποχρεωµένο να τον εξυπηρετεί ανά πάσα στιγµή.
Από το σηµείο όµως να έχουµε δηµιουργήσει ένα αρνητικό
κράτος για τη χώρα µέχρι του να επικαλούµαστε ότι λειτουργούσε καλύτερα από το σήµερα, νοµίζω ότι απέχουµε παρασάγγες.
Θα ήθελα να καταθέσω στη συνεδρίαση –γιατί ακούστηκαν κάποιες κατηγορίες για το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης- την
τέλεια διαδικασία επιλογής προέδρου που είχατε ακολουθήσει.
Η τέλεια διαδικασία που ακολουθήθηκε, αγαπητοί συνάδελφοι,
ήταν µια διαδικασία που προκηρύχθηκε στις 11 Απριλίου του
2014. Αυτή είναι η προκήρυξη. Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προκήρυξη, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ενώ ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2014, στις 28 Μαΐου 2014
υπήρξε νέα προκήρυξη, µε λιγότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά για
τη θέση του Προέδρου, χωρίς κριτήρια επιλογής –όλα επαφίονταν στον Υπουργό-, η οποία είχε αναδροµική ισχύ και αναιρούσε
τις αιτήσεις που ήδη είχαν υποβληθεί. Αυτή είναι η τέλεια διαδικασία την οποία είχατε µέχρι τώρα στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας
Διοίκησης. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ενώ η τωρινή είναι καλή, έτσι;
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όσον αφορά, λοιπόν, την τωρινή
πρόεδρο, νοµίζω ότι θα πρέπει, αν κάποιος ξέρει να διαβάζει τον
ακαδηµαϊκό χάρτη, να πει πολύ απλά: Έχουµε µια καθηγήτρια
Δηµοσίου Δικαίου, η οποία είναι πρόεδρος του τοµέα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Δηµόσιο Δίκαιο,
είναι έντεκα χρόνια στη νοµική επιτροπή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης, έχει όλα τα νοµικά θέµατα του
πανεπιστηµίου και ταυτόχρονα είναι και στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγµατος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
και είναι και καθηγήτρια σε τρία διεθνή πανεπιστήµια –και στο
Μονπελιέ και στο Παρίσι και στη Μεσσήνα- και είναι και καθηγήτρια στο µεταπτυχιακό του Παρισίου.
Αυτή, λοιπόν, η καθηγήτρια Δηµοσίου Δικαίου καλείται να συγκριθεί µε έναν τεχνικό καθηγητή των ΤΕΙ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν
χρειάζεται, νοµίζω, κανένα σχόλιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Συνταγµατικού Δικαίου. Διαβάστε το
βιογραφικό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όµως, κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα του τι δηµόσιο θέλαµε είχε να κάνει και µε το τι θέλαµε να
κάνουµε το δηµόσιο, γιατί πολύ απλά το δηµόσιο που θέλαµε να
αποσαρθρώσουµε και να απαξιώσουµε ήταν το δηµόσιο της ΕΡΤ,
που θέλαµε να το κλείσουµε, για να δώσουµε τις συχνότητες
στους καναλάρχες. Και µάλιστα, να δώσουµε και τις συχνότητες
και σε έναν ψηφιακό πάροχο που, όταν δεν επιτελεί το έργο του
και γίνεται κριτική στην εθνική αρχή, η οποία δεν τον ελέγχει επαρκώς και δεν έχει τις αναπληρωµατικές λειτουργίες για τον δηµόσιο
χώρο των συχνοτήτων, σας πειράζει που πρέπει να τηρείται η νοµοθεσία. Και µας κάνετε κριτική, γιατί ζητάµε η εθνική αρχή να
ελέγχει µε αποτελεσµατικότητα την ψηφιακή πλατφόρµα.
Όµως, για εµάς, αγαπητοί συνάδελφοι, το δηµόσιο θέλουµε
να είναι ατµοµηχανή της χώρας, καταλύτης της ανάπτυξης και
επιταχυντής της καινοτοµίας, να είναι λειτουργικό, αποδοτικό και
οικονοµικό, να είναι τοποτηρητής του δηµόσιου συµφέροντος
και εγγυητής των δικαιωµάτων των πολιτών, αλλά και εγγυητής
της ισοτιµίας και του ανταγωνισµού και των οικονοµικών παραγόντων της αγοράς. Γιατί πολύ απλά εµείς σεβόµαστε το δηµόσιο χρήµα. Γιατί πρακτικά εκπροσωπούµε τον λαό, που δίνει αυτό
το δηµόσιο χρήµα, για να µπορέσει να λειτουργήσει το κράτος.
Ένα τίµιο και δίκαιο κράτος είναι για όλους και δεν αφήνει κανέναν απέξω. Και βέβαια, ένα τίµιο και δίκαιο κράτος, µια τίµια
δηµόσια διοίκηση έχει αξιολόγηση υπαλλήλων, έχει αξιολόγηση
δοµών, δεν έχει φόβο για τους υπαλλήλους, αλλά έχει δίψα για
διάκριση. Έχει περιγραφή των δοµών και των θέσεων εργασίας
κι έχει αξιολόγηση της σκοπιµότητας των δοµών, διότι σε πάρα
πολλές περιπτώσεις σπαταλιούνταν πόροι σε φορείς που δεν
ήταν αναγκαίοι.
Αυτό το δηµόσιο εκπροσωπεί την αξιακή βάση αυτής της Κυβέρνησης, γιατί εκπροσωπεί και εξυπηρετεί τα συµφέροντα των
πολλών. Και για εµάς δεν υπάρχει καµµία σύγκρουση συµφερόντων στη θέση του εισηγητή, γιατί και η Κυβέρνηση αλλά και το
Κοινοβούλιο εκπροσωπούν το ίδιο συµφέρον, το συµφέρον όλων
των πολιτών και το εκπροσωπούν διαρκώς χρονικά, µε συνέπεια.
Άρα δεν υπάρχει καµµία σύγκρουση συµφερόντων, αλλά υπάρχει συνέπεια στο δηµόσιο συµφέρον.
Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτό το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό, επί
της αρχής, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνηγορήσουµε και µε τα
υπόλοιπα κόµµατα ότι πρέπει να υποστηρίξουµε τις θετικές λειτουργίες του, γιατί ο πολίτης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από ένα
δυνατό, λειτουργικό και ποιοτικό κράτος. Αυτό επιδιώκουµε και
αυτό δηµιουργούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Φάµελλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ακούγοντας τόση ώρα των προηγούµενο αγορητή, µπορώ να παραφράσω µια γνωστή έκφραση
του Ταλεϊράνδου, που λέει ότι τα λόγια σας τα χρησιµοποιείτε,
για να κρύψετε τη σκέψη σας. Γιατί η σκέψη σας δεν είναι καθόλου σε αυτή την κατεύθυνση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μετά την αδιανόητη παρουσία εδώ σήµερα του Υπουργού του
12%, που έκανε επαγγελµατική καριέρα και σήµερα έρχεται να
ικανοποιήσει όσους είχε στην πελατεία του πριν από λίγο καιρό,
ακούσαµε µύδρους κατά του κοµµατικού κράτους, των πελατειακών σχέσεων και µια επανάληψη όλων αυτών των προεκλογικών
δεσµεύσεων, για τις οποίες σε µια φράση του ο Πρωθυπουργός
έχει πει -παραµονές των εκλογών, τρεις ηµέρες πριν από τις
εκλογές- ότι η παρακαταθήκη που άφησε η Μεταπολίτευση και
ο δικοµµατισµός της περιόδου αυτής είναι γνωστή σε όλους. Το
κοµµατικό κράτος, η αναξιοκρατία, ο νεποτισµός, οι πολιτικές
επιλογές χωρίς ενδοιασµό κυριάρχησαν στην Ελλάδα. Όλα αυτά
τελειώνουν.
Τελειώνουν; Άραγε, τελειώνουν; Πρώτη φορά Αριστερά, τελειώνουν, όταν µέσα σε ενενήντα µέρες έχετε κάνει όργιο τοποθετήσεων και διορισµών συγγενών και φίλων, «ηµετέρων» και
ανθρώπων που υπηρετούσαν σε άλλα κόµµατα και ήρθαν παραµονές των εκλογών να σας συνδράµουν;
Θα είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Θα αναγκαστώ να διαβάσω από το Βήµα της Βουλής, γιατί είναι τόσα πολλά τα ονόµατα και οι θέσεις που δείχνουν ακριβώς το εύρος των
οικογενειακών και κοµµατικών σας διορισµών, που έχουν έναν
και µόνο στόχο: να κάνετε ένα καινούργιο κοµµατικό κράτος.
Ξεκινώ. Γενικός Γραµµατέας Οικονοµικών Σχέσεων στο
Υπουργείο Εξωτερικών διορίστηκε ο πρώτος ξάδελφος του Πρωθυπουργού κ. Γιώργος Τσίπρας, υιός του αδερφού του πατέρα
του Πρωθυπουργού και αρθρογράφος στην εφηµερίδα «ΑΥΓΗ».
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού τοποθέτησε Ειδικό
Σύµβουλο επί πολιτικών θεµάτων τον αδερφό της Νίκο Κουντουρά, ο οποίος έχει αναλάβει τη σχέση της µε τα ΜΜΕ.
Ένα άλλο ανδρόγυνο, πέρα από το γνωστό υπουργικό ΔρίτσαΧριστοδουλοπούλου, εντοπίζεται στην Κυβέρνηση, καθώς Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
τοποθετήθηκε ο κ. Παπαϊωάννου, του οποίου η σύζυγος, η κ. Παπανταλέων, είναι ειδική συνεργάτιδα του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Ο Υπουργός Πολιτισµού τοποθέτησε σύµβουλό του τον
αδερφό της κ. Ρένας Δούρου, τον κ. Παναγιώτη Δούρο. Ο σύντροφος της Περιφερειάρχου, της κ. Δούρου, Γιάννης Μπενίσης,
έχει ρόλο συντονιστή στην Περιφέρεια Αττικής.
Ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος τοποθέτησε στο Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας Διοίκησης, για το οποίο γίνεται τόσος λόγος και τόσα
έχουν ακουστεί, όχι µόνο ένα κοµµατικό στέλεχος, αλλά και σύντροφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, την κ. Καµτσίδου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Νόµιµη σύζυγος!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Σύζυγος; Σύζυγος!
Επιπλέον, ο Διευθυντής του Διπλωµατικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ευάγγελος Καλπαδάκης είναι ανιψιός της συζύγου
του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Βούτση, και ο αδερφός του
είναι επικεφαλής του Γραφείου του κ. Δραγασάκη.
Ο Θόδωρος Μητράκος, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι µνηστήρας της κόρης του Υπουργού των Εξωτερικών.
Βεβαίως, η κ. Πετρούλα Σαρτζετάκη, θυγατέρα του πρώην
Προέδρου της Δηµοκρατίας, είναι για τις προµήθειες του τοµέα
υγείας και, βεβαίως, η Εκπρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ, η κ. Χρυσοβελώνη, διόρισε στο Γραφείο του κ. Καµµένου τόσο την κόρη
της όσο και τη γραµµατέα της.
Αυτά, όµως, είναι τα οικογενειακά ρουσφέτια. Γιατί τα πολλά
είναι τα κοµµατικά ρουσφέτια.
Ο κ. Ρωµανιάς, στέλεχος των ΑΝΕΛ, είναι Γενικός Γραµµατέας.
Σας είπα ότι ο κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο
Οικονοµίας ανέλαβε ο κ. Μανουσάκης, πρώην Διευθυντής του κ.
Σταθάκη. Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τοποθετήθηκε ο κ. Παπαδεράκης, πρώην Νοµαρχιακός
Σύµβουλος µε τον ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά.
Βεβαίως, Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού του Κυβερνητικού
Έργου ανέλαβε ο κ. Βερναρδάκης, συνεργάτης του κ. Τσίπρα
όσο βρισκόταν στην Αντιπολίτευση.
Ο κ. Κοκκινάκης -εφόσον δεν έχετε σχέση και µε το ΠΑΣΟΚ
και µε την παλιά Μεταπολίτευση-, προερχόµενος από τον χώρο
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του ΠΑΣΟΚ, έχει γίνει Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Υγείας.
Αντίστοιχη θέση διεκδικεί και ο κ. Βουδούρης, προερχόµενος
από το ΠΑΣΟΚ, για τον ΕΟΠΥΥ.
Ο κ. Νεφελούδης, στέλεχος της αριστερής προοπτικής, τοποθετήθηκε Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας.
Γενικός Γραµµατέας της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης αναλαµβάνει ο κ. Λιάκος, ο οποίος ήταν από τους συγγραφείς του
προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Κουράκης διόρισε στη θέση του Αναπληρωτή -γιατί φτιάξαµε και Αναπληρωτές Γενικούς Γραµµατείς, δεν µας έφταναν
οι Γενικοί Γραµµατείς- τον µέχρι τότε Διευθυντή του Γραφείου
του, τον κ. Πιλάλη.
Ο κ. Βαρουφάκης επέλεξε από το ΠΑΣΟΚ και από το στενό περιβάλλον του κ. Παπανδρέου την κ. Παναρίτη, πρώην Υπουργό
Επικρατείας.
Υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ ορίστηκε η κ. Τσαπαρίκου, µέλος
της σοσιαλιστικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Γιαννόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκοµειακών
Γιατρών της Αχαΐας και µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε ως Διοικητής της 6ης ΥΠΕ.
Ο κ. Καποτάς, Πρόεδρος των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά
ταµεία και µέλος της σοσιαλιστικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, διορίστηκε Πρόεδρος του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης.
Η κ. Κουτσούρη, επίσης στέλεχός σας, ανέλαβε Γενική Γραµµατέας Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας.
Η κ. Χαλκιά, ένα από τα τριάντα στελέχη της ΔΗΜΑΡ που είχαν
αρνηθεί να αποχωρήσουν από τον κρατικό µηχανισµό, διορίστηκε τώρα Γενική Γραµµατέας Κοινωνικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας.
Βεβαίως, ο φίλτατος κ. Τσουκαλάς, πρώην Βουλευτής σας,
διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µε συνδικαλιστική εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα,
καµµία σχέση µε το δηµόσιο, αλλά δεν πειράζει.
Ο πρώην Βουλευτής και σηµαίνον στέλεχος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, ο κ. Γιαννέλης, έγινε Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αιγαίου.
Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών ανέλαβε ο κ. Δέδες, υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στηριζόµενος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως τοποθετήθηκε ο κ. Αναγνωστάκης, πρώην στέλεχος της ΔΗΜΑΡ και
Βουλευτής της.
Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε ο κ. Πουλάκης, υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ανέλαβε ο κ.
Μαυρόπουλος, υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Καρβούνης τοποθετήθηκε Διευθυντής στη 2η ΥΠΕ…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βαρβιτσιώτη,
συντοµεύετε, παρακαλώ. Ήδη υπερβήκατε τα οκτώ λεπτά.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι µεγάλη η λίστα, τι να κάνουµε;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η λίστα είναι
πάρα πολύ µεγάλη και θέλω χρόνο να τη διαβάσω, να την ακούσει ο κόσµος. Διότι σήµερα καταργείται το κοµµατικό κράτος!
Σήµερα καταργείται το κοµµατικό κράτος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σήµερα ταΐζετε ψέµατα τον κόσµο. Δεν ντρέπεστε; Είναι τέτοια
η µανία σας για την εξουσία, είναι τέτοια η µανία σας να καταστήσετε, να φτιάξετε ένα καινούργιο καθεστώς, που σήµερα,
αφού βγάλατε τη φωτογραφική προκήρυξη για την ΕΡΤ, αφού
µας είπατε ότι θα καταργήσετε την κοµµατική ΕΡΤ ή ΝΕΡΙΤ, έρχεστε και βάζετε µια προκήρυξη την Πρωτοµαγιά µε λήξη σήµερα το πρωί, για να έλθει το επίσηµο όργανο του «συριζιστάν»,
το «HOTDOC», να µας πει ότι θα το αναλάβει ο διευθυντής σύνταξης της «ΑΥΓΗΣ». Φέρνετε το κοµµατικό σας φερέφωνο στη
δηµόσια τηλεόραση, µαζί µε όλους τους υπολοίπους, για τους
οποίους θα βγει το δελτίο Τύπου, για να φανεί ακριβώς η κοµµατοκρατία την οποία προσπαθείτε να επιβάλετε µέσα σε εκατό
µέρες.
Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ότι τα λόγια σας δεν ταιριάζουν
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µε τη σκέψη σας και σίγουρα όχι µε τις πράξεις σας. Διότι, αν
θέλατε να είστε κάτι καινούργιο στον τόπο, θα συµπεριφερόσασταν µε καινούργια λογική και όχι µε τη λογική του να καταργήσω τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», γιατί δεν µου αρέσει να φαίνονται τα
ταξίδια της Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό, συνοδεία πολυπληθούς αντιπροσωπείας, όχι γιατί δεν µου αρέσει να φαίνονται τα έξοδα που πληρώνουµε για τις αέναες περιηγήσεις του κ.
Βαρουφάκη ανά τον πλανήτη, µε στόχο τη δική του προσωπική
προβολή, αλλά γιατί πραγµατικά αισθάνεστε ότι ο κρατικός κορβανάς και το κράτος, το οποίο κατακτήσατε µε ψέµατα, σας ανήκει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βαρβιτσιώτη,
υπερβήκατε και τα δέκα λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δυστυχώς, θα έλθει η στιγµή της
διάψευσης και θα είναι πολύ σύντοµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι,
µια κοινωνία που έχει υποστεί µετάλλαξη της δηµοκρατίας σε πελατειακό κράτος είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να απαλλαγεί
ποτέ από αυτήν τη µετάλλαξη µε δηµοκρατικούς όρους, γιατί,
πλέον, οι δηµοκρατικοί όροι έχουν παραφθαρεί ή και διαστραφεί,
έτσι ώστε να αποκλείουν τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Το πελατειακό κράτος έχει εξασφαλίσει ανενόχλητη τη διαιώνισή του.
Η εξουσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συντρίβει όποιον τής
αντιστέκεται και συγκαλύπτει ξεδιάντροπα τους συνεργούς στην
αυθαιρεσία.
Αυτά που ακούστηκαν σήµερα εδώ, ότι η τωρινή Κυβέρνηση
θα πατάξει το πελατειακό, το κοµµατικό κράτος, δεν ακούγονται
για πρώτη φορά. Το 2004 ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος
µε τρεις αράδες, µε τρεις σειρές είχε διαπιστώσει αυτό ακριβώς,
δηλαδή είχε πει «µηδενική ανοχή», «επανίδρυση του κράτους»
και «έξω οι νταβατζήδες». Και τελικά τι κατάφερε ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος; Τα έβαλε µε τους «νταβατζήδες»; Κατάφερε τίποτα; Επανίδρυσε το κράτος; Μίλησε τότε για «µηδενική
ανοχή».
Τελικά, δεν κατάφερε απολύτως τίποτα, γι’ αυτό ακριβώς και
δίνεται η δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς τώρα να λέτε
ακριβώς ότι, υπάρχει αυτό το βαθύ πελατειακό κράτος. Μπορείτε
να τα βάλετε µαζί του; Πιστεύω ότι, εάν υπάρχει η βούληση, µπορείτε να τα βάλετε. Είναι, όµως, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκεί
θέλει να έχεις αποφασιστικότητα και στα αλήθεια -θα δανειστώ
µια φράση του τότε Πρωθυπουργού- θέλει µηδενική ανοχή.
Θέλει µηδενική ανοχή προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει
εδώ δικός µου και δικός σου. Δεν υπάρχει ήµασταν σύντροφοι
κάποτε.
Εάν πράγµατι θέλουµε αυτός εδώ ο τόπος να επανιδρυθεί, εάν
θέλουµε όντως να φέρουµε αυτό που όλοι περιµένουµε, δηλαδή
την ισονοµία, την ισοπολιτεία και τη δηµοκρατία, πρέπει να είµαστε αµείλικτοι προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε η κατεύθυνση
είναι αριστερή είτε είναι δεξιά είτε είναι ακροδεξιά είτε ακροαριστερή.
Αυτό που δεν κατάλαβαν οι πολίτες…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κύριε Πρόεδρε, έχει πολλή φασαρία. Θα σας παρακαλούσα
πάρα πολύ να µε βοηθήσετε. Είναι ελάχιστοι οι συνάδελφοι που
είναι µέσα.
Όµως, δάσκαλε, τουλάχιστον…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχετε δίκιο. Ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κυρία
Σβερώνη.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Είδατε! Είναι άσχηµο να έχεις πολύ λίγα λεπτά και να σου κόβεται και ο ειρµός της
σκέψης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα υπάρξει ανοχή,
κυρία Σβερώνη. Μην ανησυχείτε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Ο τίτλος που φέρει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι: «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης…». Δεν είναι τραγικό µετά από τόσα
χρόνια µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας να καθόµαστε και να µιλάµε σήµερα, εν έτει 2015, για εκδηµοκρατισµό της διοίκησης;
Αυτό περιποιεί τιµή σε οποιονδήποτε από εµάς, µετά από τόσα
πολλά χρόνια δηµοκρατίας να µιλάµε πάλι για δηµοκρατία;
Έχω την αίσθηση ότι για οτιδήποτε θέλουµε να κάνουµε, χρησιµοποιούµε πάρα πολύ εύκολα τέτοιες βαρύγδουπες φράσεις,
απλές και συγχρόνως βαρύγδουπες, όπως είναι η δηµοκρατία,
την οποία τελικά ο καθένας τη χρησιµοποιεί κατά το δικό του
σκεπτικό και κατά τα δικά του πιστεύω.
Αυτό πάντως που δεν κατάλαβε αυτός ο έρµος ο ελληνικός
λαός είναι ότι στον ανώτατο καταστατικό χάρτη της πατρίδας
µας, το Σύνταγµα, πέρα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται
και που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, έχει και δικαιώµατα. Από
τα µεγαλύτερα δικαιώµατά του, στο άρθρο 22, αποτελεί το δικαίωµα στην εργασία. Ο Έλληνας πολίτης δεν το κατάλαβε αυτό.
Δεν τον αφήσατε εσείς. Εσείς που κυβερνήσατε τόσα χρόνια δεν
τον αφήσατε να το καταλάβει, γιατί του πουλούσατε θέσεις
έναντι αµοιβής. Και η αµοιβή ξέρετε ποια ήταν; Ήταν η ψήφος
και η ανοχή και ο κοµµατικός στρατός που κάνατε και οι µεν και
οι δε, και από την πλευρά των ΑΝΕΛ, που δεν είναι κανένας εδώ.
Ο Έλληνας πολίτης νόµιζε ότι έπρεπε να σας είναι και υπόχρεος, λες και τον διορίζατε εσείς στο εργοστάσιο του πατέρα
σας. Αυτό ήταν που χρησιµοποιούσατε όλα αυτά τα χρόνια.
Και τώρα, έρχεστε εσείς και µας µιλάτε και λέτε στη σηµερινή
Κυβέρνηση για αξιοκρατία; Εσείς τουλάχιστον δεν πρέπει να µιλάτε. Γιατί δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να µπορείτε να έχετε,
τουλάχιστον, έναν λόγο να κριτικάρετε. Και αν θέλετε να κριτικάρετε τη σηµερινή Κυβέρνηση, θα µπορούσατε πρώτα να κάνετε τη δική σας την αυτοκριτική. Μόνο τότε θα µπορούσαµε να
πούµε, ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα και στα λάθη, έχει
δικαίωµα και στη µετάνοια. Έτσι, θα µπορούσαµε να το δεχθούµε άπαντες. Όχι, όµως, έτσι άκριτα, µόνο να φωνάζετε και να
λέτε «διορίσατε τον άλφα, τον βήτα, τον γάµµα, τον δέλτα».
Θέλω να σας δείξω τελικά και χωρίς πολλά λόγια και χωρίς
άλλου είδους επιχειρήµατα ένα πραγµατικό γεγονός. Πριν από
σαράντα πέντε χρόνια, στην εκπνοή της δικτατορίας και λίγο πριν
αποκατασταθεί η δηµοκρατία στην πατρίδα µας -αν και ήµουν
µικρή, είµαι µεγάλη, βέβαια, τώρα-, ένας άνθρωπος, συγγενικό
µου πρόσωπο, απόφοιτος δηµοτικού, δέχθηκε ένα τηλεφώνηµα
για να πάει να δουλέψει στις αγροτικές φυλακές. Γιατί και τότε
υπήρχε το µέσον, όπως και σε όλη τη διαδροµή της Ελλάδας,
στη χούντα, στη δηµοκρατία, πάντοτε υπήρχε το µέσον. Ξέρετε
τι απάντησε εκείνος; Απάντησε: «Ε, δεν θα πάω να γίνω δηµόσιος
υπάλληλος, να παίρνω τρείς κι εξήντα, όταν µπορώ να πάω στα
Άσπρα Σπίτια, στη Βοιωτία, να δουλέψω και να παίρνω πολλαπλάσια χρήµατα.». Γιατί; Γιατί υπήρχε η προσφορά και η ζήτηση
και είχε τη δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος του δηµοτικού να διαλέξει το πού θα πάει.
Από τη Μεταπολίτευση και µετά, όµως, άρχισε να συρρικνώνεται πάρα πολύ αυτό που λέγεται ιδιωτικός τοµέας και άρχισε
να διογκώνεται αυτό το µεγάλο «τέρας» που λέγεται δηµόσιος
τοµέας. Αυτό βόλευε όλους και προπαντός βόλευε εσάς που κυβερνήσατε αυτήν εδώ τη χώρα. Θέλατε να τους έχετε «δεµένους», θέλατε να τους έχετε στρατευµένους κοντά σας, να µην
µπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς εσάς.
Και φτάσατε τον ελληνικό λαό να είναι κάτι σαν όχλος, να είναι
αγελοποιηµένος, εξαρτηµένος από εσάς, ενώ είναι εκείνος ο,
κατά τα άλλα, «κυρίαρχος» ελληνικός λαός. Διότι τον διορίζατε
εσείς, έναντι είπαµε ποιας αµοιβής και έπρεπε να σας είναι πάντοτε υποχρεωµένος.
Εκτός από τον δηµόσιο τοµέα, θα έπρεπε, υποτίθεται, σε αυτό
το φιλελεύθερο κράτος, να υπάρχει και η άλλη αγορά, η ιδιωτική
αγορά. Εσείς όµως τι κάνατε; Διογκώσατε τον δηµόσιο τοµέα,
τινάξατε τελείως την άλλη την αγορά, µε αποτέλεσµα σήµερα να
έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους του ιδιωτικού τοµέα. Και
αυτοί, ξέρετε, όσο και να κλάψουν, εργοστάσια δεν µπορούν να
ανοίξουν ούτε επιχειρήσεις. Αυτές πάει, τέλειωσαν, έφυγαν.
Οι µόνοι που µπορούν να κλαίνε πλέον και να παρακαλάνε για
µια θέση σε τούτον εδώ τον ήλιο είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν ξέρουµε, βέβαια, πώς έχουν κι αυτοί διοριστεί. Αξιολόγηση
δεν έγινε ποτέ. Διότι, εφόσον µιλάµε, κύριε Υπουργέ, για κοµµατικό κράτος, θα πρέπει να µην παραβλέψουµε και το γεγονός ότι,
εφόσον υπήρχε η κοµµατοκρατία στην Ελλάδα, πάρα πολλοί από
αυτούς τους ήδη υπάρχοντες δηµοσίους υπαλλήλους δεν ξέρουµε αν και κατά πόσον είχαν τα προσόντα να διοριστούν. Είναι
κι αυτό απότοκος αυτού του κοµµατικού κράτους. Αυτό, βέβαια,
δεν σηµαίνει ότι αύριο πρέπει να µείνουν στον δρόµο. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν µια εργασία.
Πιστεύω, όµως ότι και σήµερα -πέρα από τα φιλάνθρωπα αισθήµατα που έχετε, κύριε Υπουργέ, τα οποία δεν σας τα αµφισβητώ- είναι ένα επικοινωνιακό τρικ από τη µια πλευρά, για να
πείτε «να, εµείς αυτά που υποσχεθήκαµε τα κάνουµε πράξη, θα
αποκαταστήσουµε τις αδικίες».
Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να αποκατασταθούν, γιατί είπαµε
ότι η εργασία είναι δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Σβερώνη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Αυτό µόνο λέω,
κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όµως, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να κοιτάξουµε και το
άλλο ενάµισι εκατοµµύριο ανέργων, που ξέρετε τι αισθάνονται; Αισθάνονται και βλάκες συν τοις άλλοις, διότι δεν πήγαν να προσκυνήσουν έναν πολιτικό για να βολευτούν σε µια θέση και αυτή τη
στιγµή δεν είναι ούτε για το εξωτερικό να πάνε ούτε για το εσωτερικό. Αυτή τη στιγµή λιµοκτονούν και περιµένουν ότι ο θεός της
Ελλάδος που πάντα τη σώζει θα βάλει το χέρι του και κάτι θα γίνει.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία λέτε θα τα
κάνετε πράξη. Και θα τα κάνετε πράξη µόνο εάν θέλετε να έρθετε σε ρήξη. Διαφορετικά, δεν γίνεται. Δεν µπορούµε να αλλάξουµε ένα καθεστώς που επικρατεί εδώ και σαράντα χρόνια µόνο
µε µαλακές διαδικασίες δηµοκρατικές. Μπορεί οι διαδικασίες να
είναι δηµοκρατικές, αλλά πρέπει να είναι και συνάµα σκληρές,
για να µπορέσουµε να αλλάξουµε τούτον εδώ τον τόπο και τούτην εδώ τη νοοτροπία, να επιστρέψουµε πάλι σε µια τέτοιαν
εποχή που ο πολίτης να έχει εµπιστοσύνη στο κράτος.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες,
όπως είπαµε, δεν τους συναντάµε εάν δεν τους κουβαλούµε. Και
αυτοί που τους κουβαλούν πρωτίστως είναι αυτοί που κυβερνάνε. Αυτοί που κυβερνάνε έχουν τους Λαιστρυγόνες και τους
Κύκλωπες και όπου και να πάνε τους έχουν µπροστά τους. Ο
λαός τούς βλέπει και τους φοβάται, µαζί µε αυτούς, και τους περνάει και τους ίδιους για τους ίδιους δράκους, µαζί µε τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τέταρτη οµιλήτρια
στη σειρά θα έπρεπε να είναι η κ. Λυµπεράκη. Λόγω επείγουσας
υποχρέωσης δεν θα µιλήσει.
Θα λάβει τον λόγο ο κ. Κεγκέρογλου και στη συνέχεια η κ.
Ραχήλ Μακρή.
Κύριε Κεγκέρογλου, ελάτε στο Βήµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
παραµείνω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θέλετε να µιλήσετε
από εκεί;
Μισό λεπτό, δεν µετράω τον χρόνο, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγµατα.
Πέµπτη οµιλήτρια, όπως συµφωνήσαµε, θα είναι η κ. Μακρή.
Τέθηκε στο Προεδρείο ένα θέµα και σας το θέτω, για να µου
πείτε εάν συµφωνείτε να δώσουµε τη δυνατότητα σε ακόµα µία
οµιλήτρια, συγκεκριµένα στην κ. Αυλωνίτου, να µιλήσει. Όπως
βλέπετε και στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών, είναι
όγδοη, αλλά, επειδή είναι µέλος σε κάποια επιτροπή και αύριο
το πρωί πρέπει να παραστεί, ζήτησε από το Προεδρείο να της
δώσει τον λόγο ως τελευταία πλέον οµιλήτρια για απόψε.
Συµφωνεί το Σώµα;
Εάν συµφωνείτε, να προχωρήσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ας µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πάντως έχει και άλλες επιτροπές
αύριο, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει. Εγώ το
θέτω στο Σώµα. Ήταν ένα αίτηµα µίας Βουλευτού.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χίλια τετρακόσια παιδιά µε αναπηρία, που στηρίζονται από σαράντα τέσσερις δοµές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε τη µε γενικό αριθµό 109 και ειδικό αριθµό 50
τροπολογία, τίθενται εκτός προγράµµατος. Εάν είναι αβλεψία,
να το δείτε τώρα να το διορθώσετε. Εάν είναι πολιτική απόφαση,
να συνεχιστεί το πρόγραµµα µόνο για τις δοµές των δήµων, σας
λέω ότι για παιδιά µε αναπηρία σε δοµές των δήµων υπάρχουν
µόνο δύο προγράµµατα σε όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα σαράντα δύο προγράµµατα είναι από φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν µπορεί να µην το έχετε δει. Δεν µπορεί να µη σας
έχει έλθει πίσω η αντίδραση των ίδιων των φορέων γι’ αυτό το
πολύ σηµαντικό θέµα.
Τον Δεκέµβριο ψηφίστηκε το άρθρο 44 στον ν.4312 -είχα την
τιµή να είµαι αρµόδιος Υφυπουργός-, το οποίο προέβλεπε την
επέκταση όλων των προγραµµάτων χωρίς διαχωρισµό, ανάλογα
δηλαδή µε το εάν τα κάνει δήµος, εάν τα κάνει περιφέρεια ή εάν
τα κάνει φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Δυστυχώς, µε την τροπολογία σας επέρχεται αυτή η αδικία.
Έχετε σκοπό να τη διορθώσετε, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, θα το δούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό θέµα, κύριε Πρόεδρε, και πιστεύω
ότι αύριο θα έλθει τροποποίηση αυτής της διάταξης, η οποία
αφορά και τον προϋπολογισµό αλλά, και κυρίως, το πρόγραµµα
που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ, µια εταιρεία της αυτοδιοίκησης, µαζί µε
τους φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν πράγµατι ενδιαφέρουσα
η παράθεση των στοιχείων από τον κ. Βαρβιτσιώτη. Την παρακολούθησα µε πολύ ενδιαφέρον. Έχω να προσθέσω πολλά άλλα
ονόµατα ακόµα. Όµως τι µου θύµισε το ότι διόρισε τον ξάδελφο,
τον κουνιάδο, τη σύζυγο του Υπουργού, τον γαµπρό του κ. Κυρίτση ή όλες τις άλλες σχέσεις τις οποίες µε πολύ αναλυτικό
τρόπο µάς αποκάλυψε; Τι µου θύµισε; Μου θύµισε την πρακτική
που ακολουθούνταν για χρόνια από την παράταξή του.
Αυτό το οποίο είναι µεµπτό σήµερα στην Κυβέρνηση που θέλει
να λέγεται «πρώτη φορά Αριστερά» είναι ότι αντιγράφει ακριβώς
την παλαιοκοµµατική µέθοδο της Νέας Δηµοκρατίας και µάλιστα
στις χειρότερες περιόδους της. Αυτό είναι. Δυστυχώς και ο παριστάµενος Υπουργός, όταν του αποδόθηκαν τα 12% και τα
άλλα, είπε «µα, και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, όταν ήταν αρµόδιος Υπουργός, τα ίδια έκανε». Το καταλάβατε;
Όταν το ΑΣΕΠ, όταν ο αείµνηστος Σάκης Πεπονής, όταν το
ΠΑΣΟΚ έθετε πλέον το θέµα της αξιοκρατίας ως απαραίτητη
προϋπόθεση για να αναβαθµιστεί το δηµόσιο, δεν λέω, πολλοί
ακολούθησαν, αλλά µε πολλή δυσαρέσκεια, γιατί στένευαν τα
περιθώρια –δεν µηδενίζονταν, αλλά στένευαν- για τις πελατειακές σχέσεις. Μη µου πείτε ότι η ουρά πάντα της εξουσίας δεν
ήταν κάποιοι δήθεν αριστεροί. Άµα θέλετε, να σας τους ονοµατίσω κιόλας. Όχι όλη η Αριστερά, προς Θεού. Κάποιοι δήθεν αριστεροί.
Μη µου πείτε ότι οι µέθοδοι αυτές, κύριε Βαρβιτσιώτη, που σήµερα η Κυβέρνηση υιοθέτησε, δεν ήταν το «ευαγγέλιο» της Νέας
Δηµοκρατίας και της Δεξιάς για δεκαετίες στη χώρα µας.
Η αξιοκρατία χρειάζεται θάρρος και το θάρρος λείπει σήµερα
από την Κυβέρνηση. Η αξιοκρατία, η δηµοκρατία θέλει διαφάνεια
και το ΠΑΣΟΚ εµπέδωσε τη διαφάνεια σε µεγάλο βαθµό, καθιερώνοντας τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» παντού.
Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν είναι αυτοσκοπός, είναι µέσο για να ενισχύσουµε, να δώσουµε «οξυγόνο» στη δηµοκρατία. Ουδέν κρυπτόν
υπό τον ήλιον. Ακόµα και δαπάνη ενός ευρώ θα πρέπει να δηµοσιεύεται, 0,1 του ευρώ, χωρίς ευρώ. Οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να δηµοσιεύεται άµεσα, να υπάρχει ο έλεγχος από τον ίδιο
τον πολίτη και όχι µόνο από τα κόµµατα. Είναι υπέρβαση, αν θέλετε, ο θεσµός της διαφάνειας και δίνει στον ίδιο τον πολίτη το
δικαίωµα να ψάχνει, να αναζητά, να κρίνει και να καταγγέλλει
όπου διαπιστώνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
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Τι είναι αυτό που σας οδήγησε στο να διακορεύσετε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Δεν την καταργείτε, όµως τη διακορεύετε. Ποιο είναι αυτό
το επιχείρηµα που άραγε υπερισχύει της έννοιας της διαφάνειας
και της ανάγκης σήµερα, που βάλλεται πανταχόθεν το πολιτικό
σύστηµα και οι πολιτικές δυνάµεις; Μη µου πείτε ότι δεν ακούτε
«κι εσείς µία από τα ίδια αποδειχθήκατε». Δεν το ακούτε ακόµα;
Αν δεν το έχετε ακούσει ακόµα, πάει να πει ότι έχετε περήφανα
αυτιά. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι τα δείγµατα δεν είναι τέτοια που να
άρουν όλες αυτές τις αµφισβητήσεις και όλα αυτά τα οποία
έχουν εµπεδωθεί στον κόσµο και έχουν σχέση µε την αµφισβήτηση του πολιτικού συστήµατος, των πολιτικών δυνάµεων, της
ειλικρίνειας των λεγοµένων. Θα πρέπει, λοιπόν, και οι πράξεις να
ελέγχονται και η διαφάνεια είναι το άπαν.
Θεωρώ ότι το µεγάλο λάθος της µείωσης του προϋπολογισµού για νέες προσλήψεις θα πρέπει να το πάρει πίσω η Κυβέρνηση. Δεν µπορεί να προβλέπονται δεκαπέντε χιλιάδες νέες
προσλήψεις και αυτός ο αριθµός να µειώνεται τουλάχιστον κατά
το ένα τρίτο.
Η αποκατάσταση των αδικιών, κύριε Υπουργέ, των όποιων αδικιών και του όποιου αριθµού, πρέπει να είναι επιπλέον, δεν µπορεί να είναι εις βάρος των νέων ανθρώπων. Από πού και ως πού,
ενώ σε άλλα θέµατα λέτε «είναι ψηφισµένος ο προϋπολογισµός
και δεν µπορούµε να τον αλλάξουµε», εδώ τον αλλάζετε; Με ποιο
δικαίωµα; Αυτό είναι µεγάλο επιχείρηµα, το χρησιµοποιούν όλοι
οι Υπουργοί, ότι, δηλαδή, είναι ένας προϋπολογισµός που τον
παραλάβαµε, δεν το δηµιουργήσαµε. Αυτό λέτε. Εδώ, όµως,
γιατί δεν προβαίνετε στις προσλήψεις των νέων ανθρώπων;
Δεν θα είχαµε αντίρρηση και δεν έχουµε αντίρρηση σε καµµιά
αποκατάσταση αδικίας.
Αναφέρθηκε ο Χρήστος Κατσώτης στο θέµα του ΙΓΜΕ, το
οποίο το είχαµε παλέψει. Άµεσα πρέπει να γίνει. Γιατί; Επειδή
δεν έχουν αυτοί κάποια σύµβαση µε δικηγόρο; Νοµίζω αγωνίζονται µόνοι τους οι άνθρωποι και έχουν πετύχει στο δικαστήριο.
Δεν χρειάζονται πλέον κάτι άλλο. Δεν πρέπει να δούµε το θέµα
του ΕΛΓΑ; Είναι σηµαντικό θέµα. Δεν πρέπει να δούµε θέµατα
που έχουν να κάνουν µε διάφορες περιπτώσεις, οι οποίες µπορεί
να µην είναι στην αντίληψή σας; Πραγµατικά και ειλικρινά, χωρίς
καµµιά διάθεση κατηγορίας, επαγγελµατικά ασχοληθήκατε µε
ορισµένες κατηγορίες και τις ξέρετε καλά, µε αυτήν την έννοια
το λέω. Και επειδή τις ξέρετε καλά τις εντάξατε. Αλλά και οι
άλλες, που δεν τις ξέρετε, δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να ενταχθούν. Δηλαδή, πρέπει κάθε φορά να µπαίνει ένας Υπουργός που
έχει ασχοληθεί επαγγελµατικά µε κάποια θέµατα για να αποκαθίστανται οι αδικίες; Προς Θεού!
Γι’ αυτό υπάρχουν και είκοσι πέντε τροπολογίες από την παράταξή σας. Το νοµοσχέδιο δεν είναι καθόλου καλά επεξεργασµένο. Γι’ αυτό υπάρχουν –πόσες είναι, Χρήστο, δεκαπέντε;τροπολογίες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Γι’ αυτό υπάρχουν
εννιά υπουργικές τροπολογίες.
Νοµίζω ότι χρειαζότανε περισσότερη δουλειά, περισσότερη
σοβαρότητα σε αυτό το θέµα.
Να πω, κύριε Υπουργέ, ακόµα ότι στο θέµα των διαγωνισµών
του ΑΣΕΠ υστερεί, παρ’ ότι στα λόγια έχετε πει πολλά, από τον
διαγωνισµό του 1998 µέχρι και τους υπόλοιπους διαγωνισµούς
που εκκρεµούν.
Να σας πω ακόµα για το «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο πολύ
σωστά αναφέρθηκε. Όταν γινόταν το δεύτερο συνέδριο πριν από
λίγο καιρό, τον Οκτώβριο, είχε έρθει ο κ. Στρατούλης και είπε
«µονιµοποίηση». Εγώ λέω διασφάλιση σταθερής και µόνιµης εργασίας και, εν πάση περιπτώσει, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις ιδιαίτερες συνθήκες να υπάρχει και µια ασφάλεια. «Μονιµοποίηση».
Πού ’ν’ τη; Γιατί δεν τη φέρατε; Θα ήταν µια πράξη που θα είχε
σχέση µε τον κοινωνικό τοµέα.
Υπάρχει το θέµα των εργαζόµενων των ασφαλιστικών ταµείων.
Πάρα πολύ σωστά επισηµάνθηκε από συναδέλφους ότι πάσχει
σε πολλά ασφαλιστικά ταµεία η εξυπηρέτηση, η έκδοση συντάξεων και είναι κάτι που πρέπει να το δείτε άµεσα. Δεν ξέρω αν
το Υπουργείο έχει συζητήσει συγκεκριµένο αριθµό. Νοµίζω ότι
ο αριθµός των εξακοσίων, οι οποίοι είχαν πιστοποιηθεί ως η αναγκαία πρώτη ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων, πρέπει να εξεταστεί.
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Όλα αυτά µπορούν στο πλαίσιο της αξιοκρατίας, µε µια αξιολόγηση, όλα αυτά µπορούν µέσα από ένα σύγχρονο θεσµικό
πλαίσιο να έρθουν ως αποκατάσταση αδικιών. Αλλά προς Θεού,
µη µιλάτε για αποκατάσταση αδικίας γι’ αυτόν ο οποίος πέφτει –
δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω- στην παιδεραστία, κύριε καθηγητά. Δεν θα πρέπει να εξαιρείται από το να µένει, δεν θα
πρέπει να φεύγει άµεσα; Δείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Υπερβήκατε τα δέκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παρασύρθηκα από τους προηγούµενους. Έχετε δίκιο.
Γι’ αυτό δεν θα δευτερολογήσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Ραχήλ Μακρή από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αποτελεί το πρώτο εκ των αναγκαίων βηµάτων για την αποκατάσταση των ανούσιων και άδικων
ρυθµίσεων που οι µνηµονιακές κυβερνήσεις είχαν εισαγάγει.
Οι διατάξεις που έθιγαν τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης
στην ουσία δεν στόχευαν τους υπαλλήλους, αλλά την καθηµερινότητα των πολιτών και αποσκοπούσαν στην υλοποίηση της νεοφιλελεύθερης εµµονής για λιγότερο κράτος, ανεξαρτήτως
τιµήµατος για την κοινωνία.
Η παρούσα Κυβέρνηση καλείται να αντιµετωπίσει πλήθος ατελέσφορων διατάξεων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας σε ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό ορίζοντα. Σε αυτό το
έργο οφείλουµε να συµπαραταχθούµε και να βοηθήσουµε όλοι
όσοι πραγµατικά αγωνιούµε για την υπεράσπιση του δηµόσιου
συµφέροντος.
Γι’ αυτόν τον λόγο συνυπέγραψα µε τους κυρίους Νάσο Αθανασίου, Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, Στάθη
Παναγούλη και Ιωάννη Σταθά την τροπολογία µε γενικό αριθµό
61 και ειδικό 10 της 23ης Απριλίου του 2015 µε θέµα: «Επαναφορά
εξειδικευµένου προσωπικού για διασφάλιση ασφάλειας πτήσεων». Με τη συγκεκριµένη προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται η
διασφάλιση της ασφάλειας πτήσεων και εξασφαλίζεται µε την
άµεση αποκατάσταση υπαλλήλων που διαθέτουν αποδεδειγµένη
εργασιακή εµπειρία καθώς και ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για
τον έλεγχο των πτητικών µέσων και την εκπαίδευση των αρµόδιων ελεγκτικών µηχανισµών.
Είναι γεγονός ότι τον Δεκέµβριο του 2000, ύστερα από επιθεώρηση του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας, βρέθηκε
ότι δεν διενεργούνταν αποτελεσµατικά οι απαιτούµενοι έλεγχοι.
Αποτέλεσµα ήταν η υποβάθµιση της ελληνικής υπηρεσίας από τη
Federal Aviation Administration σε κατηγορία 2, δηλαδή να καταταχθεί η Ελλάδα ανάµεσα στις χώρες που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας. Η χώρα επανάκτησε την κατηγορία 1 µόνο ύστερα
από παροχή διαβεβαιώσεων ότι θα επιλυθεί η συγκεκριµένη δυσλειτουργία σχετικά µε τους επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων.
Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα δηµοσιογραφικά στοιχεία, που κανείς δεν αµφισβητεί, πέντε χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του
2005, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων
και έκνοµων ενεργειών στην υπηρεσία, απαιτώντας µάλιστα από
συγκεκριµένο αριθµό επιθεωρητών αεροσκαφών να επιστρέψουν στο κράτος χρήµατα που είχαν λάβει ως αµοιβή. Η απόφαση-κόλαφος του Ελεγκτικού Συνεδρίου άνοιξε τον δρόµο, σε
συνδυασµό µε νέους ελέγχους, στην έκδοση προεδρικού διατάγµατος το οποίο προέβλεπε αλλαγές για τους επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων.
Κατά την αξιολόγηση που ακολούθησε, σηµαντικός αριθµός
επιθεωρητών κρίθηκαν ακατάλληλοι, καθώς δεν πληρούσαν όλες
τις προϋποθέσεις της διεθνούς κοινότητας. Συγκεκριµένα, δεν
είχαν συµπληρώσει, όπως προβλέπεται από το κείµενο νοµοθετικό πλαίσιο, πενταετή εργασία σε περιβάλλον συνεργείου συντήρησης. Η ανωτέρω απαίτηση, σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερα
απαιτητικό πλαίσιο, καθιστά τους επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων ιδιαίτερα σπάνιους, λόγω του περιορισµένου αριθµού όσων
πληρούν τις αυστηρές διεθνείς απαιτήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η χώρα µας, µε την επιλογή διάλυσης του κρατικού αεροµεταφορέα της Ολυµπιακής και την ουσιαστική εγκαθίδρυση ιδιωτικού µονοπωλίου από την «AEGEAN» του κ. Βασιλάκη, είχε την
ευκαιρία να αξιοποιήσει ανθρώπους µε πολυετή πείρα στη συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών, καθώς και χειριστές µε πολλές ώρες πτήσεων. Το ερώτηµα που γεννάται είναι εάν τους
αξιοποίησε. Όχι, είναι η απάντηση. Τους απέλυσε. Με το ΦΕΚ
2698/Β’, στις 23-10-2013, σχετικά µε την ένταξη στη διαθεσιµότητα των διακοσίων σαράντα εννιά εργαζοµένων, γίνεται µνεία
σε µία πρόταση αναδιοργάνωσης -έκθεση αξιολόγησης υπ’ αριθµόν 799-, στην οποία δικαιολογείται η αποµάκρυνση των υπαλλήλων της υπηρεσίας βασιζόµενη στην υπ’ αριθµόν 5/2011
απόφαση συνεδρίασης του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου της ΥΠΑ. Στην εν λόγω απόφαση, ωστόσο, διατυπώνεται το
ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή όλοι οι µηχανικοί είναι απαραίτητοι
και πρέπει να παραµείνουν στην υπηρεσία.
Για τους λόγους αυτούς και καθώς η διεθνής εµπειρία στον
τοµέα της ασφάλειας πτήσεων καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια ακροβασιών και πειραµατισµών, ζητούµε από τους
καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς να κάνουν αποδεκτή την τροπολογία 61/10 από τις 23-4-2015, αποδεικνύοντας εµπράκτως τη
µέριµνά τους για την ασφαλή και ουσιαστική διασφάλιση των
πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο και τη συµµόρφωσή µας
µε τις διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας.
Ένα ακόµη θέµα το οποίο οφείλουµε να επιλύσουµε αφορά
τους δηµοτικούς αστυνοµικούς οι οποίοι έχουν µεταταχθεί σε
σωφρονιστικά ιδρύµατα. Κύριε Υπουργέ, οι άνθρωποι αυτοί,
χωρίς καµµία ουσιαστική εκπαίδευση, καλούνται να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες για τη ζωή και τη σωµατική τους ακεραιότητα καταστάσεις. Τη σοβαρότητα της
απαιτούµενης εκπαίδευσης και την επικινδυνότητα του έργου
του σωφρονιστικού υπαλλήλου καταδεικνύουν τα πρόσφατα γεγονότα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου δύο κρατούµενοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυµατίστηκαν.
Υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, που γυναίκες οι
οποίες είχαν προσληφθεί στη Δηµοτική Αστυνοµία κλήθηκαν τη
µία µέρα να γράφουν κλήσεις στη Δηµοτική Αστυνοµία και στους
δήµους και την άλλη µέρα να βρίσκονται σε αντρικές φυλακές.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δέχθηκαν αυτή τη µετακίνηση
βίαια, υπό την απειλή της ανεργίας, και τώρα αντιµετωπίζουν
πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα, καθώς η µόνη εκπαίδευση που έλαβαν ήταν η προτροπή να µάθουν από τους παλαιότερους.
Λαµβάνω καθηµερινά εκκλήσεις για βοήθεια από δεκάδες ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ασκήσουν ένα λειτούργηµα το
οποίο δεν επέλεξαν και γνωρίζετε πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό για
την απόδοση των υπαλλήλων. Αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, δέχονται να µη µετακινηθούν άµεσα, καθώς αναγνωρίζουν τις ανάγκες
των σωφρονιστικών ιδρυµάτων.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι τα σωφρονιστικά ιδρύµατα µπορούν να
στελεχωθούν µε σωφρονιστικούς υπαλλήλους που τελούν -µε
τρόπο ο οποίος δεν είναι και τόσο αξιοκρατικός- σε απόσπαση,
να γίνουν νέες προσλήψεις αποκλειστικά για το συγκεκριµένο
λειτούργηµα και να αποδεσµευθούν όσοι από τους πρώην δηµοτικούς αστυνοµικούς το επιθυµούν, προκειµένου να επανέλθουν
στις υπηρεσίες προέλευσής τους, εντός βέβαια του τρέχοντος
έτους.
Η πολιτεία οφείλει να διορθώνει τα λάθη του παρελθόντος
προς όφελος των πολιτών. Αυτοί οι πολίτες µάς παρακολουθούν
αυτή τη στιγµή και περιµένουν τη δέσµευσή σας. Αυτό το νοµοσχέδιο κάνει τα πρώτα βήµατα, αλλά είναι πολλά ακόµη να γίνουν
και πρέπει να γίνουν άµεσα, γιατί η κοινωνία δεν µπορεί να αντέξει τη διαιώνιση των αµαρτιών του παρελθόντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Μακρή.
Τον λόγο έχει η τελευταία οµιλήτρια για σήµερα, η κ. Ελένη
Αυλωνίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
και τους συναδέλφους για την υποµονή τους.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι κατανοητό ότι, όταν αλλάζει
η κυβέρνηση µετά από εκλογές, σε ορισµένα θέµατα θα υπάρξει
αλλαγή πολιτικής. Όταν το εκλογικό σώµα πραγµατοποιήσει ριζική στροφή στις επιλογές του, η αλλαγή πολιτικής θα είναι εκτεταµένη και ριζική.
Σε κατάσταση ειρήνης και δηµοκρατικής πολιτικής οµαλότητας, όµως, είναι εντελώς ασυνήθιστο να αναγκάζεται κυβέρνηση
να φέρει νοµοσχέδιο που να επιγράφεται «Αποκατάσταση αδικιών». Σήµερα, όµως, συζητούµε το νοµοσχέδιο: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
Μιλάµε για την άρση των συνεπειών των µνηµονίων; Μόνο εν
µέρει. Μιλάµε, κυρίως, για την άρση των αδικιών που διαπράχθηκαν συνειδητά και εσκεµµένα από ορισµένα κοµµατικά στελέχη της προηγούµενης συγκυβέρνησης, µε πρόφαση και
αφορµή την εφαρµογή των µνηµονίων. Διότι, πέρα από όλα τα
υπόλοιπα δεινά που έφεραν τα µνηµόνια στη χώρα µας, έδωσαν
σε ορισµένους και την εντύπωση ότι τώρα που βρήκαµε παπά
µπορούµε να θάψουµε πέντε-έξι. Έτσι, µε πρόφαση µόνο τη µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων καταργήθηκε το τεκµήριο της αθωότητας, ώστε να τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία µε
τον αυθαίρετο χαρακτηρισµό του «επίορκου» όσοι υπάλληλοι δεν
είναι τότε αρεστοί σε επίορκους Υπουργούς και κοµµατικούς εγκάθετους.
Σήµερα βρισκόµαστε στην ανάγκη να αποκαταστήσουµε αυτές
τις αδικίες, σαν βγαίνει η χώρα από περίοδο πολιτικής ανωµαλίας. Καταλαβαίνουµε όλοι ότι, όταν ακούς στο καφενείο κάποιον
να σου λέει πως, αν ήταν πρωθυπουργός µια µέρα, θα έλυνε όλα
τα προβλήµατα της χώρας, εννοεί αν ήταν αυτοκράτορας µε
απόλυτες εξουσίες για µία ηµέρα.
Συνήθως οι πραγµατικοί πρωθυπουργοί καταλαβαίνουν τη διαφορά που έχουν αυτά τα δύο. Λέω συνήθως, γιατί υπήρξαν και
πρωθυπουργοί που νόµισαν ότι µπορούν να διοικούν σαν στρατάρχες, επιστρατεύοντας απεργούς, επιτάσσοντας υπηρεσίες
και διατάσσοντας πέρα-δώθε τους πάντες. Έτσι συνήθως διοικούν όσοι δεν ξέρουν να διοικήσουν.
Εµείς επαναφέρουµε την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών στο
ρόλο που της δίνει το Σύνταγµα το άρθρο 22. Δεν νιώθουµε την
ανάγκη να αποφασίζουµε και να διατάζουµε, από τη µία διότι δεν
µας πάει, δεν είναι στην ιδεολογική µας κουλτούρα, και από την
άλλη γιατί είδαµε τι µπάχαλο δηµιούργησαν στη χώρα εκείνοι
που την «έβρισκαν» να αποφασίζουν και να διατάσσουν.
Βέβαια, αυτοί ενεργούσαν στο όνοµα της δηµόσιας τάξης.
Όταν δεν µπορούν να µοιράσουν δύο γαϊδάρων άχυρα, βρίσκουν
πάντα να κρυφτούν πίσω από τη δηµόσια τάξη. Τόσο πολύ τούς
έκοπτε η δηµόσια τάξη, που κατάργησαν τους σχολικούς φύλακες, αφήνοντας τα σχολεία έρµαιο παραβατικών στοιχείων, εκθέτοντας σε κινδύνους τους µαθητές και αφήνοντας τη σχολική
περιουσία εκτεθειµένη. Τόσο πολύ τούς έκοπτε η δηµόσια τάξη,
που κατάργησαν τη Δηµοτική Αστυνοµία, καθιστώντας ένα πλήθος διατάξεων πρακτικά ανεφάρµοστο και προκαλώντας απώλεια εσόδων στους δήµους.
Οι υπηρεσίες αυτές επανασυστήνονται τώρα, αφού αποδείχΠΡΟΕΔΡΟΣ
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θηκε πόσο απαραίτητες είναι για την οµαλή σχολική και δηµοτική
ζωή. Ανατρέπουµε, λοιπόν, τις µεταρρυθµίσεις που θα άνοιγαν
τάχα τον δρόµο για ένα λαµπρό µέλλον στη χώρα µας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να δούµε πώς λειτούργησαν
αυτές οι µεταρρυθµίσεις. Επειδή έχω προσωπική εµπειρία από
τη δηµόσια διοίκηση, έχοντας εργαστεί είκοσι πέντε χρόνια ως
ερευνήτρια διδάκτωρ εργοφυσιολόγος στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών στο ΟΑΚΑ, έχοντας περάσει κανονική κρίση για
την απόκτηση ερευνητικής βαθµίδας, είδα στην πράξη πώς το
µεταρρυθµιστικό δηµόσιο των µνηµονίων αξιοποίησε τους υπαλλήλους του.
Στα χρόνια αυτά υπήρξε επιστήµονας ερευνητής µε διδακτορικό και µε ερευνητική βαθµίδα µετά από κρίση σε ένα αρκετά
σπάνιο επιστηµονικό αντικείµενο του αθλητισµού. Ήταν τακτικός
υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού, όπου υπαγόταν το
Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, το ΕΚΑΕ. Το ΕΚΑΕ είχε κενό
ακριβώς επάνω σε αυτή την ειδικότητά του και δεν µπορούσε να
το καλύψει. Ζήτησε, λοιπόν, να µεταταχθεί στο ΕΚΑΕ και να απασχοληθεί στο αντικείµενό του. Η πρώτη µνηµονιακή κυβέρνηση
αρνήθηκε να τον µετατάξει και τον έβαλε να δουλεύει στο Πρωτόκολλο. Η τελευταία µνηµονιακή κυβέρνηση αντιθέτως τον αναβάθµισε αποσπώντας τον στο Υπουργείο Οικονοµικών σε
αντικείµενο σοβαρό µεν, αλλά άσχετο µε τις σπουδές του. Χόρτασε ο άνθρωπος µεταρρύθµιση!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς θέλουµε να είµαστε κάπως
πιο λογικοί σε κάτι τέτοια, οπότε, αν και δεν διαθέτουµε τον µεταρρυθµιστικό οίστρο των προκατόχων µας, καθιερώνουµε µια
απλή και διαφανή διαδικασία κινητικότητας δηµοσίων υπαλλήλων
που να καλύπτει κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µερικές φορές οι πιο δύσκολες
µεταρρυθµίσεις είναι οι απλούστερες, αυτές που τις υπαγορεύει
η κοινή λογική. Είναι πιο δύσκολες, γιατί αφού τις κάνεις, µειώνεται η δυνατότητά σου να αυθαιρετείς. Μειώνεται η εξουσία σου
να διατάσσεις και µερικά πράγµατα αρχίζουν να λειτουργούν
απλά, οµαλά, λογικά, χωρίς να σου δίνουν την ευκαιρία να κάνεις
στροφή για κάποιο ρουσφέτι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η αρχή της κοινής
λογικής από την οποία διέπεται αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο –
αν θέλετε- σταµατάει, µειώνει την οποιαδήποτε αυθαιρεσία και
µε αυτό το σκεπτικό το υπερψηφίζω ενθουσιωδώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Αυλωνίτου την τελευταία οµιλήτρια για απόψε.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.00’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 5 Μαΐου 2015 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση
της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης, Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

