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Αθήνα, σήµερα στις 5 Μαΐου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17.19’
συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η
Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του
Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνω να συζητηθούν τα
άρθρα και οι τροπολογίες ως µία ενότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα
101 και 103 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω κάτι, για να γραφτεί στα Πρακτικά. Εκ
παραδροµής δεν προσµετρήθηκε η ψήφος του συναδέλφου κ.
Δεληµήτρου Κωνσταντίνου, Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος ψηφίζει θετικά για το νοµοσχέδιο. Βεβαίως, δεν µπορεί
να προσµετρηθεί στο πρακτικό της ψηφοφορίας αλλά γράφεται
στα Πρακτικά της Βουλής ότι ψηφίζει θετικά.
Δεύτερον, συνεννοήθηκα µε τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ.
Κατρούγκαλο και κρίναµε σκόπιµο και είναι και το σωστό να του
δώσω τον λόγο, για να πει ποιες τροπολογίες κάνει αποδεκτές
και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχει. Αυτά θα φωτοτυπηθούν
και θα σας διανεµηθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ώστε
µιλώντας είτε οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές είτε οι συνάδελφοι που έχουν αποµείνει από το πρωί και όσοι θα εγγραφούν
να ξέρουν επί ποιων τροπολογιών να τοποθετηθούν, διότι έχουν
γίνει δεκτές.
Επίσης, θέλω από σήµερα να σας πω, µετά από συνεννόηση
και µε την Πρόεδρο, ότι αύριο, όπως ξέρετε, είναι το αθλητικό
νοµοσχέδιο–µου διαφεύγει ο ακριβής τίτλος-και θα γίνουν σίγουρα δύο συνεδριάσεις, πρωί και βράδυ. Εάν τελειώσουµε
αύριο το βράδυ -γιατί στη Διάσκεψη των Προέδρων είπαµε ότι
αν χρειαστεί, θα κάνουµε και τρίτη συνεδρίαση- και εφόσον όλα
τα κόµµατα το δεχθούν να συντµηθεί λίγο η προθεσµία, αντί να
έρθει την Παρασκευή το νοµοσχέδιο για την παιδεία, θα έρθει
την Πέµπτη, ώστε να απελευθερωθεί η Παρασκευή για τους συναδέλφους της περιφέρειας, που ενδεχοµένως τους εξυπηρετεί
καλύτερα να φύγουν από Παρασκευή πρωί ή µεσηµέρι.
Σας το λέω από σήµερα, για να το έχετε στο µυαλό σας. Θα
ερωτηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων γι’

αυτό που σας είπα και µόνο εφόσον συµφωνήσουν όλοι…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα έχει ολοκληρωθεί στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στην επιτροπή θα έχει
ολοκληρωθεί. Απλώς, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα είναι η τυπική
προθεσµία των ηµερών από την επιτροπή εδώ. Γι’ αυτό και είπα,
µόνο µε οµόφωνη απόφαση και επειδή οι παλαιότεροι γνωρίζουµε ότι εξυπηρετεί αυτό...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έχουµε αντίρρηση εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, θα το συζητήσουµε αύριο, αφού θα έχει περαιωθεί στην επιτροπή.
Κύριε Υπουργέ, σας δίνω τον λόγο για επτά λεπτά –νοµίζω ότι
σας φτάνουν- για να κάνετε όλη την εισήγηση, τα νοµοτεχνικά,
τροπολογίες κ.λπ..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι είχαµε µια ουσιαστική
συζήτηση που ανέδειξε και τις πραγµατικές διαφορές, αυτές που
δεν µπορούν να γεφυρωθούν, γιατί ανάγονται σε πολιτικές αξιακές διαφορές που έχουµε και αυτές που θα µπορούσαµε να
δούµε για να βελτιώσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί µπορούµε να
βρούµε µια κοινή βάση. Θα σας πω στη συνέχεια νοµοτεχνικές
βελτιώσεις που ανήκουν σε αυτήν τη δεύτερη κατηγορία.
Μια πρώτη παρατήρηση εισαγωγική επί των θεµελιακών αυτών
αρχών για τις οποίες δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Νοµίζω
ότι αναδείχθηκε το ουσιώδες, ότι, πράγµατι, το διακύβευµα είναι
τι κράτος θέλουµε. Κράτος για ποιους, κράτος µε ποια χαρακτηριστικά. Νοµίζω ότι αυτό που σχηµατικά ονοµάζαµε µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο µεταφράζεται πια -γιατί το µνηµόνιο ήταν συµπυκνωµένος νεοφιλελευθερισµός- στο πώς θα τοποθετούµαστε στη βασική ιστορική, αντεπαναστατική, αντιµεταρρυθµιστική δύναµη της
εποχής, που είναι ο νεοφιλελευθερισµός.
Η αντίληψη για την κανονικότητα, για παράδειγµα, της Νέας
Δηµοκρατίας είναι εντελώς διαφορετική από την αντίληψη που
έχουµε εµείς. Έχετε ακούσει πολλές φορές αυτήν την παράταξη
να λέει ότι πρέπει να γίνουµε µια κανονική χώρα και εννοεί ότι
δεν πρέπει να έχουµε καµµία απόκλιση από τη νεοφιλελεύθερη
ατζέντα. Θα πρέπει, δηλαδή, να αποδεχθούµε ως κανόνα τη µειωµένη εργασιακή ασφάλεια, την ευελιξία, την υποβάθµιση κοινωνικών δικαιωµάτων του παρελθόντος.
Εµείς ως κανονικότητα θεωρούµε την επανασύνδεση µε ορισµένες βασικές αρχές και αξίες του κοινού ευρωπαϊκού νοµικού
πολιτισµού, ορισµένες από τις οποίες θα έπρεπε να είναι κοινό
υπόβαθρο όλων µας, όπως οι αρχές του κράτους δικαίου, όπως
οι αρχές του κοινωνικού κράτους και άλλες που προσδιορίζουν
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περισσότερο την Αριστερά, όπως είναι το πρόταγµα για την ισότητα, όπως είναι το πρόταγµα για την υπεράσπιση των αδυνάτων.
Γι’ αυτό εµείς θεωρούµε κανονικότητα το να µην έχουµε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών µε την έννοια της επιστράτευσης.
Σκουπίδια και απεργούς έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
Γιατί δεν έχουν πολιτική επιστράτευση;
Νοµίζω ότι σε αυτό µείνατε µόνοι. Ακόµα και το Ποτάµι που
καταψήφισε επί της αρχής το νοµοσχέδιο υποστήριξε την
ανάγκη να ξεπεραστεί αυτή η αρχαϊκή αυταρχική µέθοδος αντιµετώπισης µιας µορφής άσκησης συλλογικού δικαιώµατος.
Αντίστοιχα φάνηκαν αυτές οι αξιακές µας διαφορές σε θέµατα, όπως στο ότι η άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων δεν
είναι µόνο η απεργία. Και ο συνδικαλισµός είναι ένα κατοχυρωµένο συνταγµατικό δικαίωµα. Είναι προφανές ότι έχουµε εντελώς διαφορετικές αξιακές αφετηρίες.
Έκανα δεκτή, όπως σας είπα, την πρόταση να υπάρξει µεταβατική ρύθµιση για το ΑΣΕΠ και για τον Συνήγορο του Πολίτη αν και εκεί δεν έχει απόφαση εφαρµογής η µεταβατική διάταξηόχι γιατί θεωρούσα ότι η αρχική ρύθµιση που καθιέρωνε ένα αντικειµενικό και απρόσωπο κανόνα ορίου ηλικίας ήταν αντισυνταγµατική αλλά γιατί δεν θέλω ούτε υποψία να πλανάται στην κοινή
γνώµη της χώρας µας ότι εµείς θέλουµε να συνεχίσουµε την πολιτική πατρωνίας του παρελθόντος, δηλαδή να βγάλουµε τους
παλιούς και να βάλουµε τους δικούς µας.
Εκτός από διάφορες άλλες κυρίως νοµοτεχνικής φύσης παρατηρήσεις-βελτιώσεις που κάναµε, µερικές εξ αυτών σε εφαρµογή της έκθεσης της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής
–την οποία σέβοµαι απολύτως ακόµα και εκεί που προφανώς έχω
διαφορετική άποψη, όπως στο ζήτηµα της επίταξης προσωπικών
υπηρεσιών- οι σηµαντικότερες αλλαγές που κάναµε έγκεινται
στο να διευρύνουµε τις δυνατότητες επιλογής του προσωπικού
που επιστρέφει από τη διαθεσιµότητα ή την απόλυση στους προηγούµενους φορείς στους οποίους ανήκε.
Κατ’ εξοχήν σε αυτήν την κατηγορία ανήκει η αποδοχή προτάσεων που και στην επιτροπή και εδώ ακούστηκαν για τη Δηµοτική Αστυνοµία. Είχα ήδη πει στην επιτροπή -και από παραδροµή
δεν είχε ενσωµατωθεί στο σχέδιο νόµου που αναρτήθηκε- ότι στο
άρθρο 19 παράγραφος 4 η εκεί προβλεπόµενη αναγκαστική µετάταξη µετατρέπεται σε δυνητική.
Έχω κάνει δεκτές και άλλες προτάσεις που αφορούν την επιστροφή των δηµοτικών αστυνοµικών, κυρίως τη δυνατότητα να
τίθενται αυτοί, σε περίπτωση που επιλέξουν να µην επιστρέψουν
ούτε στη Δηµοτική Αστυνοµία ούτε στις άλλες επιλογές που τους
δίνει το νοµοσχέδιο, παραδείγµατος χάριν στους φορείς του
νέου Υπουργείου Μετανάστευσης, στη διάθεση όχι µόνο του
Υπουργείου αλλά και σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο
αυτό φορείς.
Αντίστοιχη ρύθµιση επεξέτεινα και για τις άλλες κατηγορίες
διαθέσιµων και απολυµένων. Αυτό ενισχύει την κινητικότητα,
γιατί µπορούν να τοποθετηθούν αυτοί οι υπάλληλοι που επιστρέφουν όχι µόνο σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε περιφερειακές του αλλά
και σε εποπτευόµενους φορείς. Εποµένως, αυτό διευκολύνει να
εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα και οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι
αλλά και να εξυπηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον.
Εδώ απαντώ εν τάχει σε µια ένσταση που διατυπώθηκε, ότι δώσαµε φροντίδα µόνο στην αποκατάσταση των αδικιών και όχι
στην εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος. Γι’ αυτό προβλέψαµε αυτές τις νέες µορφές κινητικότητας, οι οποίες είναι εθελοντικές µεν αλλά έχουµε λάβει υπ’ όψιν τις ανάγκες των
υπηρεσιών και δεν περιµέναµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Η
εγκύκλιος που έχουµε στείλει στις υπηρεσίες, για να µας αποστείλουν τις άµεσες ανάγκες τους, βάσει των οποίων θα προχωρήσουµε αµέσως µετά τη δηµοσίευση του νόµου στον
προγραµµατισµό, είχε ήδη αποσταλεί µε ηµεροµηνία λήξης των
πληροφοριών και των αιτηµάτων των υπηρεσιών στις 23 Μαρτίου.
Αντιπαρέρχοµαι γρήγορα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα
τις δείτε και που έχουν κυρίως νοµοτεχνικό χαρακτήρα, για να
πάω στις τροπολογίες που θα κάνω δεκτές.
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Κατ’ αρχάς, θα σας αναφέρω τις υπουργικές τροπολογίες. Γίνεται δεκτή η τροπολογία 109/50 για τα ΚΗΦΗ.
Δέχτηκα, όµως και υπάρχει η σχετική νοµοτεχνική βελτίωση…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ποια τροπολογία είναι αυτή, κύριε
Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είναι η µε αριθµό
109/50 για τα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας, κέντρα ευπαθών
οµάδων και Ροµά.
Εδώ, όµως, υπήρξαν προτάσεις τις οποίες ενσωµάτωσα σε
σχετική νοµοτεχνική βελτίωση, ώστε να µην υπάρχουν εξαιρέσεις
από τους φορείς που συνεχίζουν την παροχή της φροντίδας
αλλά να καλυφθούν και άλλοι φορείς.
Κάνω δεκτή την υπ’ αριθµόν 88/35 τροπολογία για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, την υπ’ αριθµόν 87/34 τροπολογία για
την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, την τροπολογία µε αριθµό 112/52 που ανέπτυξε προηγουµένως η Αναπληρώτρια Υπουργός κ.
Χριστοδουλοπούλου για τη σίτιση, τη στέγαση, την υγιεινή, τις
υποδοµές και τις µονάδες φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών.
Επίσης, κάνω δεκτή την τροπολογία 108/49 του Υπουργείου
Υγείας για τους επικουρικούς γιατρούς στο ΕΣΥ, την όµοια τροπολογία 107/48 του Υπουργείου Υγείας για την ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών για τις εξαιρέσιµες νυχτερινές υπερωριακές
αµοιβές νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ, την τροπολογία 106/47 της Γενικής Γραµµατείας
για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, όπου υπάρχει και µία νοµοτεχνική βελτίωση που προσδιορίζει τις ανάγκες της γενικής
γραµµατείας και την τροπολογία 105/46.
Στο σηµείο αυτό θα µου επιτρέψετε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για µία διευκρίνιση.
Σέβοµαι απολύτως και θεωρώ εντελώς θετική τη µεταρρύθµιση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ». Θέλω να απαντήσω στα ερωτήµατα που
τέθηκαν γιατί κάνω δεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Η απάντηση είναι η εξής. Σε αντίθεση µε προσπάθειες που
είχαν γίνει στο άµεσο παρελθόν για να εισαχθούν εξαιρέσεις γενικής φύσης από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», που ορθά είχαν γίνει αντικείµενο
επίκρισης και είχαν αποσυρθεί, αυτή η συγκεκριµένη ρύθµιση
έχει εντελώς συγκεκριµένη στόχευση. Αφορά σε µία µόνο κατηγορία πράξεων, των ανακλητικών πράξεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Τι είναι αυτές οι πράξεις; Όταν υπάρχουν κονδύλια
σε κάποιο λογαριασµό που δεν έχουν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, θα πρέπει να εκδοθεί µια ανακλητική
πράξη για να µπορούν αυτά να µεταφερθούν την επόµενη χρονιά. Ξέρουµε ποια κεφάλαια δεν έχουν µπορέσει να χρησιµοποιηθούν µέχρι την 31 Δεκεµβρίου. Άρα, ο χρόνος που υπάρχει για
να εκδοθεί η σχετική πράξη και να δηµοσιευθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
είναι πολύ µικρός.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η εντελώς διαχειριστικής λογιστικής φύσης
διάταξη που πρότεινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
δίνει ένα µήνα καιρό στο Υπουργείο Οικονοµικών να εκδώσει και
να αναρτήσει την πράξη αυτή, ώστε να µη χαθούν χρήµατα που
είναι αναγκαία και γενικότερα στον προγραµµατισµό της δηµόσιας διοίκησης και πολύ περισσότερο τώρα.
Άρα, δεν πρόκειται για ένα ξήλωµα του πουλόβερ της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» και γιατί είναι σαφής η ανάγκη και προβλέψιµη και γιατί
αποτελεί όχι µία γενική εξαίρεση, αλλά µία απολύτως εντοπισµένη κατηγορία πράξεων.
Έχετε την απόλυτη δέσµευσή µου ότι η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» θα γίνει
σεβαστή ως τρόπος προστασίας της διαφάνειας και σε τελική
ανάλυση, του δηµοκρατικού ελέγχου, της λογοδοσίας της δηµόσιας διοίκησης.
Ως προς τις βουλευτικές τροπολογίες, θέλω να πω ότι υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός τροπολογιών. Αρκετές δεν τις δέχτηκα.
Ο µεγάλος αριθµός αντανακλά το µέγεθος και την πολλαπλότητα
των αδικιών. Εγώ ο ίδιος είπα στην αρχή της τοποθέτησής µου
ότι ναι µεν, προσπαθούµε να αποκαταστήσουµε τις αδικίες αλλά
δεν µπορούµε να το κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο. Δεν µπορούµε
να αποκαταστήσουµε όλες τις αδικίες σε µία στιγµή. Έχουµε τη
δέσµευση ό,τι θεωρούµε ότι αποτελούσε πλήγµα κατά των δι-
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καιωµάτων -των ατοµικών, των συλλογικών- µέσα σε ένα βραχύ
χρονικό ορίζοντα να το επανορθώσουµε.
Εδώ έκανα δεκτές τροπολογίες που δεν έχουν οικονοµικό
αλλά κυρίως θεσµικό χαρακτήρα. Μόνο εκεί που ήταν προφανής
η αδικία και η έντασή της και υπήρχε οικονοµικό κόστος τις
έκανα δεκτές. Δεσµεύοµαι, προφανώς, τις άλλες να τις εξετάσω
στο µέλλον. Σε αυτήν την κατηγορία θα έπρεπε να τοποθετηθώ
αναλυτικότερα και επί οµιλιών των Βουλευτών. Θα δουν, όµως,
από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έκανα, ότι πολλές από τις
παρατηρήσεις που κατατέθηκαν και όχι µόνο από την πλευρά της
Πλειοψηφίας έχουν γίνει δεκτές.
Αναφέρω συνοπτικά τις τροπολογίες που γίνονται δεκτές. Την
τροπολογία 83/31 για τους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς, την τροπολογία 81/29 για την άρση του αξιόποινου και των
πειθαρχικών κυρώσεων για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων των
δήµων, την τροπολογία 82/30, που αφορά σε θέµατα λειτουργίας
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, την τροπολογία
80/28, που αφορά σε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως
παιδικών κατασκηνώσεων των ΟΤΑ, την τροπολογία 79/27, που
αφορά παράταση προθεσµιών για την αξιοποίηση δηµοτικών και
κοινοτικών ακινήτων, την τροπολογία 90/37, που αφορά τη συµπερίληψη ειδικοτήτων διοριστέων σε δασικές υπηρεσίες, την
τροπολογία 91/38, που αφορά τη δανειοδότηση ΟΤΑ από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την τροπολογία 56/6, που
αφορά ήδη πραγµατοποιηθείσες δαπάνες για τη δακοκτονία και
τη συνακόλουθη πρόβλεψη για το τρέχον έτος.
Επίσης, την τροπολογία 57/7 που αφορά στην αναγνώριση
προϋπηρεσίας υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, την τροπολογία 60/9 που
αφορά αποσπάσεις των εργαζοµένων των ΕΛΤΑ, την τροπολογία
103/44 που αφορά στη µετάταξη υπαλλήλων βάσει της διαδικα-
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σίας του ν. 4230/2013, την τροπολογία 11/51 για την επιτάχυνση
των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου, την τροπολογία 66/14 για την επαναφορά του προσωπικού
των ασφαλιστικών ταµείων και του ΟΑΕΔ στις θέσεις τους και
όµοια τροπολογία Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η τροπολογία
είναι από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, είπατε 1151. Νοµίζω ότι 1151 δεν υπάρχει.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι 111.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με συγχωρείτε,
κύριε Πρόεδρε. Προφανώς όπως το λένε οι κύριοι θα είναι.
Επίσης, την τροπολογία 68/16 που βελτιώνει τη δική µας ρύθµιση στο άρθρο 19 της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Την τροπολογία 70/18 θα την εξέταζα θετικά αλλά θέλω να δω
αν προκύπτει κόστος. Είχα δώσει µια σχετική θετική απάντηση
στον Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος µε επιφύλαξη. Δεν
την κάνω δεκτή τώρα. Θα την κοιτάξω σε µελλοντικό νοµοσχέδιο.
Επίσης, την τροπολογία 98/40 για τη δυνατότητα να συνάπτονται συµβάσεις καθαρισµού στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα
και την όµοια για τα ασφαλιστικά ταµεία 66/14 που είναι ίδια µ’
αυτήν που ανέφερα προηγουµένως. Την είπα δύο φορές.
Αυτές είναι οι τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ
πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λόγω της κρισιµότητας της παρέµβασής σας, κύριε Υπουργέ, σας άφησα να µιλήσετε για δεκαπέντε λεπτά. Από τώρα και στο εξής όµως, κύριε
Υπουργέ, µόνο αν τίθεται αντικειµενικά διευκρίνιση εκ µέρους
σας, γιατί έχετε εξαντλήσει πλήρως και πρωτολογία και δευτερολογία.
Δεύτερον, πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μητσοτάκη που προφανώς ζητάει να διευκρινιστεί κάτι ή και να τοποθετηθεί, θα
ήθελα να συστήσω µε το θάρρος της παλαιότητας στους νέους
συναδέλφους, πως παρ’ ότι είναι εµπρόθεσµες οι περισσότερες
τροπολογίες, ει δυνατόν να είναι εµπρόθεσµες όταν το νοµοσχέδιο συζητείται στην επιτροπή και εκεί να γίνεται η επεξεργασία,
διότι τώρα άλλο νοµοσχέδιο ψηφίσαµε επί της αρχής και άλλο
θα βγει στο τέλος επί του συνόλου. Μέτρησα κάπου είκοσι τροπολογίες οι οποίες θα µπουν ως άρθρα στο νοµοσχέδιο τα οποία,
όταν ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, δεν υπήρχαν. Νοµίζω ότι είναι και πιο ουσιαστική η κουβέντα στην επιτροπή, γιατί
τώρα εδώ έχουµε πίεση χρόνου.
Κύριε Μητσοτάκη, θέλετε να τοποθετηθείτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί της διαδικασίας
σάς δίνω τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µόλις κάνατε δεκτές καµµιά εικοσαριά τροπολογίες οι οποίες –κύριε Πρόεδρε,
θέλω να το ακούσετε αυτό κι εσείς- όλες µαζί επί της ουσίας συνιστούν ένα καινούργιο νοµοσχέδιο. Για τις βουλευτικές τροπολογίες δεν υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο καινούργιος τρόπος µε τον οποίο
θέλετε να νοµοθετείτε και ποια θα ήταν και η άποψη της Προέδρου της Βουλής, η οποία τόσο πολύ επιµένει στην καλή νοµοθέτηση αλλά αυτό το οποίο κάνετε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι
καλή νοµοθέτηση. Πώς γνωρίζουµε εµείς για όλες αυτές τις τροπολογίες που κάνετε αποδεκτές ότι πραγµατικά δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό κόστος; Από τη δική σας εξασφάλιση και µόνο;
Αυτός δεν µπορεί να είναι αποδεκτός τρόπος νοµοθέτησης, ειδικά όταν κάνετε αποδεκτές τόσες πολλές βουλευτικές τροπολογίες.
Αυτό το οποίο περνάει από το δικό µας µυαλό είναι ξεκάθαρο.
Έχετε υπαγορεύσει κάποιες τροπολογίες σε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τις καταθέτουν ως βουλευτικές τροπολογίες για να αποφύγετε να τις συζητήσετε στο σώµα του νοµοσχεδίου, να µη
συζητηθούν ούτε στην επιτροπή, να έλθουν κατευθείαν στην
Ολοµέλεια σε µία απογευµατινή συνεδρίαση και να ψηφιστούν.
Κάποιες απ’ αυτές είναι πολύ σηµαντικές και θα έλθουµε στη συνέχεια να τις επισηµάνουµε και να καταδείξουµε που ακριβώς
κρύβονται οι πελατειακές λογικές.
Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να θυµίσω τις παροτρύνσεις
της Προέδρου της Βουλής για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να
γίνονται αποδεκτές οι τροπολογίες. Να πούµε, κύριε Πρόεδρε,
ότι εµείς καταδικάζουµε αυτήν την πρακτική. Δεν θα στηρίξουµε
τις βουλευτικές τροπολογίες τις οποίες οι ίδιοι οι Βουλευτές δεν
έχουν υπερασπιστεί. Δεν γνωρίζουµε το περιεχόµενο. Αναπτύξτε
το περιεχόµενο. Ήλθατε εδώ πέρα και µιλήσατε για δεκαπέντε
τροπολογίες. Κάποιες απ’ αυτές είναι τρεις και τέσσερεις σελίδες. Τι γνωρίζει το Σώµα για το ουσιαστικό περιεχόµενο αυτών
των τροπολογιών;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μου ζητήθηκε από
τον κύριο Πρόεδρο για τη διευκόλυνση της συζήτησης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τι γνωρίζει το Σώµα; Έχετε ακούσει τους Βουλευτές; Έχουν τοποθετηθεί οι Βουλευτές επί των
τροπολογιών; Αυτά ως προς τις βουλευτικές τροπολογίες. Είναι
ένας πολύ βολικός τρόπος για να παρακάµπτουµε τις εκθέσεις
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ως προς τις υπουργικές τροπολογίες πάλι έχουµε µεγάλο
αριθµό. Είναι τροπολογίες οι οποίες εµφανώς δεν είναι σχετικές
µε το νοµοσχέδιο και υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες τις
οποίες ακόµα δεν έχουν έρθει οι αρµόδιοι Υπουργοί να τις υπο-
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στηρίξουν.
Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να είµαστε συνεπείς µε
αυτά τα οποία το ίδιο το Προεδρείο έχει καθορίσει, να µην αποδεχθείτε καµµία τροπολογία την οποία ο αρµόδιος Υπουργός να
µην υποστηρίξει.
Βλέπω δύο τροπολογίες που αφορούν το Υπουργείο Υγείας.
Με ενδιαφέρον τις διαβάζω. Δεν θα έρθει ο Υπουργός Υγείας να
επιχειρηµατολογήσει υπέρ της αποδοχής των τροπολογιών; Πού
είναι;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Εδώ είναι ο Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πολύ ωραία. Περιµένουµε να σας
ακούσουµε µετά. Όµως θα ήταν λογικό πρώτα να ακούσουµε
εσάς και στη συνέχεια τον Υπουργό να τις αποδέχεται.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έγινε ανάποδα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα ακούσουµε, λοιπόν, τον
Υπουργό να επιχειρηµατολογεί υπέρ των τροπολογιών. Θα τοποθετηθούµε για τις υπουργικές τροπολογίες αλλά για τις βουλευτικές τροπολογίες παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,
αυτή η βολική παράκαµψη των διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε µια σειρά από βουλευτικές τροπολογίες οι
οποίες γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό, να µην επαναληφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, κύριε
Μητσοτάκη, χωρίς εγώ να λέω αν υπάρχει δόλος ή όχι–δεν µου
επιτρέπεται από τη θέση που είµαι-παρόµοιο πράγµα είπα επί
της ουσίας, µε την έννοια τού να γίνεται ουσιαστική κουβέντα
στην επιτροπή και να έρχεται εδώ πλήρες το νοµοσχέδιο.
Αν κατάλαβα καλά, ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι αρκετές τροπολογίες ήταν θεσµικού περιεχοµένου και δεν ήταν οικονοµική
η επιβάρυνση, άρα δεν απαιτείτο έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σίγουρα όταν θα έρθουµε στις άλλες υπουργικές τροπολογίες –δεν ξέρω αν θα είµαι εγώ στο Βήµα εκείνη
την ώρα, πιστεύω ότι όποιος και αν είναι θα το κάνει- πράγµατι
θα κληθούν οι υπογράφοντες Υπουργοί να υποστηρίξουν τις
τροπολογίες τους, διότι ο κ. Κατρούγκαλος απλά απεδέχθη να
ενσωµατωθούν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η αναγνώριση προϋπηρεσίας,
κύριε Υπουργέ, δεν έχει κόστος; Πόσο είναι το κόστος;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είπα «εκτός εξαιρέσεων».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μητσοτάκη, θέλουµε να µιλήσουν πολλοί συνάδελφοι ή δεν θέλουµε; Εάν θέλουµε, σας παρακαλώ να µαζέψουµε λίγο τον χρόνο.
Θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον κ. Βούτση και για δύο
λεπτά στον κ. Πετράκο να µιλήσει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προσωπικό δεν
υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν ανεφέρθη το όνοµά σας. Από
πού και ως πού είναι προσωπικό χωρίς να αναφερθεί το όνοµά
σας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δώστε µου τον λόγο για να σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί του παρόντος δεν
έχετε το λόγο.
Κύριε Βούτση, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Επιτρέψτε µου να µιλήσω πολιτικά για
το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Βεβαίως και η διαδικασία είναι πολιτική και ιδιαίτερα όταν
αφορά στον Κανονισµό της Βουλής κ.λπ.-είναι κοινός τόπος
αυτά-πλην όµως η φύση αυτού του νοµοσχεδίου και κυρίως το
τι συνέβη στη χώρα τα τελευταία χρόνια και το τι εκκρεµότητες
έχουν υπάρξει µέσα στην κοινωνία, οδήγησε και οδηγεί στην κατ’
οικονοµίαν εµφάνιση αυτής της σηµερινής κατάστασης. Δηλαδή
είναι πολλαπλάσια τα θέµατα και οι οµάδες πληθυσµού οι οποίες
µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο ευλόγως θεωρούν ότι έχουν
αδικηθεί, ότι έχουν παραιτηθεί κ.λπ..
Δεν έχουν γίνει δεκτές σειρά τροπολογιών ή προτάσεων που
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υπήρξαν από πολλές οµάδες και για το δηµοσιονοµικό κόστος
που θα µπορούσε να είχε η αποδοχή τέτοιων προτάσεων.
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στη διάρκεια των επιτροπών µε
την παρουσία των φορέων, οι οποίοι έθεταν αυτά τα ζητήµατα,
από εκεί σηµείωσαν αυτά τα στοιχεία, καθώς και από άλλες διαδικασίες –επισκέψεις φορέων στη Κοινοβουλευτική Οµάδα- και
τα έφεραν σε γνώση µας. Είδαµε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Αντιλαµβάνοµαι την ένσταση του κ. Μητσοτάκη και θέλω να
είµαι ειλικρινής. Όµως επαναλαµβάνω ότι η φύση αυτού του νοµοσχεδίου, οι θεµατικές που περιλαµβάνει και τα αντικείµενα που
έχουν δηµιουργηθεί αυτά τα χρόνια, πραγµατικά οδηγούν ως
πρώτη δόση σε αυτήν την κατάσταση.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν σοβαρότατα ζητήµατα, κοινωνικές αδικίες εδώ και δεκαεπτά χρόνια τουλάχιστον –εννοώ
επιτυχόντες ΑΣΕΠ, διαγωνισµών, κ.λπ.. Είναι η πρώτη δόση αυτή.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Με αυτά που συµβαίνουν τώρα στη χώρα,
µε τα παρόντα προβλήµατα θα ασχοληθείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Προς το καλοκαίρι, θα έρθει το νοµοσχέδιο που είπε ο κύριος Υπουργός, που θα αφορά και στα
ζητήµατα της αξιολόγησης και της επιλογής προϊσταµένων κ.λπ.,
όπου εκεί επίσης θα είµαστε υποχρεωµένοι να ακούσουµε την
κοινωνία και να δούµε τι από αυτά θα νοµοθετήσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι γίνεται στη χώρα τώρα ξέρετε; Τι γίνεται µε την πιστωτική ασφυξία θα µας πείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Προσπαθούµε να µάθουµε. Βγαίνουµε
έξω και πληροφορούµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχει
τελειώσει ο χρόνος σας.
Παρακαλώ, να τελειώνουµε για να µιλήσουν κι οι συνάδελφοι.
Κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι εξηγήσιµη η
αντίδραση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης, του
κ. Μητσοτάκη, διότι οι βουλευτικές αυτές τροπολογίες, φέρνουν
µπροστά του ερινύες και τις ενοχές του για τη διάλυση του δηµόσιου τοµέα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έχει ψοφήσει όλος ο ιδιωτικός τοµέας!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Βούλτεψη, µου επιτρέπετε
να µιλήσω και να πω τη γνώµη µου;
Όταν θα µου επιτρέψει η κ. Βούλτεψη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Βούλτεψη,
αφήστε τον να πει ό,τι έχει να πει. Μη χάνουµε το χρόνο. Πρέπει
να µιλήσουν οι συνάδελφοι. Έχει δικαίωµα να τα πει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είναι όµως ακατανόητη η αγωνία
του κ. Μητσοτάκη για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διότι ο
κ. Μητσοτάκης δεν είναι τώρα Υπουργός, οπότε δεν χρειάζεται
να έχει τόσο µεγάλη αγωνία για το τι συµβαίνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός
προφανώς συνεννοούνται µε την Κυβέρνηση. Να είναι ήσυχος,
λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης για το ότι έχουν ρυθµιστεί. Και όπως
είπε ο κύριος Υπουργός, οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες είναι θεσµικού χαρακτήρα και δεν έχουν δηµοσιονοµικό
κόστος. Άρα, ας µην υπάρχει τόσο µεγάλη αγωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προς διατήρηση,
απλώς, της τάξης, όσες έχουν δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα κι
έχουν κατατεθεί, έπρεπε να έχουν και την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συγγνώµη, βαλθήκατε
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µη µιλήσει κανείς άλλος;
Κύριε Θεοχάρη, θα σας δώσω τον λόγο, γιατί θα φανεί ότι
κάνω άνιση µεταχείριση. Σας παρακαλώ, όµως, να τελειώνουµε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ένα λεπτό χρειάζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κάνει αποδεκτές ο Υπουργός βουλευτικές τροπολογίες χωρίς να µπορούµε να τις δούµε
για να επιβεβαιώσουµε ότι δεν έχουν επιβάρυνση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατατέθηκαν τροπολογίες. Να σιωπήσουν οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας; Να σιωπήσουµε θέλετε; Να
σιωπήσουν οι Βουλευτές; Να µην καταθέσουν τροπολογία; Αυτό
θέλει ο κ. Μητσοτάκης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αφήσετε τον κ.
Θεοχάρη να µιλήσει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Σας ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Περιµένετε, κύριε
συνάδελφε.
Συνεχίστε, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Επιφυλασσόµαστε κι εµείς
να δούµε και να κρίνουµε αν αυτές οι τροπολογίες προκαλούν
επιβάρυνση του προϋπολογισµού και κατά πόσο χρειάζονται έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μέχρι τότε δεν µπορούµε να δεχθούµε επί της αρχής ότι γίνονται δεκτές οι
τροπολογίες που µπορεί να έχουν επιβάρυνση. Αυτό είναι αντισυνταγµατικό και αντιβαίνει στο άρθρο 73 και στο άρθρο 75.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατεγράφη η άποψή
σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γάκη, θα µου
κάνετε εµένα τη χάρη. Ούτως ή άλλως, είστε τέταρτος οµιλητής.
Άρα, αυτά που θέλετε να πείτε επί προσωπικού, θα τα πείτε στην
οµιλία σας. Το λέω για να µπούµε στη διαδικασία.
Σας το ζητώ εγώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ που
δέχεστε.
Ξεκινάει, λοιπόν, η διαδικασία συζήτησης επί των άρθρων µε
την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ την κ. Μαρία Θελερίτη, η οποία έχει
τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνουµε στη συζήτηση επί
των άρθρων του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Πριν αναφερθώ
στα άρθρα που περιλαµβάνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θα
ήθελα να τονίσω για πολλοστή φορά ότι το παρόν νοµοσχέδιο
δεν είναι το ολοκληρωµένο πρόγραµµα και οι θέσεις που έχει ο
ΣΥΡΙΖΑ για τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν το κράτος και τη
δηµόσια διοίκηση, γιατί, όπως προανέφερα, αναγνωρίζουµε ότι
αυτή η προσπάθεια απαιτεί αρκετό χρόνο και ένταση για να αντιµετωπίσει τις παθογένειες που επί σαράντα χρόνια χτίστηκαν
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Όπως προανέφερα, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται επίσης να αντιµετωπίσει τις στρεβλώσεις του δηµόσιου τοµέα και
να αποκαταστήσει τις αδικίες σε βάρος εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και στην αυτοδιοίκηση, οι οποίες προέκυψαν κυρίως
στο πλαίσιο των µνηµονιακών πολιτικών και τις σχετικές νοµοθεσίες της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ.
Το παρόν νοµοσχέδιο, επίσης, λαµβάνει µία πρωτοβουλία να
προχωρήσει στην αναµόρφωση και τον εκδηµοκρατισµό των
σχέσεων του κράτους µε τους πολίτες. Ακριβώς όπως είπα και
εχθές, ο εκσυγχρονισµός για µας δεν νοείται χωρίς τον εκδηµοκρατισµό του κράτους.
Άρα, όσον αφορά τη χθεσινή µνεία του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας πως κατεβάζουµε το νοµοσχέδιο ανερυθρίαστα, εισάγοντας, όπως ανέφερε, την εµπέδωση και επικράτηση του
συνδικαλισµού, δεν θα χρησιµοποιήσω την ίδια λέξη, τη λέξη
«συνδικαλιστικοποίηση», για προφανείς λόγους, µιας και για τη
νεοφιλελεύθερη προσέγγιση ο συνδικαλισµός συνιστά αναγκαίο
κακό και στην καλύτερη περίπτωση κάτι επικίνδυνο και απευκταίο.
Θα ήθελα, επίσης, να επισηµάνω ότι δεν νιώθουµε ντροπή και
αισχύνη για το παρόν νοµοσχέδιο αλλά αντίθετα εµείς νιώθουµε
περήφανοι, γιατί αποκαθιστούµε αδικίες.
Επίσης, αναρωτιόµαστε αν εσείς έχετε στοχαστεί για τις πολι-
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τικές σας ευθύνες και για τα δεινά που προξενήσατε στη χώρα
και σε χιλιάδες εργαζόµενους και, µάλιστα, χωρίς κανένα αποτέλεσµα, ακόµα και µε τα δικά σας κριτήρια για τη λιτότητα και
για την αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής.
Το «success story», κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
δεν ήταν παρά ένας επικοινωνιακός µύθος, µε ηµεροµηνία λήξης
ευτυχώς για τον ελληνικό λαό.
Επίσης, θα θέλαµε να µας ορίσετε τις έννοιες του «πελάτη»
και του «πάτρωνα», για να ακούσουν οι πολίτες τι εννοείτε. Δηλαδή, χαρακτηρίζετε «πελάτες» τους πολίτες που δίχως λόγο,
δίχως σχέδιο και χωρίς προγραµµατισµό αλλά ούτε και δηµοσιονοµικό όφελος, έχασαν τις δουλειές τους µε διαδικασίες «fast
track»; Χαρακτηρίζετε «πελάτες» τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες, τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ, τους σχολικούς φύλακες, τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, τις καθαρίστριες,
τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ;
Για µας είναι εργαζόµενοι που αδικήθηκαν και τους επαναφέραµε. Για µας είναι πολίτες µε δικαιώµατα που το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου συµβάλλει στην αποκατάστασή τους. Μάλιστα, δεν
συµβάλλει χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν το δηµόσιο συµφέρον,
όπως αναφέρθηκε χθες, γιατί και γι’ αυτό προβλέπει ότι κάποιοι
µε απόφαση του Υπουργού, θα καλύψουν ανάγκες έτσι όπως θα
έρθει το επόµενο νοµοσχέδιο, που είναι το νοµοσχέδιο µε το
οποίο θα ολοκληρωθεί η διοικητική µεταρρύθµιση έτσι όπως
εµείς έχουµε ως όραµα σαν ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, το παρόν νοµοσχέδιο –που δεν είναι το ολοκληρωµένο
µας πρόγραµµα- συµβάλλει στον εξορθολογισµό της λειτουργίας της διοίκησης µέσω της κινητικότητας. Εδώ θέλουµε να σταθούµε, γιατί για µας η κινητικότητα έχει µία άλλη έννοια και όχι
αυτήν που δώσατε εσείς. Τη συνδυάσατε και δώσατε την έννοια
καθαρά της απόλυσης. Για µας, η κινητικότητα είναι ένα µέσο
που συµβάλλει στον εξορθολογισµό της λειτουργίας της διοίκησης. Άρα, ο στόχος δεν είναι αποκλειστικά η αποκατάσταση αλλά
είναι και ο εξορθολογισµός της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης.
Εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτή είναι και η τεράστια διαφορά
µας. Είναι πολιτική, οραµατική, ιδεολογική, γιατί αντιλαµβάνεστε
ότι για µας οι λαϊκές κατακτήσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων δεν αποτελούν εµπόδιο για τον εκδηµοκρατισµό αλλά αντίθετα είναι στόχος µας και προϋπόθεση για τον εκδηµοκρατισµό
του δηµοσίου. Εξάλλου, το βάθεµα της δηµοκρατίας στο δηµόσιο που θέλουµε εµείς, που θα γίνει µέσα από µακρόπνοες διαδικασίες και προσπάθειες, προϋποθέτει την καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και την ενεργητική συµµετοχή των εργαζοµένων γι’ αυτές τις µεταρρυθµίσεις που εµείς
οραµατιζόµαστε. Γι’ αυτό, εδώ γίνεται το πρώτο βήµα προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να χρησιµοποιήσω κι εγώ ένα νεωτερισµό. Θα έλεγα πως αυτό που κυρίως πετύχατε µε µία
ατζέντα που δεν ήταν σχεδόν ποτέ ορατή στα ΜΜΕ, ήταν η αυταρχικοποίηση του κράτους, γιατί εκτός από τις περικοπές και
τα µέτρα λιτότητας, στόχος σας ήταν να καταλυθούν και οι δηµοκρατικές διαδικασίες εντός της διοίκησης. Και για να επιστρέψουµε στις παλιές εκείνες εποχές που είτε τα διαβάζαµε από
βιβλία λογοτεχνίας είτε κάποιοι που έχουν εργαστεί στο δηµόσιο
τα έχουν βιώσει, το κράτος λειτουργεί ως ηγεµόνας απέναντι σε
υπήκοους και όχι σε πολίτες και ως δεσπότης απέναντι στους
εργαζόµενους και όχι ως συνεργάτης.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιον που αναφέρθηκε χθες
ως ευνοούµενος της Κυβέρνησης, καθηγητής pανεπιστηµίου, ο
οποίος λέει ότι ένα κράτος, για να διαχειριστεί καλύτερα τις πολιτικές πιέσεις των πολιτών και των συλλογικών τους φορέων και
τις συναρθρώσεις των συµφερόντων που περιορίζουν την κυριαρχία του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, µεταξύ των άλλων
οδηγείται στη δηµιουργία χώρων αποφάσεων έξω από τους µηχανισµούς και τους θεσµούς της πολιτικής αντιπροσώπευσης και
κατ’ επέκταση έξω από κάθε µορφής δηµοκρατικό έλεγχο.
Δεύτερο σηµείο. Επιτέλους ας τελειώνουµε µε το µοτίβο που
έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες «µικρότερο ή λιγότερο
κράτος», γιατί πρόκειται για ελεγχόµενες ρυθµίσεις του κράτους.
Εδώ θα µπορούσα κάλλιστα να αναφερθώ σε πολύ µεγάλους θε-
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ωρητικούς, οι οποίοι λένε ότι το επίδικο σήµερα στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία είναι το κράτος εναντίον των αγορών. Για
εµάς είναι σαφές πως οι αγορές λειτουργούν µόνο µε ενεργή
κρατική υποστήριξη και ότι τα κράτη είναι εκείνα που διασώζουν
τις αγορές όταν πάνε στον γκρεµό.
Ακριβώς στόχος µας είναι η παρέµβαση του κράτους να γίνει,
γιατί θα πρέπει ο δηµοκρατικός έλεγχος των αποφάσεων να
παίρνεται για το πώς και πού επενδύεται τι και αυτό πρέπει να
γίνεται µέσω του κράτους, γι’ αυτό και η αναδιοργάνωση του
κράτους είναι αναγκαία.
Δεν θα αναφερθώ και σε άλλες αναφορές που έγιναν χθες,
απλά θα επισηµάνω λίγο τα κύρια σηµεία αυτού του νοµοσχεδίου. Το πρώτο, στο οποίο αναφέρθηκα και χθες, αφορά τον εκδηµοκρατισµό των σχέσεων κράτους και κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ακόµα πέντε λεπτά, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η πολιτική επιστράτευση είναι ένα θέµα δηµοκρατίας και άρα πρέπει να καταργηθεί.
Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε σήµερα για πολιτική επιστράτευση
όταν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και το Σύνταγµα κατοχυρώνουν αυτήν τη διαδικασία, το δικαίωµα στην απεργία.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω στο Κεφάλαιο 2, για το εξορθολογισµό του Πειθαρχικού Δικαίου, ότι πραγµατικά έγιναν αποδεκτές πάρα πολύ εύλογες παρατηρήσεις που προήλθαν από
τους κοινωνικούς φορείς και που ο κύριος Υπουργός τις συµπεριέλαβε στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που σας παρουσίασε.
Εδώ, πραγµατικά, για εµάς η συµµετοχή των συνδικαλιστών στο
πειθαρχικό συµβούλιο είναι ένα είδος εκδηµοκρατισµού.
Τέλος, δεν θα αναφερθώ στην αποκατάσταση των αδικιών,
γιατί αναφερθήκαµε αναλυτικά. Απλώς θα ήθελα να επισηµάνω
µερικές από τις τροπολογίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές, ακριβώς γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει το δηµόσιο, το οποίο υπέστη µεγάλη κατάρρευση µετά την εφαρµογή των µνηµονιακών
πολιτικών. Γι’ αυτό δικαιολογείται και ο αριθµός των τροπολογιών που έχουν έρθει µέχρι σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία συνάδελφε,
πείτε ποιες στηρίζετε µε τους αριθµούς τους, γιατί ήδη έχετε περάσει το χρόνο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στηρίζουµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ την πλειονότητα των τροπολογιών, έτσι όπως τις παρουσίασε ο κύριος
Υπουργός.
Θα ήθελα µόνο να σας παρακαλέσω, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 80 και ειδικό 28, να προστεθεί ο όρος «Α’ και Β’ βαθµού στους ΟΤΑ» και η λέξη «περιφερειακού συµβουλίου», έτσι
ώστε να καλύπτονται και οι ΟΤΑ Β’ βαθµού, που είναι οι περιφέρειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Νοµίζω ότι οι περισσότερες τροπολογίες που αφορούν τις διαδικασίες και τις προτάσεις που είχαν κάνει οι κοινωνικοί φορείς
και τα σωµατεία, δεν µπορούν να υιοθετηθούν στο σύνολό τους.
Ακριβώς αυτό είναι που µας διαφοροποιεί, ότι δεν αποκαθιστούµε στο σύνολο τις αδικίες αλλά πάντα τις αδικίες εκείνες
που σήµερα λειτουργούν µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.
Σας ευχαριστούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος, κ.
Σίµος -εµένα µου αρέσει καλύτερα από το Συµεών- Κεδίκογλου
έχει τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν µπορείτε να φροντίσετε να είµαι στις λίστες µε το όνοµα
που µε ξέρουν οι περισσότεροι, θα βοηθούσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε ο εκπρόσωπός µας
και ο εκπρόσωπος του Ποταµιού, το νοµοσχέδιο αυτό δεν έχει
αρχή. Λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα. Το µόνο που
κάνει, είναι να εξυπηρετεί σκοπιµότητες και να αποκαλύπτει προτεραιότητες, όπως την εξυπηρέτηση της πελατείας –εκλογικής
και µη-, τον εκσυνδικαλισµό -γιατί αυτό γίνεται- δηλαδή µια από-
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πειρα ελέγχου του κράτους µέσω της ενίσχυσης της εξουσίας
των συνδικαλιστών σε αντισυνταγµατικό βαθµό. Το λέει και το
Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Και δεν άκουσα καµµία
απάντηση σχετικά µε αυτό από τον Υπουργό. Επίσης, υπάρχει
µία µεγάλη χαλάρωση του πειθαρχικού ελέγχου. Εκεί φαίνεται
και η διαφορά φιλοσοφίας, όπως είπε και ο Υπουργός.
Εµείς πιστεύουµε ότι ένα αυστηρό και συνεκτικό Πειθαρχικό
Δίκαιο στη δηµόσια διοίκηση την αναβαθµίζει. Ο Υπουργός και η
Κυβέρνηση πιστεύουν ότι η χαλάρωση του Πειθαρχικού Δικαίου
ευνοεί τους δηµοσίους υπαλλήλους. Κάθε άλλο. Κάνει τους καλούς και τους επίορκους ένα και το αυτό.
Αυτό το νοµοσχέδιο µας γυρίζει πίσω στο χειρότερο χθες.
Αποδοµούνται µεταρρυθµίσεις που είχαν βελτιώσει τις διαδικασίες στη δηµόσια διοίκηση, αν µη τι άλλο είχαµε µάθει πόσοι και
ποιοι είναι οι επίορκοι. Εξετάστηκαν χιλιάδες υποθέσεις που ήταν
επί χρόνια στα ντουλάπια. Αυτό θα σταµατήσει να γίνεται; Γιατί
αυτό θα συµβεί.
Θέλω να πιστέψω τον Υπουργό που λέει ότι αυτό το σκοτείνιασµα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» είναι τυχαίο, µεµονωµένο. Δυστυχώς,
όµως, δεν κατάλαβα τον λόγο, ακόµα και στην συγκεκριµένη περίπτωση.
Προσοχή, κύριε Υπουργέ, µη συσκοτίζετε την «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Είναι από τις κατακτήσεις των τελευταίων ετών!
Τουλάχιστον πήρατε πίσω το σχέδιο σας να αλλάξετε άµεσα
όλες τις ανεξάρτητες αρχές µε τον πλέον αντισυνταγµατικό
τρόπο. Βέβαια, δεν το κάνατε από ευθιξία. Αντιληφθήκατε ότι οι
αποφάσεις που θα έπαιρναν οι ανεξάρτητες αρχές µε παράνοµη
σύνθεση -γιατί θα ήταν παράνοµη µε αυτόν τον τρόπο- θα ήταν
άκυρες.
Κύριε Υπουργέ, δεν είχα σκοπό να επανέλθω στο προσωπικό
σας θέµα, αλλά δείχνετε να µην καταλαβαίνετε. Εγώ αναφέρθηκα στον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών της Κυβέρνησης δεν είναι ούτε ποινικό ζήτηµα ούτε ζήτηµα που θα λυθεί στα
δικαστήρια- έναν κώδικα που αναφέρεται σε περιπτώσεις που
εσείς ή πρόσωπο στενά συνδεδεµένο µε εσάς –οικογενειακώς ή
αλλιώς, επαγγελµατικώς- έχει άµεσο ιδιωτικό συµφέρον, οικονοµικό ή άλλο –το πολιτικό συµφέρον είναι και αυτό µια µορφή συµφέροντος, όταν αφορά εκλογική πελατεία- το οποίο είναι
δυνατόν να επηρεάσει ή δίδει ευλόγως την εντύπωση ότι επηρεάζει την αµερόληπτη και αντικειµενική άσκηση των καθηκόντων
σας. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι δεν δίδεται ευλόγως η εντύπωση στους πολίτες ότι δεν µπορείτε να ασκήσετε αµερόληπτα
τα καθήκοντά σας όταν νοµοθετείτε για πρώην, έστω, πελάτες
σας ή για πελάτες συνεργατών σας;
Όµως, βρήκα εξόχως ανησυχητικό αυτό που είπατε, ότι δεν
υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων, γιατί το συµφέρον των εργαζοµένων και το δηµόσιο συµφέρον είναι ένα και το αυτό.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµίζει λίγο λαϊκή δηµοκρατία. Θέλω να σας υπενθυµίσω ότι οι λαϊκές δηµοκρατίες αποδείχτηκαν µια παρένθεση στην ιστορία. Υφίστανται ακόµη µόνο
στη Βόρεια Κορέα και στην Κούβα. Δεν νοµίζω ότι θέλετε να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο. Και όσο κι αν θα το θέλατε, δεν ανήκει
όλη η Ελλάδα στον δηµόσιο τοµέα. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα,
που έχει υποφέρει ακόµα περισσότερο. Σίγουρα υπήρξαν πλήγµατα. Υπήρξε κόσµος που υπέφερε και στον δηµόσιο τοµέα.
Υπήρξαν άνθρωποι που έχασαν την δουλειά τους. Είναι η Ελλάδα
της κρίσης, είναι η Ελλάδα σε δύσκολες συνθήκες, είναι η Ελλάδα που στον ιδιωτικό τοµέα έγινε γενοκτονία.
Προτεραιότητα, λοιπόν, έχουν οι ανάγκες της κοινωνίας, το τι
θέλει, το τι χρειάζεται, το τι µπορεί να αντέξει. Πόσο δηµόσιο
µπορούν να πληρώσουν οι Έλληνες;
Αφήστε το πως στελεχώνεται. Επαναφέρετε κόσµο που τον
χρειάζεται ο δηµόσιος τοµέας; Υπάρχει σχετικός προγραµµατισµός; Τους παίρνετε πίσω. Και, µάλιστα, παίρνετε πίσω ανθρώπους µε περιπτώσεις ανάλογες εκείνου ο οποίος, όπως
ακούσαµε, είχε χίλιες µέρες να πατήσει στη δουλειά του. Ήταν
σε αυτοδίκαιη αργία και µε αυτό το νοµοσχέδιο επιστρέφει.
Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο αγνώστου κόστους στην Ελλάδα της
κρίσης. Το είπα και στην επί της αρχής οµιλία µου. Τα 73 εκατοµµύρια είναι µια σχετική προσέγγιση από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε πλειάδα άρθρων λέτε, «κατ’ εκτίµηση του επισπεύδοντος
Υπουργού». Συνεπώς, δεν µε εξέπληξε η φάµπρικα τροπολογιών
που δεν έχουν κοστολογηθεί.
Έχουµε αντιληφθεί πως θέλετε τη δηµόσια διοίκηση. Είναι
αξιοσηµείωτα τα καθεστωτικά αντανακλαστικά σας.
Κι επειδή σχολιάστηκε το «ανερυθρίαστα». Ναι, κυρία συνάδελφε, ανερυθρίαστα κάνετε µερικά πράγµατα. Καταργείτε αδιάβλητες διαδικασίες. Αναφέρθηκα στην περίπτωση της κυρίας του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης. Όµως, σε αυτό το νοµοσχέδιο κάνετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Δεν
το κατάλαβα στην αρχή. Είδα στην τελική µορφή του νοµοσχεδίου, που µας ήρθε τώρα, στο άρθρο 5α παράγραφος 16, να
αναφέρεται ένα περίεργο. Στο άρθρο 26 του ν. 4320/2015 µετά
τις λέξεις «ειδικό συνεργάτη» και πριν από τη λέξη «υπάλληλο»
προστίθενται οι λέξεις «µετακλητό υπάλληλο ή».
Αυτό έχει µια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, όπως ανακάλυψα,
γιατί έτσι επρόκειτο να είναι στο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση η διάταξη για τις θέσεις προϊσταµένων γραφείων της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Είχε στο αρχικό κείµενο
ότι µπορεί να µπει ως προϊστάµενος µετακλητός υπάλληλος.
Προς τιµήν της η αρµόδια Υπουργός δεν το δέχθηκε και έτσι
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το άρθρο αυτό δηµοσιεύεται
εξαιρώντας τις λέξεις «µετακλητό υπάλληλο». Όχι! Ανερυθρίαστα το επαναφέρετε! Για ποια κυρία είναι η ιστορία; Για ρωτήστε
να µάθετε.
Εν τάχει να σας πω για τα άρθρα, γιατί πολύ λίγα δεχόµαστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε κι εσείς τη
σχετική ανοχή. Προχωρήστε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα είµαι όσο πιο γρήγορος µπορώ,
κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 1 λέει: «Σε καµµία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή οποιασδήποτε άλλης µορφής επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ως µέτρο αντιµετώπισης απεργίας». Ενώ,
δηλαδή, το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής σάς έχει επισηµάνει ότι το δικαίωµα στην υγεία είναι συνταγµατικό όριο στην
άσκηση κάθε άλλου συνταγµατικού δικαιώµατος, όπως είναι η
απεργία, εσείς το αφήνετε έτσι. Και το έχετε ρητά. Σε καµµία περίπτωση, ο κόσµος να χαλάσει, η Αθήνα να πεθάνει.
Επίσης, διατηρείτε και την παράγραφο 5. Σας έχουµε πει ότι
µε αποφάσεις του Υπουργού ρυθµίζονται τεχνικά θέµατα, όχι
κάθε άλλο θέµα γενικά.
Στο άρθρο 2, διατηρούµε πολλές επιφυλάξεις. Μπορεί να δώσατε διευκρινίσεις αλλά µας ανησύχησε πάρα πολύ αυτός ο σχεδιασµός.
Άρθρο 3: «Αποκατάσταση του τεκµηρίου αθωότητας». Μα, δεν
είχε ποτέ διακυβευθεί το τεκµήριο αθωότητας. Η αυτοδίκαιη
αργία είναι ένα διοικητικό και όχι πειθαρχικό µέτρο. Δεν προσβάλλει το τεκµήριο αθωότητας. Δεν το λέω εγώ. Το Συµβούλιο
της Επικρατείας το λέει.
Άρθρο 4: «Πειθαρχικές ποινές». Τις περιορίζετε όσο περισσότερο γίνεται και φυσικά το δεχόµαστε.
Άρθρο 5: «Πειθαρχικά συµβούλια». Τα παραδίδετε στους συνδικαλιστές. Στα πειθαρχικά συµβούλια θα υπάρχουν δύο δικαστικοί, δυο συνδικαλιστές και ένας υπηρεσιακός. Μαντέψτε µε
ποιον θα πηγαίνει ο υπηρεσιακός.
Άρθρο 6: «Πειθαρχικά παραπτώµατα». Τα περιορίζετε όσο περισσότερο γίνεται και κρατάτε πάλι αυτό το «σε καµµία περίπτωση». Πρέπει να είναι προσφιλής σε σας αυτή η έκφραση σε
ό,τι αφορά στους συνδικαλιστές. Σε καµµία περίπτωση δεν τους
ακουµπάµε! Σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή η
άσκηση της συνδικαλιστικής πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.
Πώς ορίζεται, κύριε Υπουργέ, αυτή; Και µέχρι ποιου σηµείου
φτάνει; Αναγνωρίζετε, τουλάχιστον, ότι δεν µπορεί να παραβιάζει
τα δικά µου δικαιώµατα, ότι το δικαίωµα του άλλου σταµατάει
εκεί που παραβιάζεται το δικαίωµα του διπλανού του;
Το άρθρο 7 το δεχόµαστε.
Το άρθρο 8 δεν το δεχόµαστε.
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Το άρθρο 9 επίσης, δεν το δεχόµαστε. Σας υπενθυµίζουµε ότι
το Σύνταγµα λέει ότι είναι απαραίτητη η συµµετοχή του ΑΣΕΠ.
Τα άρθρα 10 και 11 τα δεχόµαστε.
Το άρθρο 12 το δεχόµαστε.
Το άρθρο 13 το δεχόµαστε.
Ολόκληρο το Κεφάλαιο 4 δεν το δεχόµαστε. Είναι αυτό που
σας είπα πριν. Κάνετε ένα δηµόσιο χειρότερο κι από πριν, χωρίς
να προβλέπετε τις ανάγκες χωρίς να καλύπτετε εκεί που υπάρχουν οι ανάγκες, µόνο και µόνο για να δικαιώστε την πελατεία
σας.
Και δεν δικαιώνετε αλλά αδικείτε τους νέους πτυχιούχους που
δικαιούνται µία θέση στο δηµόσιο, αδικείτε την κοινωνία που αξίζει την καλύτερη δυνατή δηµόσια διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο Κεφάλαιο 5 δεχόµαστε το άρθρο 22. Δεν δεχόµαστε,
όµως, το άρθρο 23 και µόνο που έχει αυτόν τον τρόπο επιλογής
προέδρου στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης.
Το άρθρο 24 δεν το δεχόµαστε, γιατί µπορεί να αφαιρέσατε
τον υπόλογο διαχειριστή αλλά κρατάτε το να παίρνει ο κόσµος
ΦΕΚ –και πώς θα πληρώνει;- στα ΚΕΠ.
Το άρθρο 25 το δεχόµαστε.
Το άρθρο 26 δεν το δεχόµαστε, πόσω µάλλον που κάνατε κι
αυτήν την προσθήκη για κάποιο πρόσωπο στη Γενική Γραµµατεία
της Κυβέρνησης!
Το άρθρο 27 δεν το δεχόµαστε.
Το άρθρο 29 δεν το δεχόµαστε.
Μία πολύ µικρή κουβέντα για τις τροπολογίες, πέρα από το ότι
φυσικά όταν αναγνωρίζεις προϋπηρεσία, όταν φέρνεις κόσµο
πίσω, όταν δέκα χρόνια µετά, ανθρώπους που από το 2004 ήταν
εκτός δηµοσίου πας να τους επαναφέρεις, δεν υπάρχει κόστος;
Θα ήθελα, λοιπόν, να µιλήσω για µία υπουργική τροπολογία,
γιατί ενώ ακούστηκε πολύ καλή και θέλουµε να βοηθήσουµε µε
κάθε τρόπο στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης -µιλάω για την τροπολογία για την αντιµετώπιση
των ροών µεταναστών από τα θαλάσσια σύνορα- κι ενώ δεχόµαστε την άµεση και επείγουσα ανάγκη, δεν πρέπει να µπει ένα
χρονικό όριο; Για πόσο καιρό θα είναι επείγουσα η ανάγκη και
θα πρέπει να εξαιρεθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες; Για τρεις
µήνες; Για έξι µήνες; Να µπει ένα όριο. Και να µπει κι ένα ποσοτικό όριο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Περισσότερα θα πούµε στη συνέχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης.
Η ελληνική Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο
συνάδελφος κ. Ιωάννης Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσουµε κατ’ αρχάς µε ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που
τίθεται για εµάς. Πριν από µισή ώρα περίπου, ο κύριος Υπουργός
µας έφερε δεκαεφτά, δεκαοκτώ τροπολογίες. Δεν γίνεται αυτό
το πράγµα να το δεχτούµε. Δεν πρόκειται να τις ψηφίσουµε.
Ακόµη κι αν είναι σωστές κάποιες από αυτές, κύριε Υπουργέ, δεν
έχουµε τη δυνατότητα να τις κοιτάξουµε, να δούµε τι γίνεται.
Αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα λύσουµε. Εσείς ήσασταν αυτοί
που πριν από τρεις-τέσσερις µήνες διαρρηγνύατε τα ιµάτιά σας
εδώ πέρα ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι σωστός, ότι αυτή η διαδικασία, η οποία ακολουθείται, δεν είναι η πρέπουσα.
Εµείς, λοιπόν, συνεχίζουµε να το λέµε και τώρα. Τώρα που άλλαξε η Κυβέρνηση, πάλι τα ίδια λέµε. Έχετε έρθει και κάνετε
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ακριβώς τα ίδια πράγµατα. Πώς θα τις δούµε αυτές τις δεκαεφτά, δεκαοκτώ τροπολογίες που µας φέρατε; Πώς θα αποφασίσουµε αν αυτά είναι σωστά ή αν είναι λάθος; Και δεν νοµίζω πως
είναι παράλογο το θέµα που βάζουµε. Αν ρωτήσουµε εδώ πέρα
ακόµα και τους Βουλευτές της δικής σας παράταξης, είµαι σίγουρος ότι δεν θα γνωρίζει κανείς τι λέει η κάθε µία τροπολογία
από αυτές που έχουν έρθει. Μόνο εσείς το γνωρίζετε.
Η πρόθεσή σας µπορεί να είναι σωστή αλλά δεν µπορούµε να
βασιστούµε µόνο σε αυτό. Πρέπει αυτό το πράγµα να είναι η τελευταία φορά που γίνεται στην ελληνική Βουλή. Πρέπει αυτά τα
πράγµατα να είναι προκαθορισµένα, να µας δίνονται κι εµάς
µέσα στην επιτροπή. Πήγαµε σε έξι, εφτά συνεδριάσεις αυτής
της επιτροπής. Ποιος ο λόγος να πηγαίνουµε, λοιπόν, στις επιτροπές και να συζητάµε, όταν τελευταία στιγµή, ερχόµενοι εδώ,
µας έρχεται ουσιαστικά ένα καινούργιο νοµοσχέδιο το οποίο δεν
ξέρουµε;
Εµείς πριν από λίγο ψηφίσαµε «παρών». Αν το ξέραµε, µπορεί
τελικά να ψηφίζαµε «όχι» ή να ψηφίζαµε και «ναι». Αλλάζει τελείως το σκεπτικό µε το οποίο έχουµε πάρει την απόφασή µας.
Είναι πραγµατικά απαράδεκτο αυτό και θα σας παρακαλούσα
να µην ξανασυµβεί.
Επειδή τα άρθρα είναι πάρα πολλά και θα τοποθετηθούµε στη
συνέχεια, όταν θα γίνει η ψηφοφορία, όπου θα πούµε την άποψή
µας, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες, οι οποίες
µας είχαν έρθει από πριν και προλάβαµε τουλάχιστον να δούµε
εκεί τι γίνεται.
Για την τροπολογία 88/35, που αφορά τη χρηµατοδότηση των
κοµµάτων, είχαµε συζητήσει και χθες και είχαµε πει ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Για εµάς, τη Χρυσή Αυγή, είναι µία
φωτογραφική τροπολογία, προκειµένου να πάρουν χρήµατα
συγκεκριµένα πολιτικά κόµµατα.
Και ειδικά όσον αφορά το ένα από αυτά τα πολιτικά κόµµατα,
το κόµµα του ΛΑΟΣ, είχαµε ακούσει ότι έχουν γίνει σηµεία και
τέρατα πιο πριν. Είχαµε ακούσει για offshore εταιρείες. Και αντί
αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στη δικαιοσύνη, να αποδείξουν αν
είναι αλήθεια αυτά που λέγονται, αν είναι ψέµατα, να δούµε
ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, τους δίνουµε και µπόνους.
Και την ίδια στιγµή η τρίτη πολιτική δύναµη –επαναλαµβάνω και
πάλι- δεν παίρνει δεκάρα τσακιστή µε αντισυνταγµατικούς και
παράνοµους τρόπους, επειδή κάποιοι µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα έτσι αποφάσισαν και επειδή και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι
ήξεραν ότι αυτό που γίνεται είναι παράνοµο, είναι αντισυνταγµατικό και είναι άδικο, δεν είχαν το σθένος να αντιδράσουν και συµφώνησαν µε αυτό το οποίο συνέβαινε.
Εµείς, λοιπόν, δεν το δεχόµαστε µε τίποτα αυτό το πράγµα.
Δεν µπορεί κάποια κόµµατα που έχουν πάρει το 1,5% αυτήν τη
στιγµή να χρηµατοδοτούνται κι από πάνω, ενώ είναι υπόλογα
στην ελληνική δικαιοσύνη.
Εδώ πέρα υπάρχει και ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα. Ανοίγει µεγάλα θέµατα για τα µουσουλµανικά κόµµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη Θράκη, που κατεβαίνουν εκεί, τα οποία παίρνουν ένα
ελάχιστο ποσοστό σε πανελλαδική εµβέλεια. Όµως, δεν ξέρουµε
αν κάποια στιγµή φθάσουν σ’ αυτήν τη διαδικασία και θα πρέπει
το ελληνικό κράτος να τους ανταµείβει κιόλας για τις αποσχιστικές τάσεις τις οποίες δείχνουν. Χθες, µάλιστα, είχαµε µία συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση µέσα στη Βουλή, στην οποία
αναφέραµε συγκεκριµένα θέµατα.
Πρέπει να τα προσέξετε πάρα πολύ αυτά, κύριε Υπουργέ, και
κυρίως -σας λέω και πάλι- για τους µουσουλµάνους πάνω, που
ίσως να δηµιουργήσουν αυτό το θέµα αλλά και για το κόµµα το
συγκεκριµένο που λέµε. Εκτός κι αν εδώ ο συγκεκριµένος Αρχηγός του πολιτικού αυτού κόµµατος κρατάει κάποιους από εσάς
και κάποιοι από εσάς φοβούνται να αντιπαρατεθούν. Και δεν
λέµε για µία αντιπαράθεση άδικη, δεν λέµε να τιµωρηθεί οπωσδήποτε αν δεν έχει κάνει. Όµως, ενώ τόσα πολλά είχαν ακουστεί,
όχι µόνο σταµάτησε αυτή η διαδικασία εδώ και τέσσερις µήνες το να αποδειχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο και αν είναι
ένοχος- αλλά έρχεστε τώρα εσείς για να του δώσετε και πριµ.
Αν είναι δυνατόν!
Στην τροπολογία 108 49 γίνεται αναφορά για τους επικουρικούς γιατρούς. Εσείς -όχι προσωπικά, ως ΣΥΡΙΖΑ- όταν πριν από
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λίγους µήνες ήσασταν στην αντιπολίτευση, εξαπολύατε µύδρους
εναντίον αυτού του συγκεκριµένου γεγονότος και λέγατε ότι δεν
είναι σωστό και δεν πρέπει να γίνει.
Εµείς, λοιπόν, εξακολουθούµε και λέµε ότι, ναι, δεν πρέπει να
γίνει. Δεν µπορεί να υπάρχουν επικουρικοί γιατροί, τους οποίους
θα τους στείλουµε έξι µήνες στη Ρόδο, τέσσερις µήνες στον
Έβρο, δώδεκα µήνες στη Χίο. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Εφόσον
υπάρχουν θέσεις, οι οποίες είναι παγιωµένες, οι οποίες πρέπει
να καλυφθούν από γιατρούς και από διάφορους νοσοκοµειακούς, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάνε µόνιµα και να δουλέψουν εκεί. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρόκειται να
ψηφίσουµε αυτήν τη συγκεκριµένη τροπολογία. Είναι απλά πράγµατα, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να τα λύσετε. Απλά
δεν δείχνετε κι εσείς τη διάθεση και, δυστυχώς, µετά από τρεισήµισι-τέσσερις µήνες κάνετε ακριβώς τα ίδια πράγµατα που καταγγέλλατε ως αντιπολίτευση.
Εκεί, φυσικά, που δεν πρόκειται µε τίποτα να συµφωνήσουµε
ως Χρυσή Αυγή και το καταδικάζουµε σαν γεγονός, είναι στην
τροπολογία 112 52 όπου µιλάµε για δηµόσιες συµβάσεις χωρίς
διαγωνισµό, αλλά µε απευθείας ανάθεση. Εµείς ως Χρυσή Αυγή,
όπου ακούµε για απευθείας αναθέσεις και τα συναφή, είµαστε
κάθετα αντίθετοι. Εκεί µέσα για εµάς εµπεριέχονται πάρα πολλοί
κίνδυνοι, εκούσια ή ακούσια από κάποιους. Γίνεται πραγµατικά
ένα µεγάλο φαγοπότι.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, εµείς να συµφωνήσουµε. Και απορώ
πως εσείς φέρατε αυτό το πράγµα τώρα για να ψηφιστεί. Πώς
θα γίνει να ψηφίσουµε αυτό που θα ανατίθεται χωρίς διαγωνισµό
σε κάποιους, να τροφοδοτούν και να παίρνουν χρήµατα χωρίς
κανείς να γνωρίζει αν υπήρχαν άλλες προϋποθέσεις κι αν θα µπορούσαν να είναι πολύ λιγότερα αυτά τα χρήµατα; Και το κάνετε
µε πρόφαση ότι είναι πολύ µεγάλη η εισροή των λαθροµεταναστών στην πατρίδα µας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Συµφωνούµε κι
εµείς. Όµως, ένας σηµαντικός τρόπος να το λύσουµε αυτόν είναι
να περιφρουρήσουµε τα σύνορά µας, ώστε να µην υπάρχει αυτή
η τεράστια εισβολή των λαθροµεταναστών. Όχι µε το να δώσουµε, να αναθέσουµε χωρίς διαγωνισµό τις δηµόσιες συµβάσεις. Αν είναι δυνατόν!
Θέλουµε να τονίσουµε ως Χρυσή Αυγή -το είπε το πρωί πάρα
πολύ σωστά και ο συναγωνιστής µου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µας, ο Χρήστος ο Παππάς- ότι διαφωνούµε, είµαστε
κάθετα αντίθετοι µε το άρθρο 10. Για εµάς έχει να κάνει µε το
πρώτο στάδιο του ηλεκτρονικού φακελώµατος. Στην αρχή, απ’
ό,τι γνωρίζουµε, το παρόν άρθρο είχε επιχειρηθεί, είχε συζητηθεί
να έλθει αρκετά πιο σκληρό -να το πω έτσι- εντός της Βουλής.
Με διάφορες αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως από τη Χρυσή
Αυγή, αλλά και από διάφορους άλλους φορείς, το «µαζέψατε»
λίγο και µας το παρουσιάζετε σήµερα κάπως έτσι. Εµείς επαναλαµβάνουµε ότι αυτό είναι ο προποµπός για να έλθει το ηλεκτρονικό φακέλωµα στην πατρίδα µας.
Εµείς αυτό το πράγµα δεν το ανεχόµαστε, δεν το δεχόµαστε
και για θρησκευτικούς λόγους, καθότι το 99% των Ελλήνων
πολιτών είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν το δεχόµαστε, όµως, και
ως ελεύθεροι άνθρωποι, ως ελεύθεροι Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήσασταν απολύτως συνεπής.
Τον λόγο έχει ο επόµενος ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, ο
καθηγητής κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε Υπουργέ, η πρώτη αντίδραση µετά το σοκ που υπέστηµεν µε τις δεκαπέντε βουλευτικές
και πέντε υπουργικές τροπολογίες, τις οποίες δεν έχουµε δει,
δεν έχουµε συζητήσει, δεν γνωρίζουµε, είναι η εξής: Είναι πραγµατικά σοκαριστικό για εµάς, που είµαστε πρώτη φορά σε αυτήν
τη Βουλή, να βλέπουµε νοµοθετικές τεχνικές, που εµένα τουλάχιστον προσωπικώς µου θυµίζουν τις µέρες του αλήστου µνήµης
Τσοβόλα, όταν -θυµάστε- έρχονταν εδώ υπουργικές αποφάσεις,
οι οποίες κυρώνονταν εκ των υστέρων µε νόµο. Έβγαινε, δηλαδή, η υπουργική απόφαση χωρίς εξουσιοδότηση. Εγώ το θυ-
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µάµαι αυτό, καθώς παρακολουθούσα τότε τις συνεδριάσεις της
Βουλής µε άλλη ιδιότητα. Μιλάµε για τις πιο µαύρες στιγµές του
νοµοθετικού βίου του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Και τώρα είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο γίνεται. Θεωρώ ότι
δεν είναι απλώς κακή νοµοθέτηση. Είναι απαράδεκτη νοµοθέτηση. Έχουµε τροπολογίες, για τις οποίες δεν έχουµε έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Έχουµε τροπολογίες,
που η πρώτη µας εκτίµηση είναι ότι είναι στα όρια της νοµιµότητας. Έχουµε τροπολογίες, που προφανώς υποκρύπτουν συντεχνιακά συµφέροντα, τα οποία δεν τα έχουµε συζητήσει. Και πάνω
από όλα έχουµε τροπολογίες, που αλλάζουν τελείως το αρχικό
νοµοθέτηµα για το οποίο συζητούσαµε.
Όταν ο Υπουργός εδέχθη πολλές από τις παρατηρήσεις τις
οποίες κάναµε στην επιτροπή, µας δηµιούργησε την αίσθηση ότι
είµαστε σε µία θετική κατεύθυνση, παρά τις διαφωνίες µας.
Πραγµατικά αυτήν τη στιγµή αλλάζουµε άρδην την άποψή µας
και την εντύπωσή µας για το νοµοσχέδιο.
Φέρνετε ένα άλλο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, και δηλώνουµε εξ υπαρχής ότι αδυνατούµε να το παρακολουθήσουµε. Πολύ φοβούµαι ότι αν δεν αποσύρετε τις
τροπολογίες αυτές τώρα -εννοώ κατά τη διάρκεια αυτής της συζητήσεως- είµαστε υποχρεωµένοι να τις αρνηθούµε διαρρήδην
όλες, χωρίς να µπούµε στο περιεχόµενό τους. Είναι ο µόνος τρόπος για να σας πούµε ότι αυτή η πρακτική είναι απαράδεκτη και
δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Είναι δε διπλά απαράδεκτη για µία Κυβέρνηση της Αριστεράς, η οποία όµνυε στο όνοµα της καλής νοµοθέτησης και
µάλιστα από τα πιο επίσηµα χείλη, του κυρίου Πρωθυπουργού
και της Προέδρου της Βουλής.
Και παρ’ όλο που υπήρχαν ενδείξεις περί αυτού -και αναφέροµαι µόνο σε ένα παράδειγµα, στο άρθρο 26 του νοµοσχεδίου,
που ήταν από αυτά τα οποία δεν είχαµε συζητήσει στην επιτροπή
και τα συζητάµε τώρα- πείτε µου και εσείς, κύριε Υπουργέ, που
έχετε δει πάρα πολλά νοµικά κείµενα αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Έχετε ξαναδεί άρθρο το οποίο να έχει τίτλο «Άλλες
διατάξεις»;
Αυτή η επαίσχυντη τακτική των «άλλων διατάξεων» που ήταν
πάντοτε άσχετες διατάξεις, είναι µία πρακτική του ελληνικού Κοινοβουλίου όχι σε όλες του τις περιόδους αλλά εν πάση
περιπτώσει τις τελευταίες δεκαετίες, που θεωρείται κατά κάποιον τρόπο δεδοµένη, παρ’ όλο που τινάζει στον αέρα κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου. Όµως σε άρθρο εγώ δεν το είχα
ξαναδεί. Έχετε άρθρο µε τίτλο «Άλλες διατάξεις» που έχει πόσα
αντικείµενα; Πόσα; Δέκα! Μέσα στο ίδιο άρθρο υπάρχουν δέκα
διαφορετικά αντικείµενα! Αυτό που λέγαµε παλιά «ετερογενής
νοµοθεσία».
Ακούστε τι έχει το άρθρο. Η πρώτη παράγραφος, έχει ρυθµίσεις που αφορούν το άσυλο. Η δεύτερη παράγραφος,
περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν ΟΤΑ, που δεν έχουν να κάνουν µε το άσυλο. Η πέµπτη παράγραφος, αναφέρεται στην
επιλογή γενικών διευθυντών και στις ρυθµίσεις του Υπαλληλικού
Κώδικα. Η έβδοµη παράγραφος, ρυθµίσεις που αφορούν συγκεκριµένες ανεξάρτητες αρχές, όχι τις άλλες δύο που συζητάγαµε
πριν. Η όγδοη παράγραφος, ρυθµίσεις που αφορούν µουσικούς.
Τελείως ειδική ρύθµιση. Η ένατη παράγραφος του ιδίου άρθρου,
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» - Συµµετοχή εκπρόσωπων από
το Υπουργείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ρυθµίζεται και
αυτό στο ίδιο άρθρο.
Η δέκατη, έχει θέµατα ωραρίου, δηλαδή τρέχοντα ζητήµατα
Υπαλληλικού Κώδικα. Συνεχίζει µέσα στο ίδιο, στο 10 –προσέξτεπαράγραφος µε δεύτερο υποθέµα µέσα στο θέµα, που αφορά
άδειες, συγκρότηση υπηρεσιακού συµβουλίου, θέµατα ειδικής
γραµµατείας. Όλα αυτά είναι ένα άρθρο.
Ρωτώ απλώς –και νοµίζω ότι είναι εύλογη η ερώτησή µου- το
εξής. Πείτε µου, υπάρχει περίπτωση να εφαρµοστεί αυτό; Εάν,
δηλαδή, κάποιος άνθρωπος πάει στο δικαστήριο, υπάρχει περίπτωση ο δικαστής να µπορεί να απονείµει δίκαιο και δικαιοσύνη
µε τέτοια νοµοθετήµατα; Και πάνω σε αυτά έρχονται και τα υπόλοιπα.
Λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί αυτήν τη στιγµή είµαι υποχρεωµένος να κάνω τέτοιου τύπου επισηµάνσεις, ενώ είχαµε τη διάθεση
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να κάνουµε πολύ πιο παραγωγικές και θετικές επισηµάνσεις. Θέλαµε να τονίσουµε κάποια ζητήµατα στα οποία θα µπορούσαµε
να συµφωνήσουµε και τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν
ένα πεδίο κοινής άσκησης όλων των πτερύγων της Βουλής για
τα θέµατα της διοικητικής µεταρρύθµισης, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι τα θέµατα της διοικητικής µεταρρύθµισης, είναι µια
πολιτική που πρέπει να είναι εθνική πολιτική.
Θέλαµε να σας πούµε για τα σχέδια δράσης, θέλαµε να σας
πούµε για τη στοχοθεσία, θέλαµε να σας πούµε για τους πόρους
τους οποίους χάνουµε αλλά δυστυχώς δεν έχουµε χρόνο και δεν
µπορούµε και απ’ ό,τι φαίνεται εσείς δεν θέλετε να συζητήσουµε
γι’ αυτά τα πράγµατα. Δεν θέλετε εντέλει να συζητήσουµε για τη
διοικητική µεταρρύθµιση.
Και το λέω αυτό, διότι ελλείψει χρόνου είµαι υποχρεωµένος να
αναφερθώ µόνο σε ένα, το οποίο κατά τη γνώµη µας είναι µείζον
θέµα και έχει να κάνει µε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Και παρά τα όσα επικαλεστήκατε, κύριε Υπουργέ, και παρά τις διαβεβαιώσεις που
έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, αντιλαµβάνεστε
ότι αυτήν τη στιγµή αυτό το οποίο ξεκινάτε να κάνετε µε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι µια πάρα πολύ κακή αρχή, διότι θα βρείτε µιµητές
δυστυχώς. Θα υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι θα θελήσουν να το
κάνουν αυτό. Θα θελήσουν, δηλαδή, να αναστείλουν για ένα διάστηµα τη λειτουργία της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» προκειµένου να επιτευχθεί
ένα αποτέλεσµα. Στην προκειµένη περίπτωση συµφωνώ ότι είναι
ήσσονος σηµασίας το ζήτηµα το οποίο συζητάµε αλλά δεν είναι
καθεαυτό το θέµα. Είναι η πρακτική την οποία ακολουθείτε µέσα
από µία τέτοια µεθόδευση.
Και το ερώτηµα είναι το εξής απλό. Αφού έχετε τη δυνατότητα
µέσω της διαλειτουργικότητας δύο συστηµάτων να το κάνετε
αυτό ή έστω να τροποποιήσετε το προεδρικό διάταγµα, γιατί πειράζετε το νόµο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»; Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι µία από τις
ελάχιστες κατακτήσεις της περιόδου των µνηµονίων, που και
εσείς αναγνωρίζατε ότι είναι µία από τις πραγµατικές κατακτήσεις και τις καλές στιγµές της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Για
εµάς, είναι απαράδεκτη η µεθόδευση αυτή. Σας καλούµε και σας
παρακαλούµε να αποσύρετε τη διάταξη αυτή. Κάνετε πολύ µεγαλύτερη ζηµιά από το θέµα το οποίο υποτίθεται ότι λύνετε.
Θυµάστε ότι υπάρχει –και είµαι σίγουρος ότι τα θυµάστε αυτά
από τα φοιτητικά χρόνια- στα νοµικά µια αρχή αναλογικότητας.
Δεν µπορείτε να πυροβολείτε ένα σπουργίτι µε ένα κανόνι. Αυτό
κάνετε αυτήν τη στιγµή. Χτυπάτε ένα µικρό πρόβληµα –το οποίο
όντως είναι µηδαµινής σηµασίας, γιατί αφορά επιστροφές και
ανακλήσεις που είναι µόνο για δέκα µέρες- και δηµιουργείτε ένα
πολύ µεγαλύτερο πρόβληµα µέσα απ’ αυτό. Θα θέλαµε, λοιπόν,
αυτό να το αποσύρετε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος και θα µείνω µόνο σε εκείνα τα
οποία δεν συζητήσαµε στην επιτροπή, για να µην επαναλαµβάνοµαι. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι, τι ακριβώς τροπολογίες είναι αυτές; Έχω «κολλήσει» στην κυριολεξία
–επιτρέψτε µου την έκφραση- µε τις τροπολογίες αυτές.
Θυµάστε που συζητάγαµε για την καταπολέµηση της διαφθοράς στη Γενική Γραµµατεία κατά της Διαφθοράς; Πόσες µέρες
πέρασαν από τότε; Είναι δυνατόν να έχουµε τροποποίηση τώρα,
η οποία αφορά την οργάνωση και λειτουργία της γενικής γραµµατείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς, πριν προλάβουµε
δηλαδή να το ψηφίσουµε;
Και τι ψηφίζουµε; Τι λέει η τροπολογία; Δεν ξέρω εάν είναι σε
γνώση σας όλες αυτές οι τροπολογίες. Είναι να µοιράσει εκείνες
τις τριάντα θέσεις που είχαµε µοιράσει µεταξύ της νέας Γραµµατείας Υποστήριξης του Αντιπρόεδρου και της Γενικής Γραµµατείας κατά της Διαφθοράς. Τώρα µεταφέρουµε τις θέσεις στη
Γενική Γραµµατεία κατά της Διαφθοράς, εκ των οποίων οι δεκα-
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πέντε από τις τριάντα είναι θέσεις συµβούλων!
Πραγµατικά, νοµίζω ότι ακολουθείτε τις χειρότερες στιγµές
των προηγουµένων, όπου δηµιουργείτε µε φοβερή ταχύτητα
κοµµατικούς στρατούς. Δεν έχει προηγούµενο αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε εδώ. Είναι όµως στην ίδια λογική µε εκείνο
που σας επισηµάναµε στα πρώτα νοµοσχέδια, που δηµιουργούσε τους περίφηµους άµισθους συµβούλους και εσείς, κύριε
Υπουργέ, λέγατε «Μα δεν είναι τίποτα. Είναι εθελοντές οι οποίοι
θέλουν να βοηθήσουν». Το ίδιο είναι κι αυτοί εδώ; Συν δεκαπέντε,
συν τριάντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα ακόµη θέµα και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Για την πρωτολογία η οποία αφορά –για να κλείσω µε κάτι θετικό- την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 για τα κέντρα
ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων. Κάνατε δεκτή την τροποποίηση κι εµείς το υποστηρίζουµε. Είναι πολύ θετικό.
Και για το τέλος, κράτησα την τροπολογία η οποία αφορά την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, την τροποποίηση του άρθρου
28 του ν. 4033/2011. Μια ερώτηση µόνο, που δεν έχει να κάνει
πάλι µε το περιεχόµενο, δηλαδή για τα θέµατα τα οποία ανέπτυξε
εδώ η κυρία Αναπληρωτής Υπουργός, για τα θέµατα της µετανάστευσης. Έχει να κάνει πάλι µε τη µέθοδο: Ξέρετε ποιος νόµος
είναι αυτός που τον επικαλείστε; Είµαι σίγουρος ότι ελάχιστοι
από εσάς το γνωρίζουν και καλύτερα να µην τον γνωρίζουν. Είναι
από τους πρώτους µνηµονιακούς νόµους. Είναι από τους νόµους
εκείνους που ο κ. Παπακωνσταντίνου, εάν ενθυµείστε, έκανε τις
απευθείας αναθέσεις για την εκτίµηση τότε προβληµάτων του
ελληνικού κράτους για το έλλειµα. Θυµάστε την ιστορία µε την
«GRANT THORNTON», τις απευθείας αναθέσεις των 700 εκατοµµυρίων;
Την ίδια διάταξη, τη µνηµονιακή αυτή διάταξη, η οποία είχε
µπει τότε κατ’ εξαίρεση -και που κακώς η προηγούµενη κυβέρνηση έκανε χρήση της-, δηλαδή κατ’ εξαίρεση παραβίαση του δικαίου των συµβάσεων, για να γίνει κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται
µνηµονιακή προτεραιότητα, αυτού του νόµου κάνετε τώρα
χρήση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά προς στιγµήν. Σας παρακαλούµε πάρα πολύ να ξανασκεφτείτε ορισµένα απ’ αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα ης Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα δώσω για ένα
λεπτό τον λόγο στον κύριο Υπουργό, προκειµένου να καταθέσει
στα Πρακτικά της Βουλής τις συµπληρωµατικές νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, για να µονογραφούν, να φωτοτυπηθούν και να σας
διανεµηθούν.
Κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν θα πάρω χρόνο από το Σώµα. Απλώς να δηλώσω ότι καταθέτω αυτές που παρουσίασα προηγουµένως, γιατί χρειάζονταν την υπογραφή του συναρµόδιου Υπουργού Εργασίας, η
οποία τέθηκε. Απλώς τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες συµπληρωµατικές
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χρήστος Κατσώτης, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πρέπει να πούµε ότι δεν συµµεριζόµαστε όλη αυτήν τη συζήτηση που έγινε περί των τροπολογιών. Καταλαβαίνω, βέβαια, τη Νέα Δηµοκρατία αλλά και το Ποτάµι.
Θέλουν ένα δηµόσιο τοµέα σε αυτήν τη γραµµή µε εργαζόµενους που απολύθηκαν, χωρίς δικαιώµατα, µε ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και αντιδρούν σε κάθε τροπολογία που τις
έχουµε εδώ και αρκετές µέρες όλοι µας και τις έχουµε για να τις
µελετήσουµε, να δούµε αν τις κάνουµε αποδεκτές ή όχι.
Δεν συµµεριζόµαστε, λοιπόν, αυτήν τη θέση σας για τις τροπολογίες οι οποίες συζητήθηκαν και κάποιες έγιναν αποδεκτές
και κάποιες όχι.
Όσον αφορά τώρα την επί των άρθρων συζήτηση, να πάµε
από το πρώτο άρθρο. Έγινε αρκετή συζήτηση πάλι, µε µεγάλη
ένταση από τη Νέα Δηµοκρατία για το θέµα της επιστράτευσης.
Είπα και χθες, κύριε Κεδίκογλου, ότι καταλαβαίνουµε ότι εσείς
είσαστε µε τη µια πλευρά, µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τα
µονοπώλια και θέλετε υποταγµένους εργαζόµενους.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Με το σύνολο είµαστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν θέλετε απεργίες, δεν θέλετε, λοιπόν, τέτοια δικαιώµατα, µισείτε ακόµα και τους συνδικαλιστές,
όπως είπατε, γιατί συµµετέχουν κ.λπ., κ.λπ., ακόµα και τους δικούς σας, πόσω µάλλον βέβαια το ταξικό κίνηµα που υπερασπίζεται µε πάθος τους εργαζόµενους, τα δικαιώµατά τους, τις
σύγχρονες ανάγκες τους και συγκρούονται, έτσι κι αλλιώς, µε
αυτούς που σήµερα κάνουν κουµάντο, που είναι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Δεν θα σταµατήσει η ταξική πάλη, κύριε Κεδίκογλου, είτε αξιοποιηθεί η επιστράτευση είτε όχι. Γιατί και τώρα µε αυτό το σχέδιο
νόµου, κύριε Κεδίκογλου, αφήνονται ανοιχτά παράθυρα και πόρτες στο όνοµα της δηµόσιας υγείας, να υπάρξει επιστράτευση.
Γι’ αυτό εµείς είχαµε καταθέσει τη δική µας πρόταση, προκειµένου να κλείσουµε αυτές τις πόρτες και τα παράθυρα και πράγµατι εδώ η ταξική πάλη να συνεχίζεται. Εµείς θέλουµε, πράγµατι,
συγκέντρωση δυνάµεων, έτσι ώστε –το λέµε καθαρά- να ανατρέψουµε αυτό το βάρβαρο σύστηµα, να έρθει η ίδια η εργατική
τάξη στην εξουσία και βέβαια να δηµιουργήσει το δικό της κράτος, τη δική της δηµόσια διοίκηση, γιατί αυτό το κράτος δεν µπορεί να γίνει διαφορετικό. Θα είναι ένα κράτος που θα
υπερασπίζεται τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου και αυτή
η δηµόσια διοίκηση θα καταδυναστεύει τους εργαζόµενους και
το λαό για να µπορεί να υπηρετήσει αυτήν την πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Για το άρθρο 2, που αφορά ρυθµίσεις για το ΑΣΕΠ και το Συνήγορο του Πολίτη, εµείς είπαµε για τις ανεξάρτητες αρχές, που
τόσο πολύ τις υπερασπίζεστε, ότι δεν είναι ανεξάρτητες, είναι
κατ’ όνοµα ανεξάρτητες. Υπηρετούν µία συγκεκριµένη πολιτική,
που ικανοποιεί τις ανάγκες της τάξης που είναι στην εξουσία,
που κάνει κουµάντο και βεβαίως σε αυτήν τη γραµµή κινούνται
και το ΑΣΕΠ και ο Συνήγορος του Πολίτη. Ψηφίζουµε «παρών».
Στο κεφάλαιο 2, σε όλα τα άρθρα ψηφίζουµε «κατά», γιατί το
Πειθαρχικό Δίκαιο έτσι όπως έχει διαµορφωθεί, έχει ως στόχο
να πειθαναγκάζει τους δηµόσιους υπάλληλους να υλοποιούν πειθήνια, τέλος πάντων, αυτήν την πολιτική που υπηρετεί τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης.
Κύριε Υπουργέ, θα ήταν πολύ σηµαντικό όµως να δείτε τις παρατηρήσεις που συµπεριλαµβάνονται στο υπόµνηµα της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών
Μαθηµάτων, που είναι σηµαντικές αλλά όπως είπατε και στην
επιτροπή, είναι έξω από τη λογική και το πνεύµα της Κυβέρνησης. Πιστεύουµε ότι αυτές οι προτάσεις που γίνονται για το Πειθαρχικό Δίκαιο και τις αλλαγές βελτιώνουν κάπως την κατάσταση
και δεν είναι τόσο πειθαναγκαστικό –να το πω έτσι-, αυταρχικό
απέναντι στους εργαζοµένους.
Στο κεφάλαιο 3, στο άρθρο 7, ψηφίζουµε «ναι». Στο άρθρο 8
ψηφίζουµε «παρών», γιατί είµαστε αντίθετοι στις συµβάσεις
έργου, στην εποχική απασχόληση, οι οποίες, άσχετα από τις διαδικασίες, χρησιµοποιούνται για την κατάργηση της µόνιµης και
σταθερής δουλειάς και των δικαιωµάτων που απορρέουν από
αυτήν για τους εργαζοµένους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά το άρθρο 9, που αφορά τη συµµετοχή του προσωπικού ΙΔΑΧ στις διαδικασίες κινητικότητας, είπαµε και χθες ότι
η Κυβέρνηση στέλνει στις καλένδες το αίτηµα για µετατροπή των
ΙΔΑΧ σε µόνιµους. Ψηφίζουµε «παρών», για να µη δυσκολέψουµε
αυτήν την κατάσταση.
Έχουµε καταθέσει βέβαια τροπολογία µε γενικό αριθµό 74 και
ειδικό 22. Παρακαλούµε να τη δείτε. Οµογενοποιεί –για να πω
µία έκφραση δική σας που τη χρησιµοποιείτε- τις εργασιακές
σχέσεις στο δηµόσιο, µε µόνιµη και σταθερή δουλειά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Στα άρθρα 10, 11, 13, που αφορούν το ΑΣΕΠ, ψηφίζουµε
«παρών», βέβαια εκφράζοντας την επιφύλαξή µας για τα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν διασφαλίζονται έτσι κι αλλιώς.
Ψηφίζουµε «ναι» στο άρθρο 12. Το κεφάλαιο 4 µε τίτλο: «Αποκατάσταση αδικιών – Επαναφορά προσωπικού – Κινητικότητα»
είναι ένα σηµαντικό άρθρο.
Στο άρθρο 14 «Πεδίο εφαρµογής και διαδικασίες» ψηφίζουµε
«παρών», επειδή, όπως είπαµε και χθες, αποκλείονται σειρά εργαζοµένων από το πεδίο εφαρµογής, όπως αυτό αποτυπώνεται
στο άρθρο.
Θέλω να πω, για παράδειγµα, ότι δεν κάνατε δεκτή την τροπολογία µε αριθµό 70/18, ενώ αρχικά είχατε πει ότι θα την κάνετε
δεκτή. Αυτοί µένουν απέξω. Δεν συµπεριλαµβάνονται στους προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης. Είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, δεν συµπεριλαµβάνεται το ΙΓΜΕ, παρ’
ότι υπάρχει τροπολογία. Βεβαίως, δεν ξέρω τι γίνεται και ποια
είναι η θέση της Κυβέρνησης συνολικά. Είναι όµως ένας οργανισµός, έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στη γεωλογική και µεταλλευτική έρευνα, µε πολύ µεγάλη προσφορά, οι εργαζόµενοι είναι
εξειδικευµένοι και πιστεύουµε ότι πρέπει να επανασυσταθεί. Η
Κυβέρνηση πρέπει εδώ να πει καθαρά ποια είναι η θέση της απέναντι στους εργαζοµένους, για να είναι ενήµεροι.
Αφήνει απέξω το πεδίο εφαρµογής, όπως είπαµε, κύριε
Υπουργέ, τις καθαρίστριες, για τις οποίες βέβαια αποδεχτήκατε
µία τροπολογία, που λέει ότι παρατείνεται µέχρι το τέλος του
χρόνου η απασχόλησή τους.
Ωστόσο, η απασχόληση θα είναι µε τους ίδιους όρους που
ήταν µέχρι τώρα, µε 320 ευρώ, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Αυτό δεν λύνει κανένα πρόβληµα γι’ αυτές τις εργαζόµενες που
αγωνίστηκαν όλη αυτήν την περίοδο.
Μια τροπολογία που θέλω να αναφέρω, κύριε Υπουργέ, είναι
αυτή που µιλάει για τους εργαζόµενους των «ΤΕΟ Α.Ε.». Είναι
αυτοί που ήταν δηµοσίου δικαίου. Η σύµβασή τους µετατράπηκε
σε ιδιωτικού δικαίου, µε το πιστόλι βέβαια στον κρόταφο, «ή τη
δέχεστε ή όχι». Αυτή η τροπολογία µας, είναι η µε γενικό αριθµό
76 και ειδικό 24.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είναι στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.». Δεν µπορούν να είναι, γιατί είναι ιδιωτικού
δικαίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι, αλλά ήταν δηµόσιο και µετά
πήγαν στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.».. Πώς έγινε και από το δηµόσιο
πήγαν στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.». Λέµε απλώς ότι είναι µια τροπολογία που θέλουµε να δει η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τις καθαρίστριες των σχολικών µονάδων, µιλήσατε για το τέλος του ’12. Το σχολικό έτος όµως είναι 2015-2016.
Τι θα γίνει από εκεί και πέρα; Δεν θα καθαρίζονται τα σχολεία;
Τα παιδιά θα µείνουν έτσι; Είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα. Έχουµε
καταθέσει τροπολογία που αντιµετωπίζει το ζήτηµα των σχολικών µονάδων και πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε πολύ σοβαρά
και άµεσα, γιατί δεν φτάνει να παρατείνουµε τη σύµβαση µέχρι
το τέλος του 2015. Τα σχολεία δεν θα σταµατήσουν να έχουν
ανάγκη από καθαριότητα. Νοµίζω ότι είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα
που πρέπει να το δείτε.
Όσον αφορά τους επιτυχόντες του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του
1997, νοµίζω ότι παραπάει. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Πιστεύω ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των εργαζοµένων.
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Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
Δεν θα µπω σε κάθε άρθρο. Θα αναφερθώ στις υπουργικές
τροπολογίες.
Εµείς όχι µόνο λέµε «όχι» στην πρώτη τροπολογία µε γενικό
αριθµό 87 και ειδικό 34, όπου παίρνονται χρήµατα του ΑΚΑΓΕ
για τα ελλείµµατα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αλλά θέλουµε και να καταγγείλουµε τη λογική της Κυβέρνησης, η οποία
βεβαίως εφαρµόστηκε και από τη Νέα Δηµοκρατία. Το 2014, η
Νέα Δηµοκρατία είχε πάρει χρήµατα από το ΑΚΑΓΕ για να καλύψει ελλείµµατα του ΟΑΕΕ και των ΟΤΑ.
Σήµερα παρατείνετε και εσείς µέχρι το 2018 αυτήν τη δυνατότητα, να παίρνετε δηλαδή χρήµατα από το ΑΚΑΓΕ και να καλύπτετε ελλείµµατα των κύριων και επικουρικών ταµείων. Εµείς
λέµε ότι αυτή η ρύθµιση δεν πρέπει να περάσει.
Λέµε «ναι» στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 88
και ειδικό 35 για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και «παρών»
στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 105 και ειδικό 46.
Λέµε «παρών» στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 106
και ειδικό 47.
Λέµε «ναι» στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 107
και ειδικό 48, που ρυθµίζει εφηµερίες γιατρών των νοσοκοµείων
ΕΣΥ, ΠΕΔΥ κ.λπ.. Ωστόσο λέµε ότι υπάρχει το έκτακτο. Γιατί;
Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις στα
νοσοκοµεία.
Όλες οι εφηµερίες που είναι πέρα από τις προβλεπόµενες, να
πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, κύριε Υπουργέ.
Δεν µπορεί το Υπουργείο δηλαδή να επιλέγει κάθε φορά ποιος
θα πληρώσει. Ο κρατικός προϋπολογισµός θα πληρώσει.
Επίσης, λέµε «παρών» στην υπουργική τροπολογία µε γενικό
αριθµό 108 και ειδικό 49, που αναφέρεται στους επικουρικούς
γιατρούς. Λέµε ότι πρέπει να έρθει νοµοσχέδιο, να γίνουν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και να µην αξιοποιείται αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο και να καλύπτει µόνιµες θέσεις εργασίας µε
επικουρικούς. Αυτό το απαράδεκτο καθεστώς πρέπει να τελειώσει.
Λέµε «ναι» στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 109
και ειδικό 50, αφού καλύπτονται και οι άλλοι φορείς και ο Υπουργός δέχθηκε αυτήν την προσθήκη. Επίσης, λέµε «ναι» στην τελευταία υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό
52 για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κατσώτη, συντοµεύετε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όσον αφορά τις τροπολογίες που κάνατε δεκτές, λέµε «παρών» στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
60 και ειδικό 9, όπως και στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 82
και ειδικό 30.
Λέµε «όχι» στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 91 και ειδικό 38
και «παρών» στις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 98, 103, 111.
Κι επίσης, θα θέλαµε να πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει
µια τροπολογία για τους εργαζόµενους στις υπηρεσίες Πολιτικής
Αεροπορίας, οι οποίοι πάνε σε αυτόν τον κουβά της κινητικότητας και όχι στις θέσεις αυτές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων. Δεν καταλαβαίνουµε γιατί δεν κάνετε
αποδεκτή µια τέτοια τροπολογία.
Επίσης, δεν κάνετε αποδεκτή την τροπολογία για τους ΟΣΕ,
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΣΤΑΣΥ. Κι εκεί υπάρχουν περίπου άλλοι είκοσι
πέντε εργαζόµενοι στις κλινάµαξες και στα κλινοθέσια, οι οποίοι
είναι πάνω από πενήντα ετών τώρα και έχουν απολυθεί άδικα. Πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση πάνω σε αυτά.
Αυτά όσον αφορά τις τροπολογίες. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για το χρόνο.
Θα αναφερθώ µόνο σε µια τροπολογία που έχουµε καταθέσει
ως Κοµουνιστικό Κόµµα, την τροπολογία µε αριθµό 68 για τη Δηµοτική Αστυνοµία, η οποία αντιµετωπίζει το ζήτηµα. Είπαµε να
πούµε όχι σε αυτό, αλλά θα ψηφίσουµε «παρών», επειδή απλά
εµείς δεν θέλουµε αυτόν τον µηχανισµό της Δηµοτική Αστυνοµίας.
Κι επίσης, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 70 και ειδικό 18,
κύριε Υπουργέ, πιστεύουµε ότι πρέπει να την κάνετε αποδεκτή,
καθώς αντιµετωπίζει αυτό το φαινόµενο, γιατί ενώ περιλήφθηκαν
στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων στους δήµους, δεν
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έχουν πλήρως διασφαλισµένα εργασιακά δικαιώµατα. Δεν υπάρχει κόστος γι’ αυτούς. Κανένα κόστους δεν υπάρχει.
Αυτά και ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυραγάνης Νικόλαος, ειδικός αγορητής
από τους ΑΝΕΛ, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορεί και να µη
χρειαστούν, διότι µακρηγορήσαµε επί της αρχής. Τώρα θα πάµε
σύντοµα σε εκείνα τα άρθρα στα οποία θα θέλαµε κάποιες βελτιώσεις ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουµε µια ειδική αναφορά.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί
της αρχής τοποθετηθήκαµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο οπωσδήποτε
ήταν απαραίτητο και βεβαίως κάνει µια τοµή, διότι εξισορροπεί
και ισορροπεί µεταξύ του εξορθολογισµού και του εξανθρωπισµού της δηµόσιας διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και υπό αυτό το πρίσµα, κάνουµε τις
ακόλουθες παρατηρήσεις:
Στο άρθρο 9, κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, προτείνουµε, αν θα
µπορούσε εδώ και εφόσον µπορεί να ενσωµατωθεί µε αρµονία
στο νοµοθέτηµα, να υπάρξει µια πρόβλεψη, εν είδει, αν θέλετε,
δέσµευσης της πολιτείας, ότι στο µέλλον, αυτοί που παρείχαν µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου τις υπηρεσίες τους στον δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, θα έχουν την τύχη να µοριοδοτηθούν ανάλογα µε τα κριτήρια που θα τεθούν τότε. Αυτό για να
φανεί και να συµβολιστεί ότι προς όλες τις κατευθύνσεις επιδεικνύεται η ίδια ευαισθησία.
Συµφωνούµε απολύτως µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που έχετε
κάνει στο άρθρο 10, όπως τίθεται: «σε καµµία περίπτωση στο σύστηµα ταυτοποίησης δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σύστηµα
εντοπισµού θέσης ή από βιοµετρικά στοιχεία» αλλά εδώ πρέπει
να αλλάξουµε τον όρο «βιοµετρικά» και να τεθεί «βιολογικά».
Πάµε στο άρθρο 15 παράγραφος 5. Εδώ πάλι και για λόγους
συµβολισµού και ουσίας αλλά κι επειδή όλο το νοµοθέτηµα διαπνέεται κυρίως από πνεύµα ανθρωπισµού και κοινωνική ευαισθησία, στην παράγραφο 6, εκεί που µιλούµε για την κατάταξη των
υποψηφίων -και απαραιτήτως αναφερόµεθα σε κάποια από τα
κριτήρια µε τα οποία γίνεται αυτή η κατάταξη- νοµίζω ότι πρέπει
να ληφθούν υπ’ όψιν, µε τη δική σας πρόνοια και σκέψη και όπως
εσείς θέλετε να το διατυπώσετε, κοινωνικά κριτήρια και κυρίως
της αναπηρίας, της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας. Διότι γνωρίζουµε όλοι µας ότι ένα από τα ζοφερά κοινωνικά προβλήµατα
που µαστίζει και εθνικά και κοινωνικά είναι η υπογεννητικότητα.
Θα προχωρήσω, κύριε Υπουργέ, στο 19ε’, όπως εµείς θέλουµε
να το προσθέσουµε ως µια πρόνοια. Θέλουµε µια πρόβλεψη.
Γνωρίζω τη δυσκολία και για ποιον λόγο µέχρι σήµερα δεν το
έχετε κάνει. Στις πολλές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει είτε µέσα
στη Βουλή είτε εκτός Βουλής, έχουν γίνει κατανοητές οι σκέψεις
σας. Θα ήθελα, όµως, να το θέσω.
Υπάρχει µέρος των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που έχει
απορροφηθεί και µεταταχθεί στα κλιµάκια εκείνα των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Προαιρετικά, θα πρέπει τουλάχιστον, εφόσον
δεν πληρωθούν τα κατώτατα όρια των οργανικών θέσεων των
δηµοτικών αστυνοµιών κατά τόπους, να προβλέπεται η δυνατότητα, κατά προτεραιότητα, να καλύπτονται οι θέσεις αυτές από
τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έχουν την προτεραία µεταταχθεί από τη Δηµοτική Αστυνοµία.
Έρχοµαι στο άρθρο 20 παράγραφος 5 περί ΑΣΕΠ, στο τελευταίο εδάφιο που λέµε: «οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν καταλαµβάνουν υποθέσεις, οι οποίες είναι εκκρεµείς ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων». Εδώ πιθανόν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχει αφαιρεθεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Έχει αφαιρεθεί; Κανένα πρόβληµα. Θα µπορούσε να αφεθεί µόνο για τις τελεσιδικίες. Εφόσον, όµως, έχει αφαιρεθεί, ακόµα καλύτερα.
Στο άρθρο 28 παράγραφος 4, κύριε Υπουργέ, θα εστιάσω το
ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ ότι η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, έχει τραβήξει όλη τη θεσµική προσοχή -και σωστά- της ελληνικής πολιτείας και αποτελεί έναν πυλώνα για τη δηµόσια
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διοίκηση. Έχει γίνει µια θεσµική, κοινωνική και επιστηµονική
επένδυση πάνω της. Θαρρώ, λοιπόν, ότι στο σύστηµα µοριοδότησης, αυτό πρέπει να συµβολιστεί και στην ουσία. Δηλαδή, στο
άρθρο 28 παράγραφος 4 στην γ’ περίπτωση, αναφέρεται ότι «για
την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, προστίθενται εκατόν σαράντα πέντε µόρια». Όταν, όµως,
πάµε παρακάτω βλέπουµε ότι σε άλλες περιπτώσεις, όπως στη
συνέντευξη, δίδονται τριακόσια πενήντα µόρια.
Νοµίζω ότι πρέπει κατά τι να αυξηθεί το όριο των µορίων, που
µπορεί κάποιος να πάρει από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, ακριβώς για να δείξουµε ότι κατανοούµε ως ιδιαίτερο
θεσµό αυτήν τη σχολή και αποδίδουµε ακριβώς το αξιακό πεδίο
που της αρµόζει. Νοµίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουµε µια αύξηση.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ µια ευχή για το ΙΓΜΕ. Το
ΙΓΜΕ πρέπει να τύχει µιας νοµοθετικής πρόβλεψης. Δεν ξέρω αν
µπορείτε να το κάνετε τώρα ή σε επόµενο νοµοθέτηµά σας. Επιβάλλεται, όµως, να υπάρχει µια πρόβλεψη για τους λόγους που
ανέλυσα. Ξέρω πως κοινός νοητικός τόπος όλων των συναδέλφων αλλά και υµών, κύριε Υπουργέ, είναι ότι το ΙΓΜΕ αποτέλεσε
ένα εθνικό πρόταγµα. Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή ήταν εθνικό
πρόταγµα και εθνικός πυλώνας τέθηκε εκποδών από τις προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις. Πρέπει να έχουµε µια νοµοθετική πρόνοια γι’ αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μαυραγάνη που όντως δεν χρησιµοποίησε όλο τον χρόνο.
Ζητήθηκε από τον κ. Ξανθό να γίνει µια παρέµβαση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έχουµε καταθέσει ως Υπουργείο δύο τροπολογίες, οι οποίες
έχουν γίνει αποδεκτές από τον κύριο Υπουργό, κ. Κατρούγκαλο.
Η µία, αφορά την πρόβλεψη για να πραγµατοποιηθεί η διαδικασία αποζηµίωσης του υπερωριακού έργου που προσφέρει στα
δηµόσια νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, το
µη ιατρικό προσωπικό.
Από µια παράβλεψη του ν. 4316/2014 δεν υπήρχε ρητή αναφορά στο νόµο για τις αργίες, εξαιρέσιµα νυχτερινά, αυτής της
κατηγορίας του προσωπικού. Αυτό, λοιπόν, αποκαθίσταται τώρα
κι έτσι µπορούµε να δροµολογήσουµε σύντοµα τη διαδικασία
αποπληρωµής και των οφειλών του 2015. Αντίστοιχα, δροµολογείται αυτές τις µέρες κι έχουµε στείλει στα νοσοκοµεία την οδηγία να ετοιµάζουν τα εντάλµατα και να αποστέλλονται για
έγκριση για τις εφηµερίες του πρώτου τριµήνου των γιατρών του
2015.
Πιστεύουµε ότι αυτή η µη κανονικότητα στις πληρωµές η
οποία έχει υπάρξει το τελευταίο διάστηµα και η οποία οφείλεται
και σε συσσωρευµένες εκκρεµότητες του παρελθόντος που αντιµετωπίστηκαν µε την πληρωµή που έγινε στις 27/4, θα ξεπεραστεί. Κι ελπίζουµε στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, να
οµαλοποιηθεί η ροή των πληρωµών γι’ αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό έργο, το έργο της εφηµερίας και των υπερωριών, που
προσφέρεται σήµερα στο δηµόσιο σύστηµα υγείας από ένα ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο εργάζεται υπό καθεστώς πολύ µεγάλης εργασιακής πίεσης και βεβαίως µισθολογικών περικοπών.
Είναι πολύ σηµαντική η δουλειά η οποία παρέχεται. Είναι πολύ
κρίσιµη η συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού, στο να κρατήσουµε αυτήν την περίοδο όρθιο το δηµόσιο σύστηµα υγείας και
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να
διευθετήσει εκκρεµότητες και να διασφαλίσει την τήρηση των
στοιχειωδών υποχρεώσεών της απέναντι στους εργαζόµενους.
Η δεύτερη τροπολογία, αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία, στα
κέντρα υγείας, στις δοµές του ΠΕΔΥ και στο ΕΚΑΒ σε όλη τη
χώρα.
Έχουµε πει πολλές φορές ότι η σηµερινή διαδικασία, η
ισχύουσα, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, υπερβαίνει τους τέσσερις
µε πέντε µήνες και πρακτικά ακυρώνει κάθε έννοια κάλυψης επείγουσας ανάγκης, η οποία ανά πάσα στιγµή δυστυχώς αυτήν την
περίοδο προκύπτει στο σύστηµα υγείας. Ένα σύστηµα υγείας το
οποίο έχει µια πολύ τραγική υποστελέχωση αυτήν την περίοδο,
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µε αποτέλεσµα να τίθεται υπό συνεχή δοκιµασία η εύρυθµη λειτουργία πολύ κρίσιµων κλινικών και τµηµάτων σε όλη τη χώρα
και ιδιαίτερα στις περιοχές της επαρχίας, τις άγονες και νησιωτικές περιοχές.
Με αυτή, λοιπόν, την τροπολογία, πιστεύουµε ότι θα κάνουµε
µια πολύ σηµαντική παρέµβαση σύντµησης του αναγκαίου χρόνου και άρα γρηγορότερης κάλυψης των αναγκών. Δεν θα χρειάζεται προκήρυξη θέσης. Θα υπάρχει λίστα ειδικευµένων
γιατρών ανά ειδικότητα και ανά ΥΠΕ. Κάθε γιατρός θα έχει τη
δυνατότητα να υποβάλει αίτηση αναγραφής στους καταλόγους
αυτούς, σε αυτές τις λίστες, σε δύο από τις επτά ΥΠΕ και µε το
που θα υπάρχει το κενό, θα ενεργοποιείται ο κατάλογος αυτός
και θα επιλέγεται ο πρώτος στη σειρά ή σε περίπτωση άρνησης
ο επόµενος, έτσι ώστε να προχωρεί η διαδικασία πολύ γρήγορα.
Το σηµαντικό είναι ότι διευρύνουµε τη θητεία του επικουρικού
ιατρικού προσωπικού από το ένα έτος, στα δύο έτη για όλη τη
χώρα. Το ένα έτος παραµένει µόνο για τα αστικά κέντρα, Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη χώρα δύνανται τα νοσοκοµεία
-στο βαθµό φυσικά που έχουν τους αναγκαίους πόρους από τα
ίδια έσοδά τους όπως προβλέπει ο νόµος- να παρατείνουν τη θητεία αυτή έως και δύο χρόνια και η τριετής θητεία που ούτως ή
άλλως προβλεπόταν για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές, διευρύνεται και για ορισµένα άγονα και κρίσιµα –επιτρέψτε µου να
πω, από άποψης στελέχωσης- τµήµατα όπως είναι οι µονάδες
εντατικής θεραπείας, οι µονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών,
τα ΤΕΠ, το ΕΚΑΒ, οι ογκολογικές κλινικές, οι µονάδες ψυχικής
υγείας και οι µονάδες τεχνητού νεφρού.
Με αυτόν τον τρόπο διευρύνουµε το πεδίο εφαρµογής της
τριετίας. Έτσι, ειδικά σε αυτά τα τµήµατα που είναι πολύ κρίσιµα
και που χρειάζονται ανθρώπινο δυναµικό µε εµπειρία, δίνουµε τη
δυνατότητα να παραµένουν γιατροί που έχουν ήδη µια προϋπηρεσία και µια εµπειρία στο αντικείµενό τους.
Επίσης, δίνουµε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης. Διευρύνουµε το όριο που υπήρχε σήµερα από τα επτά στα δέκα χρόνια
από την λήψη της ειδικότητας. Διευκολύνουµε έτσι γιατρούς που
τα τελευταία χρόνια, επειδή ακριβώς είχε παγώσει η διαδικασία
προκήρυξης µόνιµων θέσεων ιατρικού προσωπικού, έχουν κατ’
επανάληψη κάνει χρήση της δυνατότητας µε επικουρικό προσωπικό να εργαστούν, κινδυνεύουν να µην έχουν άλλη δυνατότητα
στο αµέσως επόµενο διάστηµα.
Η τροπολογία αυτή συµπληρώνεται επίσης µε µία ρύθµιση που
αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης προσλήψεων µε µίσθωση
έργου, µε διαδικασία δελτίου παροχής υπηρεσιών. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται από το νόµο. Αυτό το οποίο κάνουµε, είναι
να διευκολύνουµε τη διαδικασία. Εξαιρούµε, βγάζουµε τον όρο
«την ύπαρξη πράξης υπουργικού συµβουλίου», η οποία είναι
πάρα πολύ χρονοβόρα. Αυτή δεν υπάρχει ως απαίτηση ούτε για
τους επικουρικούς γιατρούς. Ταυτόχρονα, δίνουµε στο Υπουργείο Υγείας τη δυνατότητα να κάνει αυτό την τελική επιλογή µετά
από αιτιολογηµένη έκθεση του ενδιαφερόµενου φορέα.
Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούµε και ενεργοποιούµε σε πολύ
γρηγορότερο χρόνο µια δυνατότητα που µας δίνει ο νόµος, για
να καλύψουµε επειγόντως και για έκτακτους λόγους κενά που
υπάρχουν στο δηµόσιο σύστηµα, ειδικά αυτήν τη φετινή χρονιά
που δοκιµάζεται το σύστηµα υγείας και που υπάρχουν τεράστια
κενά παντού, σε περιπτώσεις που όλες οι άλλες προσπάθειες µε
άλλες µορφές εργασιακής –ας πούµε- σχέσης στο σύστηµα
υγείας δεν έχουν αποδώσει.
Η βούλησή µας είναι προφανώς να φτάσουµε κάποια στιγµή,
µέσα από µία διαδικασία προκήρυξης -που την έχουµε εξαγγείλει
και τη δροµολογούµε στο επόµενο διάστηµα- µόνιµων θέσεων
και ιατρικού και λοιπού προσωπικού σε µια επαρκή κάλυψη των
αναγκών του συστήµατος υγείας µε ενιαίες εργασιακές σχέσεις
και µε σταθερές θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να µη χρειάζεται να
χρησιµοποιούνται τέτοιου τύπου συµβάσεις εργασίας, που αντιλαµβανόµαστε ότι είναι προβληµατικό από την άποψη της εργασιακής ανασφάλειας που έχει το ανθρώπινο δυναµικό που
εργάζεται µε αυτό τον τρόπο και σίγουρα δυσχεραίνουν την εύρυθµη λειτουργεία και που µπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την
ποιότητα παροχής των υπηρεσιών.
Όµως, όπως έχουµε πει πάρα πολλές φορές, φέτος είναι έκτα-
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κτη η περίσταση. Έχουµε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, για να
κρατήσουµε όρθιο το σύστηµα υγείας, µε τη συνέργεια των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού, των νοσηλευτών, του παραϊατρικού προσωπικού, όλων των εργαζοµένων στο σύστηµα
υγείας.
Με τη φιλότιµη δουλειά του προσωπικού και µε τη συνεισφορά
του πιστεύουµε ότι θα καταφέρουµε να ανταποκριθούµε σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία και να αναµορφώσουµε τους φετινούς προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων, που είναι γνωστό ότι
είναι πάρα πολύ ελλειµµατικοί και δηµιουργούν δυσκολίες και
στην εύρυθµη λειτουργία και στον εφοδιασµό των νοσοκοµείων
µε τα απαραίτητα υλικά. Με αυτό τον τρόπο θα δώσουµε µια
µάχη για να στηρίξουµε τη δηµόσια περίθαλψη στην πατρίδα µας
σε αυτήν την περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης και της υγειονοµικής φτώχειας.
Αναµένεται και µε τη ρύθµιση που έχουµε κάνει για τα δυόµισι
εκατοµµύρια των ανασφάλιστων συµπολιτών µας, που διευκολύνουµε την πρόσβασή τους στο σύστηµα υγείας, να διασφαλίσουµε µε νύχια και µε δόντια τη λειτουργικότητα των δηµόσιων
δοµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Υπουργέ
-δεν έχω βάλει και το χρόνο, µε δική µου ευθύνη- σας παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Υπήρξε µία τροπολογία από συναδέλφους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προτείνει µία τροποποίηση σε µέρος αυτής της
τροπολογίας που σας ανέφερα προηγουµένως. Η λογική της
τροπολογίας -µε την οποία συµφωνούµε- είναι ότι δεν πρέπει να
είναι ανεξέλεγκτη η χρήση αυτού του µέτρου, της πρόσληψης
δηλαδή προσωπικού µε µπλοκάκι. Αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη
να υπάρχει οριοθέτηση και να µη γίνεται κατάχρηση αυτής της
δυνατότητας.
Εξήγησα την ιδιαιτερότητα της συγκυρίας. Η πολιτική διασφάλιση αυτής της ανάγκης, γίνεται ακριβώς µε τη δικαιοδοσία που
δίνεται στο Υπουργείο Υγείας να έχει αυτό την τελική έγκριση
αυτών των προκηρύξεων. Μέχρι τώρα, τα νοσοκοµεία ή άλλοι
εποπτευόµενοι φορείς, µπορούσαν αυτοτελώς να κάνουν χρήση
αυτής της διάταξης, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Υπουργείου.
Αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι το κρίσιµο. Η πολιτική βούληση
να γίνει η ελάχιστη δυνατή χρήση αυτής της διάταξης είναι προφανής και πιστεύουµε ότι δεν πρέπει σε αυτήν τη φάση να βάλουµε περιορισµούς που θα µας δυσκολέψουν να καλύψουµε
έκτακτες ανάγκες, που δεν µπορούν να καλυφθούν µε όλους
τους υπόλοιπους τρόπους προσλήψεων που έχουµε στα χέρια
µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ζητήσει, επίσης, ο κ. Μάρδας, Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι, καταθέσαµε µία τροπολογία εκπρόθεσµη η οποία έγινε αποδεκτή και η οποία αφορούσε ένα θέµα το
οποίο συζητήθηκε µια ολόκληρη µέρα στη Βουλή. Αναφέροµαι
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, περί µεταφοράς ταµειακών διαθεσίµων της γενικής κυβέρνησης και φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επί της ουσίας, η τροπολογία αυτή
ενσωµατώνει τις παρατηρήσεις που έγιναν τόσο εδώ µέσα όσο
και από τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Πιο συγκεκριµένα, η τροπολογία αναφέρεται στο τι γίνεται µε
τις προθεσµιακές καταθέσεις. Είχε ακουστεί ποιος θα επωµιστεί
το κόστος του λεγόµενου «σπασίµατος» των προθεσµιακών καταθέσεων των φορέων. Η απάντησή µας είναι ότι τυπικά αυτό το
βάρος θα το επωµίζεται το κράτος. Επί της ουσίας –έχουν περά-
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σει και αρκετές ηµέρες- το επωµίστηκαν οι τράπεζες, οι οποίες
είτε γραπτά είτε προφορικά έχουν επωµιστεί αυτό το κόστος.
Από εδώ και πέρα δεν νοµίζω να υπάρχει άλλη περίπτωση, γιατί
στην ουσία τα ποσά που θεωρούσαµε ότι έπρεπε να κατατεθούν,
έχουν κατατεθεί.
Σε µία δεύτερη παράγραφο, είχε τεθεί το ερώτηµα για το τι θα
γίνει µε εκείνες τις περιπτώσεις που έχουµε υψηλότερα προθεσµιακά επιτόκια από αυτά τα οποία δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απάντηση είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση, δυνητικά πλέον,
οι φορείς θα µπορούν να συµµετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία.
Μία τρίτη θέση, ιδίως των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
αφορά το τι θα γίνει µε τα τέλη που θεωρούνται ανταποδοτικά.
Σε αυτήν την περίπτωση, αν και το τονίσαµε εδώ, καταγράφεται
πλέον ότι τα συγκεκριµένα ανταποδοτικά τέλη εξαιρούνται.
Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι έχουµε υιοθετήσει όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν στην Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό για τις διευκρινίσεις.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Δένδια, θα ήθελα να κάνω µια έκκληση. Υπάρχουν πάρα πολλοί οµιλητές, πενήντα ένας στο σύνολο. Θα εφαρµόσω αυτό που λέει ο Κανονισµός και όσοι δεν
βρίσκονται στην Αίθουσα θα εκφωνούνται και θα διαγράφονται
από τον κατάλογο των οµιλητών.
Θα παρακαλέσω όλες και όλους να τηρείται ο χρόνος. Απευθύνοµαι και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, αν µπορεί
να γίνει και µία συνεννόηση για να περιοριστεί ο χρόνος των οµιλητών από επτά σε πέντε λεπτά, γιατί νοµίζω ότι έγινε αρκετή
συζήτηση επί της αρχής.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ναι, κύριε Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Απλώς να σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι
παραιτούµαι της δευτερολογίας µου.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο συνάδελφος που θα έπρεπε να
µιλήσει είναι ο κ. Αθανασίου, που ήταν στη θέση της κ. Αντωνίου,
η οποία προηγείται του κ. Δένδια. Μάλλον, µπερδευτήκαµε λίγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν πειράζει θα µιλήσω µετά,
κυρία Πρόεδρε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Να µιλήσει µετά ο κ. Αθανασίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Απλά εγώ στα
χαρτιά µου δεν έχω τον κ. Αθανασίου, έχω την κ. Αντωνίου γι’
αυτό και δεν την εκφώνησα.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είχαν αλλάξει αµοιβαία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ενηµερώθηκε ο κ. Κακλαµάνης.
Είναι δικαιολογηµένο να µην το γνωρίζετε. Εντάξει, δεν χάθηκε
ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εντάξει.
Ωραία, θα µιλήσετε αµέσως µετά.
Κύριε Δένδια, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα τηρήσω το χρόνο.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ξεκινήσω µε κάτι εκτός του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος και των τροπολογιών που αφορά το non
paper, το οποίο προ ορισµένων λεπτών άρχισε να κυκλοφορεί
από το Μέγαρο Μαξίµου και το οποίο αναφέρεται σε προβλήµατα για την επίτευξη συµφωνίας λόγω διαφωνίας µεταξύ των
ευρωπαϊκών θεσµών.
Ανεξαρτήτως της ακρίβειας ή της ανακρίβειας, του συγκεκριµένου non paper –και εξηγούµαι γιατί λέω «της ανακρίβειας»,
διότι το ίδιο χρονικό διάστηµα πληροφορούµαι ότι ο κύριος
Υπουργός των Οικονοµικών, ευρισκόµενος σε συνάντηση µε τον
Επίτροπο τον κ. Μοσκοβισί, µετά το πέρας της συνάντησης
έκανε αισιόδοξες δηλώσεις ότι όλα πάνε καλά, µέσα στην καλή
χαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει ανεξαρτήτως της ακρίβειας και
της ανακρίβειας που δεν µπορώ να διαπιστώσω- η λογική επί θεµάτων κορυφαίας σηµασίας για τη χώρα και για την οικονοµική
της ζωή, να αποστέλλονται non paper από το Μέγαρο Μαξίµου
είναι απαράδεκτη.
Εάν ο κύριος Πρωθυπουργός κρίνει ότι υπάρχει θέµα µείζονος
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σηµασίας -και µάλιστα η αναγγελία µη επίτευξης συµφωνίας από
το Μέγαρο Μαξίµου είναι κατ’ εξοχήν θέµα εθνικής σηµασίας- το
λιγότερο που οφείλει στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι να έλθει
εδώ και να ενηµερώσει αµέσως. Θέλετε µε κλειστές τις πόρτες;
Με κλειστές τις πόρτες. Και να κάνει ενηµέρωση σοβαρή, όχι σαν
την άλλη που είχε γίνει, την τελευταία –εάν θυµάστε- όπου ο
µόνος σκοπός της ήταν η συσπείρωση της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα πράγµατα, σε αυτήν τη συγκυρία,
σε αυτήν τη χώρα, δεν είναι σοβαρά. Και παρακαλώ ειλικρινά να
αποφεύγονται. Ζητώ να αποφεύγονται.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος.
Κατ’ αρχάς, αντιστρέφοντας τη σειρά αυτή, η εικόνα µε τις τροπολογίες -ορθώς τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των κοµµάτων
και πριν οι εισηγητές- κύριε Υπουργέ, λυπάµαι δεν είναι σοβαρή.
Δεν είναι σοβαρή! Βρισκόµαστε στις πρώτες µέρες µίας νέας Κυβέρνησης.
Βεβαίως, πρέπει όλοι να οµολογήσουµε ότι είχε γίνει επανειληµµένως, από πολλές κυβερνήσεις, διαχρονικά κατάχρηση στο
συγκεκριµένο θέµα αλλά στο τέταρτο νοµοθέτηµα µιας νέας Κυβέρνησης και στο πρώτο νοµοθέτηµα που αφορά στην πραγµατικότητα τη δηµόσια διοίκηση και τα θέµατα της εργασίας, να
σωρεύονται οι τροπολογίες και να γίνονται και αρκετές αποδεκτές από εσάς, χωρίς έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς ειρµό και χωρίς συνέχεια, είναι µία πάρα πολύ κακή
αρχή για την Κυβέρνησή σας.
Στο ίδιο τώρα το νοµοθέτηµα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν
πολλά που µπορεί κανείς να πει. Πιο συγκεκριµένα:
Στο άρθρο 1, η διάταξη –καίτοι επί της ουσίας, εγώ δεν διαφωνώ µαζί της- είναι στενότερη της συνταγµατικής πρόνοιας.
Στο άρθρο 2, ευτυχώς έκανε δήλωση ο Υπουργός, διότι έτσι
όπως ήταν αρχικά διατυπωµένη η διάταξη, αυτό που συνέβαινε
ήταν ότι επενέβαινε στη θητεία των συνταγµατικά ανεξάρτητων
αρχών. Θέλω να πω ότι εγώ δεν είµαι εξ αυτών, οι οποίοι υποστηρίζουν τις ανεξάρτητες αρχές. Έχω επανειληµµένως πει στην
Αίθουσα ότι οι ανεξάρτητες αρχές έχουν υπάρξει ως µόρφωµα,
επειδή το πολιτικό σύστηµα της χώρας αρνήθηκε να πάρει τις
ευθύνες που του ανήκουν. Αλλά αυτό είναι ένα θέµα. Από την
άλλη, το να περνάµε διατάξεις λήξης µέσω του ορίου ηλικίας,
αυτό δεν είναι σωστό και ορθώς ο Υπουργός το πήρε πίσω.
Έχω να πω στο θέµα των πειθαρχικών διαδικασιών ότι, πράγµατι, πρέπει να ισχύσει το τεκµήριο αθωότητος αλλά θα περίµενα
να συνοδεύεται η διάταξη αυτή από διατάξεις, οι οποίες να κάνουν ευκολότερη και ταχύτερη την πειθαρχική διαδικασία, ώστε
να µπορεί να µην προσβάλλεται το περί δικαίου αίσθηµα της κοινωνίας.
Εκεί που υπάρχει οπισθοδρόµηση και αντίθετη µεταρρύθµιση,
είναι το άρθρο 5 για τα Πειθαρχικά Συµβούλια, που η πλειοψηφία
περνάει από τα χέρια των δικαστικών λειτουργών στους συνδικαλιστές και στη διοίκηση. Αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί θετικό.
Και ειλικρινά λυπάµαι που βλέπω κάτι τέτοιο.
Επίσης, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η παράγραφος 3 του
άρθρου 6, που αφορά τα πειθαρχικά παραπτώµατα και που γράφει ότι «σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά ή αναξιοπρεπή, η ανάξια για υπάλληλο διαγωγή η άσκηση
συνδικαλιστικής πολιτικής δράσης» αφήνει ευρύτατο έδαφος ερµηνείας. Ελπίζω να γίνει η σωστή ερµηνεία. Αλλά πολύ µεγάλο
βάρος αναθέτουµε στα δικαστήρια, µονίµως.
Επίσης, θέλω να παρατηρήσω ότι στο τέταρτο κεφάλαιο για
την αποκατάσταση των αδικιών, ιδίως δε το άρθρο 15, η διαδικασία προσδιορισµού και πλήρωσης θέσεων είναι κατά τη δική
µου κρίση ευθέως και πονηρά αντισυνταγµατική. Κατ’ εξοχήν το
άρθρο 103 παράγραφος 7 του Συντάγµατος, προβλέπει την ανάµειξη του ΑΣΕΠ, τον έλεγχο κατά τη συνταγµατική διάταξη από
ανεξάρτητη αρχή.
Εδώ έχει γίνει το εξής πονηρό, κύριε Υπουργέ, και δεν έχει
γίνει εκ παραδροµής. Στην παράγραφο 8 γράφετε: «το ΑΣΕΠ έχει
την αρµοδιότητα διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου», χρησιµοποιώντας την ίδια λέξη που χρησιµοποιεί ο συνταγµατικός νοµοθέτης. Στην πραγµατικότητα βγάζετε το ΑΣΕΠ εκτός
διαδικασίας, εκτός από ακραίες περιπτώσεις που περιγράφονται
µέσα και βάζετε την παράγραφο 8, εκεί ακριβώς για να καλύψετε
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το συνταγµατικό γράµµα παραβαίνοντας ευθέως το συνταγµατικό πνεύµα. Νοµίζω ότι θα ήταν φρόνιµο να το αλλάξετε.
Έρχοµαι τώρα εκµεταλλευόµενος τα δύο λεπτά που µένουν
σε κάτι ευρύτερο το οποίο έχει πάντοτε σηµασία. Κυρίες και κύριοι, ειλικρινά εγώ είµαι εξ αυτών -και το ξέρετε και το έχω πει
επανειληµµένως, το έχω πει και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
το έχω πει και στην Αίθουσα- που εύχονται η Κυβέρνηση να πετύχει. Εύχοµαι κάθε κυβέρνηση να πετύχει. Είµαι πολίτης της Ελλάδας και µε νοιάζει ο τόπος µου, όπως όλους µας νοιάζει ο
τόπος µας. Νοµίζω ότι σε αυτό εκφράζω τη µεγάλη πλειοψηφία
των Βουλευτών και της Μείζονος και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης. Λυπάµαι, λοιπόν, να βλέπω την πορεία αυτής της Κυβέρνησης και λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, να βλέπω το νοµοθετικό της
έργο.
Οι πρώτες εκατό και κάτι µέρες της κυβερνώσας Αριστεράς
έχουν ένα νοµοθέτηµα για την ανθρωπιστική κρίση µόνο, το
οποίο αφορά 200 εκατοµµύρια, το 1/7περίπου από όσα η προηγούµενη κυβέρνηση είχε διαθέσει σε ένα χρόνο. Έχουν ένα νοµοθέτηµα µόνο περί ληξιπρόθεσµων οφειλών, που στην πράξη
αντιστοιχεί το 2% των οφειλών, το επονείδιστο νοµοθέτηµα για
τον Σάββα Ξηρό –επαναλαµβάνω, το επονείδιστο νοµοθέτηµα
για τον Σάββα Ξηρό- και δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Και µε τη δεύτερη πράξη, έχουµε την κατάλυση της θεσµικής αυτονοµίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, έστω και αν επί της ουσίας
µπορώ να αντιληφθώ την Κυβέρνηση που εξ ανάγκης ζητά τους
πόρους αυτούς. Θα µπορούσε κάλλιστα να έχει συνεννοηθεί εκ
των προτέρων µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Επίσης, έχουµε πλήρη διάλυση δύο µηχανισµών. Του µηχανισµού του µεταναστευτικού και την παρατήρηση της διάλυσης
του µηχανισµού του σωφρονιστικού συστήµατος. Είδατε προχθές τι έγινε.
Όσον αφορά το µεταναστευτικό –και λυπάµαι που λείπει τώρα
η κυρία Υπουργός, δεν µπορεί ένας Υπουργός να είναι συνέχεια
στην Αίθουσα, το καταλαβαίνω– επανειληµµένως η κυρία Υπουργός, υπεύθυνη για τα θέµατα µετανάστευσης, είχε µιλήσει περί
χαµηλής απορροφητικότητας. Προφανώς δεν έχει καλή πληροφόρηση των αριθµών. Από τα δύο ταµεία, το Ταµείο Επιστροφής
και το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων, οι απορροφήσεις το 2012
και το 2013, για τα οποία είχα την ευθύνη του Υπουργείου, ήταν
88% και 90,25%. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εάν οι απορροφήσεις της τάξεως του 90,25% κατά την
Υπουργό είναι µη απορροφήσεις, πολύ ωραία. Εύχοµαι επί των
ηµερών της να αγγίξουµε το 100%.
Κυρίες και κύριοι, τελειώνω ως εξής: Η Αριστερά στην Ελλάδα,
έχει µια πολύ µεγάλη παράδοση και µε πολύ µεγάλους πολιτικούς ηγέτες όπως ο Ηλίας Ηλιού, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Ηλίας
Τσιριµώκος, ο Αλέξανδρος Σβώλος, µε ιστορικές τοποθετήσεις
για τις ανάγκες κατά την αριστερή αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας. Λυπούµαι, λοιπόν, βλέποντας το νοµοθετικό έργο και το
κοινοβουλευτικό έργο που παράγει η παρούσα Κυβέρνηση της
Αριστεράς. Δεν αντέχει σε καµµιά κριτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Δένδια.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Γάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Υπουργέ,
δεν σας είδα. Με συγχωρείτε. Έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση στον κ.
Δένδια, για να διευκρινίζονται τα θέµατα, επειδή πράγµατι για
καιρό είχατε υπεύθυνη θέση πάνω στα ζητήµατα τα οποία αναπτύξατε.
Είχατε δεσµευθεί ως Υπουργός ότι µέχρι τέλους του 2014 –
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και είχαν αναληφθεί αυτοί οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωσηθα υπήρχαν δυόµισι χιλιάδες θέσεις σε συγκεκριµένες κλειστές
δοµές φύλαξης, κλειστές-ανοιχτές, και βέβαια όχι στα στρατόπεδα τα οποία βρήκαµε. Δεν έγινε ούτε µία τέτοια δοµή.
Επίσης γνωρίζετε –σχετικά µε ένα από αυτά τα νοµοσχέδια,
για τα οποία έχετε την άποψή σας και τα καταχειριάσατε- ότι δεν
είχαν πληρωθεί και επί ένα εξάµηνο όλα τα κέτερινγκ σε όλη την
Ελλάδα και χρειάστηκε ειδική νοµοθετική παρέµβαση, διότι δεν
υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη για να φάνε εκεί πέρα οι άνθρωποι.
Αυτά είναι µερικά σηµεία. Δεν σας λέω για το τι εκκρεµούσε από
πλευράς του Λιµενικού ως αίτηµα για το πλοιάριο αλλά και για
άλλα, τα οποία ουδέποτε ικανοποιήθηκαν.
Με αυτήν την έννοια, απλώς θέλω να σας επισηµάνω να µην
είστε σε τόσο κρίσιµα και φλέγοντα ζητήµατα τόσο εύκολοι στην
κριτική. Διότι και επί των ηµερών σας άρχισε αυτή η αύξηση και
δεν φταίτε εσείς γι’ αυτό.
Τα στοιχεία των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών τού
2014 ήρθαν στο 2015 σε σχέση µε το 2013. Μην είµαστε, λοιπόν,
τόσο εύκολοι στο να επιρρίπτουµε στη σηµερινή Κυβέρνηση
ευθύνες για ζητήµατα και αιτιάσεις, για τα οποία και εσείς έχετε
τις δικές σας ευθύνες. Αυτό ισχύει και για τους πόρους -για
διευκρίνιση το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει για ένα λεπτό ο κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα
ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον
κύριο Υπουργό, που µου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουµε
και το θέµα των ανοιχτών δοµών, διότι πολλάκις στη ρητορική
της Κυβέρνησης αναφέρεται αυτό το θέµα.
Όσον αφορά τις πληρωµές, κύριε Υπουργέ, τις οποίες
αναφέρατε, εγώ ανέχωρησα από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης
τον Ιούνιο του 2014 και δεν ενθυµούµαι να υπήρχαν εκκρεµείς
οφειλές εκείνο το διάστηµα. Μάλιστα, επισπεύδοντο και οι
διαδικασίες για τους σχετικούς διαγωνισµούς.
Όµως, µεγαλύτερη σηµασία έχει το δεύτερο θέµα που θέτετε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, για τις ανοιχτές
θέσεις, ότι όταν το 2013 είχα φέρει διάταξη στην Αίθουσα αυτή,
τότε, κύριε Υπουργέ, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ψήφισε τη σχετική διάταξη. Πέραν αυτού όµως, όταν ξεκινήσαµε
να φτιάχνουµε τις ανοιχτές δοµές -και αν θυµάµαι καλά η πρώτη
ήταν επί των ηµερών µας, όπως πολύ καλά είπατε- η δέσµευσή
µας ήταν να φτιαχτούν µέχρι το τέλος του 2014. Είχαµε επιλέξει
συγκεκριµένες τοποθεσίες, για τις οποίες µπορώ και εγώ να σας
φέρω το σχετικό έγγραφο αλλά είναι βέβαιον ότι βρίσκεται
ακόµα στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης.
Ξεκίνησα όµως εγώ τον Μάη του 2014 να φτιάξω και να ανοίξω
την πρώτη. Και αν θυµάµαι καλά, η πρώτη ήταν στην Αγία
Βαρβάρα. Θυµάστε ίσως τότε ποιος εµπόδισε το έργο; Θα σας
απαντήσω εγώ. Μπροστά βρέθηκε η υποψήφια Περιφερειάρχης
του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Δούρου. Αυτή σταµάτησε την πρόοδο των
εργασιών. Και θυµάστε τότε ότι είχα κάνει έκκληση στον ΣΥΡΙΖΑ
και ουδόλως ο ΣΥΡΙΖΑ µε βοήθησε και αναγκάστηκα και διέκοψα
τις εργασίες, ακριβώς για να µη δηµιουργηθεί θέµα εν όψει των
δηµοτικών εκλογών.
Και έρχοµαι τώρα µετά από ενάµιση χρόνο, να πρέπει να
απαντήσω και για αυτό, κύριε Υπουργέ, για όσα εσείς ως
αντιπολίτευση πράττατε και τα οποία σε εµάς τώρα καταλογίζετε;
Εν πάση περιπτώσει, κρατώ από ό,τι είπατε και συνυπογράφω
το εξής, ότι το µεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
θέµα. Εγώ δεν έχω να λογοδοτήσω για το ό,τι εγένετο στη
θάλασσα. Αρµοδιότητά µου ήταν η ξηρά –όταν ήµουν αρµόδιος
Υπουργός- και επί των ηµερών µου στην ξηρά, µηδενίστηκαν οι
είσοδοι στη χώρα. Κυριολεκτικώς µηδενίστηκαν.
Εάν θέλετε την άποψή µας, εάν θέλετε τη συµβουλή µας, εάν
θέλετε τη γνώση µας, είµαστε απολύτως στη διάθεσή σας και
µάλιστα κατ’ ιδίαν και χωρίς πολιτική ανακοίνωση, γιατί αυτό είναι
ένα θέµα που αφορά τη χώρα. Ούτε πολιτικό όφελος θέλουµε
ούτε να σας φέρουµε σε δύσκολη θέση θέλουµε. Όµως είναι
πολύ σοβαρό το θέµα και µου επιτρέπετε µε όλο το σεβασµό να
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σας πω ότι ο τρόπος που το διαχειρίζεστε µέχρι τώρα δεν είναι
µόνο ερασιτεχνικός, είναι σχεδόν εγκληµατικός διά
παραλείψεως.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αν αντελήφθην σωστά, συµφωνούµε ότι
δυόµισι χιλιάδες θέσεις ήταν να γίνουν σε ανοιχτές και σε µικρές
δοµές και δεν παραλάβαµε καµµία. Θέλω να σας πω ότι επί των
ηµερών σας, πράγµατι µηδενίστηκε ή σχεδόν µηδενίστηκε η
είσοδος από τον Έβρο, διότι έγινε το τείχος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Όχι, όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με αποτέλεσµα όλες αυτές οι ροές από
πάνω, να πηγαινοέρχονται. Δηλαδή, πρώτα ήταν στα νησιά,
ύστερα πήγαν στον Έβρο και µετά µε το τείχος ξανάρθανε στα
νησιά.
Γι’ αυτό, µη σεµνύνεστε ότι υπήρξε κάποιο έργο και κάποια
στρατηγική γύρω από αυτό το ζήτηµα. Διότι το κρίσιµο θέµα, που
έχει να κάνει µε το µέλλον αυτής της υπόθεσης, είναι αν έθεσαν
ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση -αυτό που έκανε ο Έλληνας
Πρωθυπουργός τώρα για πρώτη φορά στην ειδική διάσκεψη που
έγινε, όπου συµπεριελήφθη και πάλι για πρώτη φορά το ζήτηµα
αυτό- το θέµα της ανάληψης µερίσµατος ευθύνης από όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες για το κρίσιµο µεταναστευτικό ζήτηµα, καθώς
τρεισήµισι χιλιάδες άνθρωποι, ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους στη
Μεσόγειο και καθώς εκατοντάδες χιλιάδες από τις δύο πλευρές
και λόγω των πολεµικών συρράξεων, δηλαδή και από την Ελλάδα
και από αλλού, αναγκαζόµαστε επί χρόνια µε τα Δουβλίνα Ι και ΙΙ
και την Σένγκεν να είµαστε απλά ανθρωποφύλακες. Αυτά τα
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν είναι έτσι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Συµµετείχατε σε αλλεπάλληλες
συσκέψεις κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδέποτε -και
δεν φταίτε εσείς προσωπικά- ετέθη από την κυβέρνησή σας το
στρατηγικό ζήτηµα σε σχέση µε τη µετανάστευση, δηλαδή της
ανάληψης του µερίσµατος ευθυνών από τις άλλες χώρες. Απλώς
διαχειριζόσασταν, ως εκπρόσωπος κάποιων απόψεων και
αποφάσεων που ελαµβάνοντο ερήµην και µε µειοψηφία δικιά
σας, επί χρόνια µια τέτοια κατάσταση, δυστυχώς και για αυτούς
που έρχονταν αλλά και για τον ελληνικό λαό.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολη η συζήτηση πάνω σ’ αυτό
το ζήτηµα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μην κατανέµετε τόσο
εύκολα ευθύνες σε µια Κυβέρνηση δύο µηνών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν επιτρέπεται στον Υπουργό να εκµεταλλευθεί το υπουργικό πλεονέκτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Με συγχωρείτε. Ήδη είναι ο κύριος
Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Επιτρέψτε µου.
Έχουµε χάσει τεσσεράµισι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Όχι µε δική µου ευθύνη. Ο Υπουργός
πήρε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι µε δική
σας µόνον ευθύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μόνον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εγώ είµαι υποχρεωµένη να υπερασπιστώ τους αδύναµους. Και οι αδύναµοι σ’
αυτήν την Αίθουσα, είναι οι πενήντα ένας Βουλευτές που είναι
στη λίστα και θέλουν να µιλήσουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και αντί να µιλήσουν οι Βουλευτές, οι
οποίοι υφίστανται την προνοµία των Υπουργών να οµιλούν όταν
θέλουν και να µη λαµβάνουν απάντηση…(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας παρακαλώ. Κύριε Δένδια, νοµίζω ότι ολοκληρώθηκε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αλλά ο κύριος Υπουργός δηµιούργησε
απολύτως ψευδείς και βεβαρηµένες εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Να δώσουµε
τον λόγο, όπως έχουµε ανακοινώσει ήδη, στον κ. Δηµήτρη Γάκη
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για επτά λεπτά.
Ακολουθεί ο κ. Αθανασίου, που ήταν στη θέση της κ. Αντωνίου
αλλά δεν είχα ενηµερωθεί από τον κ. Κακλαµάνη, κι αµέσως µετά
ο κ. Χρήστος Παππάς.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Πέντε λεπτά δεν είπαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έκανα έκκληση στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να µειωθεί ο
χρόνος. Δεν υπήρξε ανταπόκριση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μένουµε, λοιπόν, στα επτά λεπτά τα οποία ανακοίνωσα από τα οκτώ που ήταν
κανονικά. Περιµένω µια ανταπόκριση από όλα τα κόµµατα, να
πάµε στο πεντάλεπτο.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γάκη,
έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, µάλλον θα σας διευκολύνω. Θα είναι µικρότερη η τοποθέτησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όλοι έτσι λένε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Θα το δείτε. Βάλτε και το χρόνο, για να
µην πέσουµε έξω.
Δυστυχώς δεν είναι στην αίθουσα ο κ. Μητσοτάκης.
Εγώ αυτά τα δυόµισι, τρία χρόνια που είµαι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ίσως για πρώτη φορά δέχθηκα τόση µεγάλη προσβολή, όταν θεώρησε ότι µπορούν οι Βουλευτές της
Πλειοψηφίας να καταθέτουν ερωτήσεις, γιατί τους βάζουν οι
Υπουργοί της Κυβέρνησης, για να αποφύγουν το σκόπελο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Αυτό όχι µόνο προσβάλλει τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας, αλλά όλους τους
Βουλευτές, γιατί θα µπορούσε αντίστοιχα να υποθέσει κανείς ότι
µπορεί η Κυβέρνηση να βρει κι από τους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης διαθέσιµους συναδέλφους και να καταθέτουν ερωτήσεις µε τη µορφή «λαγού», για να µπορέσει να
περάσει κάποιες τροπολογίες που θέλει.
Επίσης, για πρώτη φορά νιώθω ότι ο κοινοβουλευτικός ρόλος
του Βουλευτή υποβαθµίζεται τόσο πολύ, µα τόσο πολύ µέσα απ’
αυτήν τη διαδικασία και την έκφραση του κ. Μητσοτάκη. Εγώ θα
επιµείνω όµως να υπερασπίζοµαι αυτόν τον κοινοβουλευτικό
ρόλο που µου έχουν αναθέσει και τον οποίον κατά την προσωπική µου ευθύνη πρέπει να υπερασπίσω.
Κύριε Υπουργέ, έχω υπογράψει δυο τροπολογίες. Θέλω όµως
να ξεκινήσω µε µια παρατήρηση στα προσόντα για, τις κρίσεις
των προϊσταµένων των µονάδων της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Μέσα στα προσόντα, βάζετε για τη γλώσσα το proficiency –και
πάνω-, ενώ θα µπορούσε να ζητείται το lower λαµβάνοντας υπ’
όψιν ότι πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι είναι µιας κάποιας ηλικίας.
Θα µπορούσαν να διεκδικήσουν µε πολύ µεγάλες ικανότητες τη
θέση του διευθυντή, του προϊσταµένου και δεν µπορούν λόγω
αυτού του κριτηρίου, ίσως. Δείτε το λίγο. Νοµίζω ότι µε µια νοµοτεχνική διόρθωση θα µπορούσε να προστεθεί το lower, που
θα ήταν έτσι πιο σωστά, διατυπωµένο.
Η δεύτερη τροπολογία που καταθέσαµε και που ο κύριος
Υπουργός δεν κάνει δεκτή, είναι µια τροπολογία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 του ν.3220/2005, το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 9 του ν.2085/1992, που παρέχει στους δηµοσίους υπαλλήλους γενικά οι οποίοι υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές
το ευεργέτηµα-δικαίωµα της λήψης επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας µέχρι του ποσοστού του 40% της αντικειµενικής αξίας.
Ήρθε όµως η πολιτεία και προκειµένου να κυρώσει αυτό το
µέτρο, πρόβλεψε µια καταστροφική ασάφεια και όχι δηµιουργική, χωρίς να διευκρινίζει ή µάλλον αφήνοντας µετέωρο το κριτήριο του συνολικού χρόνου παραµονής στην παραµεθόριο
περιοχή που νοείται η δεκαπενταετία. Δεν το προσδιορίζει. Θέλει
συνολικά και όχι αθροιστικά, όπως θα έπρεπε να προβλέπεται.
Επίσης, δεν περιγράφεται αρκετά, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί προβλήµατα στη λήψη αυτού του ευεργετήµατος, η εκ δόλου
ή βαρείας αµέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόµου ή η ηθεληµένη αποχώρηση ή εγκατάλειψη
της υπηρεσίας κ.λπ..
Είναι δύο στοιχεία τα οποία προσπαθήσαµε να διευκρινίσουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε µία τροπολογία, την 63/12, η οποία δεν έγινε δεκτή, µε τη δέσµευση βέβαια του Υπουργού ότι µπορεί να την ξανασυζητήσουµε.
Πάµε στην τροπολογία 92/39 και θα ήθελα να αναφερθώ σε
αυτήν πιο αναλυτικά. Αφορά στην αναγνώριση της εργασιακής
σχέσης και αποκατάσταση της δικαιοσύνης εργαζοµένων σε σχέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ζητάµε από την Κυβέρνηση να την κάνει δεκτή, γιατί όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, εισάγονται µέτρα
εξορθολογισµού της διοίκησης και ειδικότερα µέτρα που αφορούν τις σχέσεις κράτους και κοινωνίας. Επιτυγχάνεται, λέει, σηµαντική ελάφρυνση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης του
πολίτη, εξοικονοµούνται πόροι για τη διοίκηση και διευκολύνεται
η ορθολογική αξιοποίηση των στελεχών.
Με αυτήν ακριβώς τη λογική, ευθυγραµµίζεται και η δικιά µας
βελτιωτική ρύθµιση που καταθέτουµε και την υπογράφουν όλοι
οι Βουλευτές Δωδεκανήσου από όλα τα κόµµατα και η Βουλευτής της Λάρισας κ. Ηρώ Διώτη αλλά και οι Βουλευτές της Κέρκυρας την υποστηρίζουν, αν και δεν την υπογράφουν.
Με αυτήν την τροπολογία που καταθέσαµε, λοιπόν, λαµβάνονται όλες οι πρόνοιες ισότιµης αντιµετώπισης των εργαζοµένων
και τα ειδικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των ΔΕΥΑ. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η προτεινόµενη διάταξη, σκοπεύει στην άρση της αµφισβήτησης επί της
νοµιµότητας µεταφοράς και υπηρεσίας των εργαζοµένων στις
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις ΔΕΥΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 109
του ν. 3852/2010 και τη διευθέτηση αυτών των υποθέσεων που
αφορούν άδικη µεταχείριση απολυόµενων εργαζόµενων στην
ΔΕΥΑΡ.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση διασφαλίζεται κατά την άποψή
µας, η εύρυθµη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης συµβάλλοντας σηµαντικά στην προστασία του δηµόσιου αγαθού του
νερού και ειδικότερα σε περιοχές όπως είναι οι νησιωτικές περιοχές, όπου στη Ρόδο αυτήν τη στιγµή ετοιµαζόµαστε να λειτουργήσουµε το φράγµα Γαδουρά και οι ανάγκες σε προσωπικό
είναι αυξηµένες και κινδυνεύουµε, µέσα από αυτήν τη διαδικασία
της µη ικανοποίησης αυτού του αιτήµατος επαναπρόσληψης ή
αποκατάστασης των πενήντα εφτά εργαζοµένων στη ΔΕΥΑΡ, να
παραχωρήσουµε τη χρήση αυτού του αγαθού στον ιδιωτικό
τοµέα.
Συγκεκριµένα, ζητάµε, λοιπόν, να προστεθεί στο σχέδιο νόµου
το ακόλουθο άρθρο: «Η µεταφορά των υπαλλήλων των συγχωνευθείν δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης,
που ιδρύθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ν.
1069/1980, στις νέες δηµοτικές επιχειρήσεις ΔΕΥΑ, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν µε βάση το ν. 3852/2010 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και κατόπιν αποφάσεων των οικείων δηµοτικών και διοικητικών
συµβουλίων, ανεξάρτητα από τη διαδικασία η οποία τηρήθηκε
κατά την πρόσληψή τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις και εφόσον
υπηρετούσαν σ’ αυτές την τελευταία τουλάχιστον διετία πριν την
συγχώνευσή τους σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, θεωρείται νόµιµη από την ηµέρα λήψης των σχετικών αποφάσεων των
συµβουλίων. Και τυχόν πράξεις λύσης της εργασιακής σχέσης
των εργαζοµένων που εµπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη, ανακαλούνται υποχρεωτικά από το χρόνο που ίσχυσαν».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχουν µια σειρά αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δικαιολογούν αυτήν τη διάταξη που βάλαµε, που δεν έχω το
χρόνο να αναφέρω. Υπάρχει επίσης έκφραση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε την µε αριθµό 192/28-5-2013 γνωµάτευσή του. Υπάρχει επίσης ανάλογη νοµοθετική ρύθµιση που
προβλέπεται ήδη στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του ν.
3801/2009, η οποία είναι ακριβώς αυτό που διατυπώνουµε εµείς
και που ισχύει σήµερα µε το άρθρο 64 του ν. 3801. Είναι ακριβώς
η διατύπωση του άρθρου 64 του ν. 3801 και αυτή θέλουµε να
εφαρµοστεί εδώ, για να µπορέσουµε να λύσουµε αυτήν την ασάφεια που σας είπα ότι είναι καταστροφική.
Επίσης, θέλω να πω ότι δεν προκαλείται δηµοσιονοµικό κό-
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στος. Γιατί δεν προκαλείται δηµοσιονοµικό κόστος; Γιατί οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, έχουν τον δικό τους προϋπολογισµό και ισολογισµό και
εποµένως δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Με την προτεινόµενη τροπολογία, λοιπόν, θεωρούµε ότι συµβάλλουµε ουσιαστικά στην εύρυθµη λειτουργία των ΔΕΥΑ και καλούµε τον Υπουργό να δει το θέµα µέσα από την οπτική της
νησιωτικότητας και της τουριστικής ιδιαιτερότητας, η οποία πολλαπλασιάζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό για την επίβλεψη και άρση των βλαβών του δικτύου της ύδρευσης,
καθαριότητας και αποχέτευσης.
Κύριε Υπουργέ, απευθυνόµαστε και στην ανθρώπινη ευαισθησία και στην πολιτική σας κουλτούρα και σας καλούµε να κάνετε
δεκτή έστω την τελευταία στιγµή αυτήν την τροπολογία, που καταθέτουν όλοι οι Βουλευτές της Δωδεκανήσου, όπως σας είπα.
Είναι ευκαιρία να αποδείξουµε ότι η Κυβέρνηση της Αριστεράς
έχει άλλο «µάτι» για να αντιµετωπίζει τα εργασιακά προβλήµατα
της κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Γάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανασίου για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω µια ενηµέρωση στη Βουλή και ειδικά στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι για πρώτη φορά εκλέγονται.
Όταν ήµασταν κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, έρχονταν πολύ συχνά τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας
και οι εκπρόσωποι της Task Force στα Υπουργεία -και αναφέροµαι ειδικά στο δικό µου Υπουργείο- για να συζητήσουµε ζητήµατα εκσυγχρονισµού των διαδικασιών διοικητικής επιτάχυνσης
των δικών και άλλων ζητηµάτων.
Τότε, µας κατηγόρησαν οι συνάδελφοί σας οι οποίοι ήταν στον
τοµέα δικαιοσύνης, ότι διαπραγµατευόµεθα και συζητάµε επί της
ουσίας νοµοθετήµατα που έχουν σχέση µε την απονοµή του δικαίου -πράγµα που ήταν αναληθές- και ότι αυτό προσβάλλει και
την υπόστασή µας ως κράτος ανεξαρτήτο αλλά αντιθέτως ότι
έχουµε µια υποτέλεια στην τρόικα.
Σας πληροφορώ, λοιπόν –και θέλω κάποιος να µου το διαψεύσει από τους Υπουργούς- ότι ήδη τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας
βρίσκονται εδώ από καιρό και συζητάνε και επί της ουσίας των
νοµοθετηµάτων. Παρ’ όλο που υπήρχε µία επιτροπή του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, την οποία είχε ο προκάτοχός µου, ο κ.
Ρουπακιώτης, µε νόµο της Βουλής ορίσει και όχι µε υπουργική
απόφαση, ήδη διορίστηκε µια άλλη καινούργια επιτροπή από τον
νυν Υπουργό Δικαιοσύνης, για να ασχοληθεί µε τα ζητήµατα
αυτά. Και συνεδριάζει πού, παρακαλώ; Σε κεντρικό ξενοδοχείο
της πόλης των Αθηνών και, µάλιστα, σε ζητήµατα, στα οποία
εµείς είχαµε βάλει «κόκκινες» γραµµές. Αυτά τα λέω για ενηµέρωσή σας.
Το δεύτερο θέµα, είναι µία δήλωση που θέλω να κάνω µε
αφορµή τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως σήµερα το πρωί στον «REAL Fm», που λίγο-πολύ είπε ότι «πολύ γρήγορα θα δολοφονηθεί» -σας διαβάζω ακριβώς- «ο Βούλγαρος
που άγρια δολοφόνησε το παιδί του». Εγώ αντιλαµβάνοµαι την
τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού από πλευράς επιστηµονικού
ενδιαφέροντος για το αποτρόπαιο έγκληµα, πλην όµως, ως
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν µπορεί να προαναγγέλλει
δολοφονίες κρατουµένων, ανεξάρτητα από τις πράξεις που
αυτοί διαπράττουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Να τον βάλετε φυλακή.
(Γέλωτες και θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
Κύριε Αθανασίου, συνεχίστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Όσον αφορά τις τροπολογίες,
εγώ πρέπει να ξεκαθαρίσω από τη θέση µου ότι όταν σχετίζονται
µε τα νοµοθετήµατα και είναι σύντοµες, είµαι υπέρ της απόψεως
να γίνουν. Όµως, αυτό το κακό που γίνεται σήµερα, δεν έχει γίνει
ξανά.
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Πρέπει να σας υπενθυµίσω τον εναρκτήριο λόγο της κυρίας
Προέδρου της Βουλής. Σας διαβάζω ακριβώς από τα Πρακτικά
της Βουλής: «Αποτελεί δέσµευσή µου από τη θέση της Προέδρου της Βουλής ότι δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσµες τροπολογίες ούτε άσχετες µε το αντικείµενο του νοµοσχεδίου».
Τέλος, για το µεταναστευτικό, κύριε Βούτση, εν όψει του ότι
κατάγοµαι από µία περιοχή που δέχεται κάθε µέρα κατά µέσο
όρο εκατόν πενήντα µε τριακόσιους µετανάστες, θέλω να πω ότι
είναι, πράγµατι, ένα πρόβληµα τεράστιο. Θέλει εθνική συναίνεση
και συζήτηση. Δεν είναι θέµα για αντιπαραθέσεις. Το µεταναστευτικό, το θεωρώ σπουδαιότερο και από την οικονοµική κρίση
που έχει η χώρα. Στην οικονοµική κρίση αργά ή γρήγορα θα
βρούµε τον βηµατισµό µας. Το µεταναστευτικό είναι τεράστιο
πρόβληµα. Αλλοιώνεται ο πληθυσµός µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Όµως, είναι ένα θέµα το οποίο θα συζητήσουµε άλλη φορά.
Επί του νοµοσχεδίου, είπα και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ,
ότι ο τίτλος του νοµοσχεδίου: «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης
κ.λπ.» είναι προσβλητικός για τη δηµοκρατία και το Κοινοβούλιό
µας, διότι, καλούνται να ψηφίσουν ένα νοµοσχέδιο που φέρει
αυτόν τον τίτλο υπονοώντας µη δηµοκρατικό φρόνηµα για τις
προηγούµενες διοικήσεις και αναπαράγει και υιοθετεί έτσι ουσιαστικά φράσεις όπως «Η χούντα δεν τελείωσε το 1973», που
θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός δεν τις
ασπάζεται.
Πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα µε σαφές κρατικιστικό πρόσηµο, που αυξάνει το λειτουργικό κόστος του δηµοσίου, επιτρέποντας την επαναφορά απολυθέντων, τεθέντων σε
διαθεσιµότητα, χαϊδεύοντας τους συνδικαλιστές, επαναφέροντας προνόµιά τους και δυσκολεύοντας στις πειθαρχικές διώξεις
κατά δηµοσίων υπαλλήλων.
Στο Κεφάλαιο 1 το νέο νοµοθετικό πλαίσιο µε την πλήρη απαγόρευση της επίταξης και της επιστράτευσης είναι δύσκαµπτο
και προβληµατικό και θα φανεί στην επόµενη απεργία των υπαλλήλων συγκοµιδής σκουπιδιών, όταν θα απειλείται και η δηµόσια
υγεία.
Πρέπει να υπενθυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι εάν ρίχνατε µια
µατιά στην πάγια νοµολογία των δικαστηρίων µας επάνω στο
θέµα αυτό αλλά και στις απόψεις της επιστήµης, θα βλέπατε ότι
η γενική απαγόρευση της επίταξης του άρθρου 23 παράγραφος
2 του Συντάγµατος, υποχωρεί εν όψει της διάταξης του άρθρου
22 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. Δηλαδή, το δικαίωµα της
απεργίας υποχωρεί έναντι του αγαθού της δηµόσιας υγείας,
όπως αυτό εξειδικεύεται, µε την επίκληση, βέβαια, του δηµοσίου
κινδύνου.
Εξάλλου, έχουµε και το άρθρο 25 του Συντάγµατος, που εφαρµόζεται η αρχή της αναλογικότητος. Έχουµε τις ασφαλιστικές
δικλίδες να προσφύγει κάποιος και να κηρυχθεί –εάν κηρυχθείµια απεργία παράνοµη και καταχρηστική. Εάν κηρυχθεί µια απεργία παράνοµη και καταχρηστική και δεν συµµορφώνονται τα ηγετικά κλιµάκια, το διοικητικό συµβούλιο και δεν υπάρχει η
ευχέρεια της επιστράτευσης, τότε θα οδηγείτε τον κόσµο στα
ποινικά δικαστήρια για παράβαση καθήκοντος ή για προσβολή
της δηµόσιας υγείας κ.λπ..
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι πάρα πολλά τα ζητήµατα. Θα ήθελα λίγο χρόνο, κυρία
Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ σπουδαία κατά την άποψή µου.
Με το Κεφάλαιο 2, επαναφέρετε το παλαιό καθεστώς στο Πειθαρχικό Δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων. Επαναφορά συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συµβούλια, δυσκολία επιβολής της
οριστικής παύσης στους επίορκους. Δηλαδή, πάµε σε καθεστώς
που επικρατούσε το 1980.
Στο Κεφάλαιο 3 στο άρθρο 11, για το αρχείο που θα διατηρεί
πλέον το ΑΣΕΠ για τους συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς,
πρέπει να ξεκαθαριστεί –είναι σωστό κατ’ αρχάς- εάν γνωµοδότησε η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
επάνω στην πρόταση αυτή.
Στο Κεφάλαιο 4 στα άρθρα 19, 21, επαναφέρονται και επανασυστήνονται οι καταργηθέντες κλάδοι κ.λπ..
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Στο Κεφάλαιο 5 µε το άρθρο 23, ρυθµίζονται ζητήµατα του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης. Πλέον στο διοικητικό συµβούλιο, βάζετε να εκπροσωπούνται και απόφοιτοι και φοιτητές.
Δηλαδή, ερχόµαστε σε ένα ζήτηµα το οποίο ο νόµος Διαµαντοπούλου για την παιδεία –σωστός νόµος- κατήργησε. Απ’ ό,τι φαίνεται, λοιπόν, θα καταργήσετε και το νόµο Διαµαντοπούλου.
Ενδεχοµένως προβληµατική είναι η παράγραφος 6, του άρθρου 26 –προσέξτε το αυτό- µε την οποία καταργείται η διαδικασία επανελέγχου µετατροπής συµβάσεων ορισµένου χρόνου
και µίσθωσης έργου για λόγους που δεν εξηγούνται στην αιτιολογική έκθεση. Δεν ξέρω εάν το εξηγήσατε στην πρωινή συνεδρίαση αλλά είναι ένα ζήτηµα πάρα πολύ σοβαρό.
Επίσης, στην επόµενη παράγραφο, στο άρθρο 10, αυξάνετε
τις ηµέρες υπηρεσιακής άδειας αναπλήρωσης από δέκα σε δεκαπέντε. Γιατί άραγε; Ως κίνητρο για υπερωριακή απασχόληση
άνευ αποδοχών; Δεν ακούγεται λίγο ρουσφετολογικό αυτό;
Στην παράγραφο 14, εξαιρούνται από τη διαδικασία της πράξης του υπουργικού συµβουλίου, της ΠΥΣ, όσοι στελεχώνουν
υπηρεσίες µετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό το είχα πει και στην επιτροπή και είπατε ότι θα το δείτε- ενδεχοµένως να είναι ορθό, ιδίως εάν οι διορισµοί γίνονται από
ευρωπαϊκά κονδύλια. Όµως, πώς διασφαλίζεται το ενδεχόµενο
µη πρόσληψης υπεράριθµων για όσους απασχολεί µε ίδιους πόρους το ελληνικό δηµόσιο; Το είχα θέσει και στην επιτροπή. Έλλειψα γιατί ήµουν και σε άλλη επιτροπή και δεν ξέρω εάν το
διευκρινίσατε. Ενδεχοµένως η παράγραφος αυτή πρέπει να περιοριστεί µόνο στην περίπτωση α’.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µια αύξηση του λειτουργικού κόστους του κράτους -κρατισµό όπως
είπα- τη στιγµή που η τύχη της διαπραγµάτευσης κρέµεται από
µία κλωστή για τη χώρα.
Διερωτώµαι αν αυτή είναι η διάσηµη διαπραγµατευτική σας
τακτική για την οποία επαίρεστε. Είναι σαν να κάνουµε κάτι και
να παίρνουµε ένα όπλο να πυροβολούµε το ίδιο µας το πόδι
µετά.
Τώρα θα αναφερθώ σε δύο τροπολογίες και τελειώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Η πρώτη τροπολογία είναι µε γενικό αριθµό 105 και ειδικό 46.
Εδώ ανατρέπεται η αρχή ότι η έναρξη ισχύος των διοικητικών
πράξεων ταυτίζεται επί την ανάρτησή τους στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Δεν
καταργείται, εάν κατάλαβα καλά, η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά η αρχή
αυτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ωραία.
Η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ενίσχυσε, στην πράξη, το
θεσµό µε ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του προκατόχου
σας, τη στιγµή που τότε αντιπολιτευόµενοι Βουλευτές και µέσα
µαζικής ενηµέρωσης προσκείµενα στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυαν µύδρους για τάχα κατάργησή τους.
Η παρούσα Κυβέρνηση, τάχα για εξαιρετικές περιπτώσεις, εισάγει ένα καίριο ρήγµα στο θεσµό που είναι βέβαιο ότι µετά από
λίγο καιρό θα τον καταργήσει. Πολύ φοβάµαι ότι είναι ο πρόδροµος της κατάργησης.
Η δεύτερη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό
52. Είναι η τροπολογία που υπογράφουν ο κ. Βούτσης, η κ. Χριστοδουλοπούλου και ο κ. Πανούσης.
Εδώ για λόγους κατεπείγοντος όπως λέτε -και απαντώ και στη
δευτερολογία της Υπουργού, που δεν έπεισε κανένα νοµίζω- και
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αυξηµένη µεταναστευτική ροή,
καταργείται η υποχρέωση για διαγωνιστικές διαδικασίες, µελέτες, προµήθειες, υπηρεσίες που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση
της ανάγκης αυτής. Απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση από τις αναθέτουσες υπηρεσίες. Ωραία. Από αυτήν, όµως, την τροπολογία
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας σχεδιασµός
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ούτε έχει µελετηθεί
επαρκώς το φαινόµενο και γι’ αυτό δεν µπορούν να προβλεφθούν οι δαπάνες που απαιτούνται. Ακόµα κι αν γινόταν δεκτή η
τροπολογία αυτή, θα έπρεπε να τεθεί χρονικό όριο. Και έτσι
απαντώ και στην κυρία Υπουργό που είπε ότι θα χάσουµε κονδύλια. Βάλτε χρονικό όριο να µη τα χάσουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Αθανασίου, κλείστε παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελείωσα.
Χρονικό όριο ισχύος της, παραδείγµατος χάριν, ένα τρίµηνο ή
ένα εξάµηνο, που, αν χρειαστεί, θα µπορούσε να παραταθεί. Δεν
είναι δυνατόν αποσπασµατικά να καταργούµε τη νοµοθεσία για
τους διαγωνισµούς.
Αν, κύριε Υπουργέ, οι προθέσεις σας είναι αγαθές, θα βάζετε
όρια για ποσά και κυρίως χρονικό όριο ισχύος της διάταξης.
Τώρα πώς θα πείσετε ότι δεν θέλετε να εξυπηρετήσετε τους ηµέτερους επιχειρηµατίες, είναι ένα δικό σας θέµα.
Έχω ένα κεφάλαιο, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα το αναπτύξω. Θα
καταθέσω ένα υπόµνηµα, να το δει και ο κύριος Υπουργός, που
αφορά τη διάταξη 2 και όλη την αναπτυχθείσα νοµολογία και τις
θέσεις της επιστήµης, που αφορά τις θητείες των µελών των ανεξαρτήτων αρχών. Αν θέλετε, µελετήστε τις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Αθανασίου.
Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, για οκτώ λεπτά.
Μετά ακολουθεί ο κ. Βούτσης και ο κ. Μητσοτάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με τη δέουσα ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Με τη δέουσα,
πάντα, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, προτού προχωρήσω
στην τοποθέτησή µου, θέλω να σας ρωτήσω εάν ενηµερωθήκατε
τόσο εσείς όσο και η κ. Κωνσταντοπούλου από τον Αντιπρόεδρο
της Βουλής κ. Λαµπρούλη, σχετικά µε την πρόταση, το αίτηµά
µας προς το Προεδρείο για την τήρηση ενός λεπτού σιγής, προκειµένου το ελληνικό Κοινοβούλιο να τιµήσει και τους πεσόντες
της σύγχρονης µνηµονιακής κατοχής. Οι πεσόντες αυτοί δεν
είναι άλλοι από τους αδικοχαµένους δολοφονηθέντες της
MARFIN, που από το χαµό τους σήµερα συµπληρώνονται πέντε
έτη, αλλά και οι χιλιάδες αυτοκτονήσαντες ή ιδεδολοφονηθέντες
στο βωµό της νεοταξίτικης νεοφιλελεύθερης µνηµονιακής πολιτικής συνέλληνές µας.
Το Προεδρείο και τα κόµµατα, µέχρι την ώρα που σας ρωτώ,
κυρία Πρόεδρε, τήρησαν όχι ενός λεπτού σιγή προς τιµήν, αλλά
τήρησαν σιγή ιχθύος σχετικά µε την πρότασή µας, µε την οποία
προσβλέπουµε σε µια οµοφωνία όλων των κοµµάτων, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών, που συνάδει µε την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την ενός λεπτού σιγή, κυρία
Πρόεδρε, δεν τη ζητά η Χρυσή Αυγή. Τη ζητά ο ελληνικός λαός.
Θα ήθελα, επίσης, µε αφορµή όσα ακούγονται, δύο µέρες
τώρα, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, να τονίσω ότι καλά είναι τα νοµοσχέδια. Εµείς τα εξετάζουµε υπεύθυνα και παίρνουµε θέση,
«παρών», «όχι», «ναι», ανάλογα µε την περίπτωση, προσπαθώντας να κάνουµε µία υπεύθυνη και δηµιουργική Αντιπολίτευση.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, τη στιγµή αυτή εφαρµόζει µια επικοινωνιακή πολιτική. Δεν γνωρίζω αν ηθεληµένα ή αθέλητα. Ουσιαστικά κοιτάει το δένδρο και όχι το δάσος. Και το λέγω τούτο,
διότι αυτήν τη στιγµή αλωνίζει ο γιος Ερντογάν στη Θράκη µας,
την ώρα που το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράµµιση και δηµιουργική υποτέλεια µε το αντίστοιχο Υπουργείο της γείτονος.
Χθες µετείχαµε στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής,
όπου, εκτός των άλλων, τονίσαµε την πάγια θέση µας, που είναι
η άµεση ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ και η αναζήτηση νέων
στρατηγικών και συµµαχιών, προκειµένου να πάει µπροστά η πατρίδα µας. Δυστυχώς, διαπιστώσαµε ότι τίποτα δεν άλλαξε στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Η γερµανική Ευρώπη και η νεοταξίτικη
Αµερική συνεχίζουν να απαξιώνουν τον περήφανο λαό µας.
Τη στιγµή που γίνονται όλα αυτά –και αυτό είναι το δέντρο και
το δάσος που προανέφερα- εµείς καλούµεθα από την Κυβέρνηση να πάρουµε θέση σε δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήµατα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Αυτό δεν σηµαίνει ότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο, η δηµόσια
διοίκηση δηλαδή, δεν είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν αρνούµεθα ότι
καλό είναι να υπάρχει κοινοβουλευτικό έργο. Δεν ξεχνάµε την
προηγούµενη περίοδο όπου κοινοβουλευτικό έργο υπήρχε µόνο
όταν τελείωναν οι µεταφράσεις και είχαν ολοκληρωθεί τα mail
από την τρόικα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιό σας εµπεριέχει βαρύγδουπους τίτλους και προπαγανδιστικά τρικ. Ο κόσµος, ο ελληνικός λαός έχει
χορτάσει από προπαγάνδα. Ο λαός δεν θέλει επικοινωνιακά τρικ,
δεν θέλει επικοινωνιακή πολιτική. Ο λαός θέλει αποτελέσµατα
και προπαντός θέλει να µην ερµηνεύεται η θέλησή του, να µην
ερµηνεύετε τη θέληση του ελληνικού λαού κατά το δοκούν. Ο
λαός ψήφισε αντιµνηµονιακό ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισε «όχι» στο µνηµόνιο. Ο λαός ψήφισε, κατά πώς του είπατε, την ελπίδα, την ελπίδα
που έρχεται. Δυστυχώς, όµως, δεν έρχεται καµµία ελπίδα. Έρχεται θύελλα. Έρχονται νέα σκληρά µνηµονιακά µέτρα, µέτρα
που θα γονατίσουν περαιτέρω τους Έλληνες.
Δεν θα την πείτε τη συµφωνία «µνηµόνιο». Θα την πείτε «έντιµη
συµφωνία». Σας βολεύει, επίσης, η πρόσφατη διαφοροποίηση
του ΔΝΤ, για να υποκριθείτε τους αντιµνηµονιακούς.
Αργά, µεθοδικά, επιταχυνόµενα βεβαίως –το βλέπουµε µέρα
µε την ηµέρα-, η Κυβέρνηση υποχωρεί ατάκτως επί των προεκλογικών εξαγγελιών της. Δεν σκίζει το µνηµόνιο. Η Κυβέρνηση σκίζει το πρόγραµµά της: Διατήρηση ΕΝΦΙΑ, αύξηση κατά 30% της
έκτακτης εισφοράς για εισοδήµατα άνω των 30.000 ευρώ, νέου
τύπου µνηµονιακές συµβάσεις εργασίας, τέλος στις πρόωρες
συντάξεις και φυσικά τέλος η δέσµευση για το αφορολόγητο των
12.000 ευρώ. Καµµία δέσµευση -απόσυρση θα έλεγα της δέσµευσης- για παροχή της δέκατης τρίτης σύνταξης στους χαµηλοσυνταξούχους. Και, φυσικά, καµµία κουβέντα για την
αποκατάσταση των ληστευθέντων από τους Σαµαρά-Βενιζέλο
οµολογιούχων.
Αυτό είναι το πραγµατικό πρόγραµµα της νεοφιλελεύθερης
αριστερής Κυβέρνησης.
Οι πούροι νεοφιλελεύθεροι της ΝΔ σάς καλούν επειγόντως για
συµφωνία. Η στάση σας δείχνει ότι θα κάνετε το χατίρι στον ανύπαρκτο πολιτικά Αρχηγό της Αξιωµατικής –Αξιωµατικής τουλάχιστον µε τα αποτελέσµατα του περασµένου ΙανουαρίουΑντιπολίτευσης, τον πρύτανη του ραγιαδισµού και του µερκελισµού, τον Αντώνη Σαµαρά. Ακολουθώντας τα χνάρια του Αντώνη
Σαµαρά οδηγείτε τη χώρα στην καταστροφή και στην υποτέλεια.
Αν τελικώς προδώσετε τους ψηφοφόρους σας, αν προδώσετε
τον αντιµνηµονιακό σας λόγο, θα προδώσετε τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Και τον ελληνικό λαό θα τον βρείτε απέναντι. Θα
µας βρείτε απέναντι, εµάς τους Χρυσαυγίτες, σταθερούς Έλληνες εθνικιστές, πιστούς στην πατρίδα και την κοινωνική δικαιοσύνη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Παππά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης για οκτώ λεπτά, µε τη δέουσα
ανοχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή µέρα που ψηφίζεται αυτό το νοµοσχέδιο, είναι µια µέρα
δηµοκρατίας για τη χώρα και την κοινωνία. Είναι µια µέρα στην
οποία προσβλέπουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες για
την αποκατάσταση του δίκιου τους, της ζωής τους, της αξιοπρέπειάς τους.
Θέλω να σας πω ευθέως ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν είναι ένα πολύ µικρό µέρος –σας το είπα και προηγουµένως- από αυτές που θα µπορούσαν να κατατεθούν εάν υπήρχε
µια µεγαλύτερη δηµοσιονοµική δυνατότητα, που δεν υπάρχει
αυτήν τη στιγµή, για την αποκατάσταση ενός µικρού, έστω, µέρους όσων την προηγούµενη δεκαπενταετία –και πριν την κρίση
δηλαδή- είχαν σφόδρα αδικηθεί στο όνοµα των πελατειακών σχέσεων, τις οποίες έστηναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις απέναντι
σε ανθρώπους τους οποίους κυριολεκτικά έριχναν στο περιθώριο της οικονοµίας, της κοινωνίας και της ζωής, µε τροµακτικές
αδικίες.
Προχθές, στη διαδήλωση της Πρωτοµαγιάς, ήµασταν πολύ
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κοντά µε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι –γυναίκες και άντρες- έµειναν όρθιοι, επιβίωσαν µετά από αυτήν τη λαίλαπα που
οφειλόταν κυριολεκτικά σ’ ένα πολιτικό και κοινωνικό µίσος προς
τις πιο αδύναµες και ευπαθείς κατηγορίες πολιτών αυτής της
χώρας από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις.
Θα σας πω κάτι, κύριε Αθανασίου, και δεν δεχόµαστε επ’
αυτού καµµία διάψευση, παρότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας προ δεκαπενθηµέρου είχε προβλέψει
–ήταν η άποψή του, είχε δικαίωµα να το κάνει, το είχα πει και
τότε- ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα θεωρηθεί από τους θεσµούς µονοµερής ενέργεια και ενδεχοµένως θα µπλοκαριστεί. Σας λέω
ευθύτατα τώρα που τελειώνει αυτή η διαδικασία και µε την ψηφοφορία επί των άρθρων σε λίγη ώρα, ότι δεν θέσαµε και δεν
δεχθήκαµε να θέσουµε στους θεσµούς, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό ή οπουδήποτε, για συζήτηση αυτό το νοµοσχέδιο ούτε για
ένα λεπτό. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή εκτίµηση,
θα παρακαλούσα πολύ να την καταθέσετε από αυτό το Βήµα, για
να µην λέµε λόγια του αέρα.
Αυτή η Κυβέρνηση νοµοθετεί σαν Κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους, σαν Κυβέρνηση αξιοπρέπειας, ελπίδας, µε πολύ µεγάλες
δυσκολίες για την ανάκτηση δικαιωµάτων του ελληνικού λαού.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Βούτση, εγώ είπα για τα
νοµοθετήµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Το κατάλαβα. Λέτε να µην το κατάλαβα;
Ταυτόχρονα, όµως, κάνατε µια γενίκευση και καλό είναι να ξεκαθαρίζουµε τις θέσεις µας και τη στάση µας.
Τι ζήσαµε τα προηγούµενα τρία, τέσσερα χρόνια; Θα σας το
πω ευθέως τώρα που συµπληρώνεται, που κλείνει ένας κύκλος.
Ζήσαµε µια πολύ σκληρή πολιτική εναντίον των δυνάµεων της
εργασίας, για τη συντριβή των δυνάµεων της εργασίας και στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Ζήσαµε το κολπάκι -που πολλές φορές είχαµε απαντήσει εδώ
µέσα, αλλά δεν ήταν εύκολο βέβαια να το απαντήσουµε στα περίφηµα δελτία των 20.00’, που άρχισαν πριν από ένα λεπτό- του
κοινωνικού αυτοµατισµού, της στρατηγικής που είχατε θέσει. Δηλαδή, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους εναντίον των δηµοσίων γιατί
αυτοί είναι προνοµιούχοι, γιατί έχουν τη µονιµότητα, γιατί είναι
άρχοντες, τους καταπιέζουν ή γιατί µπαίνουν λουκέτα στις δικές
τους δουλειές από τους δηµόσιους και αντιστρόφως από τους
δηµόσιους προς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Αυτό το κολπάκι
του κοινωνικού αυτοµατισµού, που λειτουργούσε ως µια διαδραστική λειτουργία µίσους µέσα στην κοινωνία, αποκαλύφθηκε πλήρως.
Διότι, ταυτόχρονα, κάνοντας τώρα τον απολογισµό –και δεν
µπορείτε παρά να τον κάνετε- δηµιουργήσατε όσες πληγές δηµιουργήσατε πάνω στο Σώµα της δηµόσιας διοίκησης και πάνω
στο σώµα των δεκάδων χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ την
ίδια ώρα φέρατε τον µεσαίωνα και τις συνθήκες ζούγκλας στον
ιδιωτικό τοµέα.
Έρχεστε µια βόλτα µαζί µας -αν δεν το γνωρίζετε ή αν το αµφισβητείτε- για να δούµε µε ποιες προσωπικές συµβάσεις τα παιδιά µας βρίσκουν δουλειά µε τρία και τρεισήµισι εκατοστάρικα
στα σούπερ µάρκετ και αλλού σε επώνυµες κερδοφόρες βιοµηχανίες; Για να µην λέτε το παραµύθι ότι αν ανέβαιναν µισθολογικά, θα έκλειναν οι βιοµηχανίες και θα είχαµε περαιτέρω
ανεργία.
Αυτό είναι µια διαδικασία για ένα κοινωνικό ντάµπινγκ στη
χώρα µας, έτσι ώστε και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα να
καταρρεύσουν µισθοί, να καταρρεύσουν δικαιώµατα. Ήταν µια
ενιαία στρατηγική από την πλευρά σας, η οποία δυστυχώς είχε
και δραµατικά αποτελέσµατα.
Αυτήν τη στιγµή στον ιδιωτικό τοµέα, πέραν του τεράστιου
αριθµού της ανεργίας αυτής καθαυτής, αυτοί οι οποίοι εργάζονται -και κυρίως τα νεότερα παιδιά- βρίσκονται σε δραµατική κατάσταση από πλευράς όχι µόνο αµοιβής αλλά και εργασιακών
δικαιωµάτων. Και αυτά είναι πράγµατα τα οποία θα έπρεπε να
γνωρίζετε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο αποτελεί το
πρώτο βήµα, πραγµατικά, για τον εκδηµοκρατισµό και πραγµατικά, για να σταθεί η δηµόσια διοίκηση στα πόδια της.
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Αυτό το οποίο εσείς λέτε «κρατισµός», δεν είναι παρά η δυνατότητα αξιοποίησης της δηµόσιας διοίκησης υπέρ του πολίτη για
καλύτερες υπηρεσίες, για τη δυνατότητα πραγµατικά η χώρα να
πηγαίνει προς τα εµπρός και όχι για να δουλεύουν τα Υπουργεία
και η κεντρική κυβέρνηση υπέρ των σαπρόφυτων, δηλαδή υπέρ
µικρών, µεγαλύτερων ή ενδιάµεσων φορέων οι οποίοι στήνονται
επ’ ωφελεία της λεγόµενης «ιδιωτικής οικονοµίας», µε όλη την
τεχνογνωσία, µε στελέχη και µε τα πρότζεκτ του δηµόσιου τοµέα
και των Υπουργείων, τα οποία ήταν και η στρατηγική σας. Αυτή
ήταν η στρατηγική σας.
Στο όνοµα του µικρού κράτους εννοούσατε να δουλεύει ένα
µικρό επιτελικό κράτος για να είναι η δίοδος, για να διαµορφώνονται δεκάδες εκατοντάδες τέτοιες εταιρείες, επιχειρήσεις και
δοµές, µε πελατειακά κριτήρια, ακουµπισµένες –γι’ αυτό είπα τη
λέξη «σαπρόφυτα»- πάνω στη δηµόσια διοίκηση, για να κάνουν
όλες τις κύριες δουλειές που κανονικά η δηµόσια διοίκηση θα
έπρεπε να κάνει.
Αυτή η στρατηγική, λοιπόν, πραγµατικά χρεοκόπησε. Αυτή η
στρατηγική τελείωσε.
Είµαστε υπερήφανοι, γιατί δεν είδαµε ούτε µια στιγµή µπλε,
κόκκινα, πράσινα διαβατήρια και προελεύσεις για όλους όσους
βρέθηκαν µέσα στη δηµόσια διοίκηση, ακόµη και µε µαζικές, πελατειακού τύπου πολιτικές τα προηγούµενα χρόνια. Αντίθετα,
τους είδαµε και τους βλέπουµε ως εργαζόµενους, ως υπαλλήλους, ως δηµοσιοϋπαλληλία, ως στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και προσπαθούµε µαζί τους –δεν είναι εύκολη δουλειά για
να είµαστε ειλικρινείς- να συνεννοηθούµε, να αξιοποιήσουµε
όλες αυτές τις δυνάµεις και να προχωρήσουµε.
Είναι δυνατόν να µιλάτε για το ότι η Αριστερά στήνει κράτος,
ότι στήνει κοµµατικό κράτος; Είναι δυνατόν; Είναι το ανέκδοτο
του χειµώνα. Αν υπήρχαν επιθεωρήσεις το καλοκαίρι, θα έλεγαν
για το πώς επώνυµα στελέχη της παράταξής σας µιλάνε για οικογενειοκρατία και για στήσιµο πελατειακού και κοµµατικού κράτους από πλευράς της σηµερινής Κυβέρνησης, που δεν είναι της
Αριστεράς –µε συγχωρείτε- είναι της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Είναι µια Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Από πού έως
πού;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δώδεκα προς ένα είναι η αναλογία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έντεκα προς ένα είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, κρατηθείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έντεκα προς ένα η αναλογία, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ακούστε, για να τελειώσω µε αυτό. Να
σας πω ευθέως κάτι που σας είχα πει και την άλλη φορά. Στελέχη
που θα κληθούν -και καλούνται ήδη- να ασκήσουν αυτήν την αντιµνηµονιακή πολιτική, δηλαδή να πάµε κόντρα σε εφαρµοστικούς νόµους, µε κατάργηση εφαρµοστικών νόµων για να
περάσει η άλλη πολιτική µετά από αυτήν τη λαίλαπα, δεν µπορεί
να είναι ουδέτερα τεχνοκρατικά στελέχη…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άρα είναι κοµµατικά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι κοµµατικά, λοιπόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ηρεµήστε, όχι.
Είναι στελέχη πολιτικά, άνδρες και γυναίκες που έχουν άποψη
και δεν είναι ουδέτεροι για το τι έγινε στη χώρα και για το πώς η
χώρα θα αναστηθεί και θα θεραπευθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας τιµά η ευθύτητά σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μην µιλάτε εσείς, για να µην φέρω τις
λίστες που έρχονταν για τις ανεξάρτητες και άλλες αρχές. Σας
είχα πει από την πρώτη στιγµή που ανέλαβα το Υπουργείο Εσωτερικών πως δεν θα µπω ποτέ σε µια τέτοια κόντρα λιστών, στοιχείων, φακέλων κλπ. Μην λέτε, όµως, πράγµατα τα οποία δεν
ισχύουν.
Αυτήν τη στιγµή αυτό που γίνεται είναι πραγµατικά σε κρίσιµους, σε κύριους χώρους, άνδρες και γυναίκες που έχουν τα τυπικά -και όχι µόνο τα τυπικά, αλλά και ανώτερα από τα τυπικά-
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προσόντα µαζί µε την Κυβέρνηση να δίνουν αυτήν τη µάχη.
Πράγµα δηλαδή που εσείς κάνατε εν κρυπτώ και παραβύστω µε
πελατειακές σχέσεις επί δεκαετίες, αρνείστε αυτήν τη στιγµή να
δεχθείτε ότι έστω κατά ένα τεταρτηµόριο, κατά ένα ποσοστό
συµβαίνει κάτι για να αντιστραφεί αυτή η πολιτική και να εφαρµοστούν άλλες πολιτικές. Γιατί το αρνείστε; Είναι παράνοµο ή
δεν είναι εύλογο;
Αυτό όµως δεν έχει σχέση µε τη δηµόσια διοίκηση καθαυτή.
Όλες οι βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης λειτουργούν στο πλαίσιο της σηµερινής πολιτικής, µε άριστη έως καλή συνεργασία µε
τους Υπουργούς. Στηριζόµαστε και θα στηριζόµαστε σε όλα τα
επίπεδα και πραγµατικά θα κάνουµε πάρα πολύ µεγάλες τοµές,
που όλοι ενδεχοµένως θα τις θέλαµε και τις έχουµε κατά καιρούς
ευαγγελιστεί.
Γιατί, κυρία Πρόεδρε, κι αυτό είναι η τελευταία µου κουβέντα,
στο τελευταίο διάστηµα και µεσούσης της κρίσης -κρατήστε το,
γιατί κάποια στιγµή θα γίνει απολογισµός και γι’ αυτό το ζήτηµακαθόλου δεν θεραπεύτηκαν οι µόνιµες δυσλειτουργίες και οι µόνιµες ασθένειες της δηµόσιας διοίκησης. Δεν σµικρύνθηκε καθόλου το πελατειακό κράτος, παρότι υπήρχαν και οι ανάγκες και
οι δυνατότητες. Σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι δυνατόν όλοι
να εξαντλείτε τη δική σας πολιτική παρουσία αυτά τα χρόνια, χτυπώντας αλύπητα –επαναλαµβάνω- τις πιο ευπαθείς, τις πιο αδύναµες κοινωνικά οµάδες αυτής της χώρας, για να αποδώσετε
έναν λογαριασµό εκεί τον οποίο αποδίδατε, δηλαδή στην τρόικα.
Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόµα γιατί είναι έντεκα χιλιάδες τριακόσιοι και όχι δεκαπέντε χιλιάδες αυτοί για τους οποίους
γίνονται οι προσλήψεις, ίσως θα πρέπει να ξέρουν -το λέω και
για τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν φέρει ντάνα τροπολογίες και καλά κάνουν, διότι είναι σε επαφή µε την κοινωνία
και µε τις πραγµατικές ανάγκες- προβλέπατε άλλες εφτάµισι χιλιάδες απολύσεις µέσα στο 2015. Γι’ αυτό δεν βγαίνει ο λογαριασµός. Επειδή δεν κάνουµε και εφτάµισι χιλιάδες απολύσεις.
Δεν είναι ότι προσλαµβάνουµε έντεκα χιλιάδες τριακόσιοι. Στον
προϋπολογισµό αφαιρείτο το ποσό από εφτάµισι χιλιάδες οι
οποίοι θα έφευγαν µέσα στο 2015.
Αυτές είναι οι αλήθειες και όχι αυτά τα οποία ακούγονταν προηγουµένως, που θιχτήκατε επειδή ήρθαν τροπολογίες οι οποίες
είναι εκεί επί µέρες, αναρτηµένες, έχουν συζητηθεί στο δηµόσιο
χώρο και εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται και µια ευαισθησία,
όταν αυτές οι τροπολογίες έχουν να κάνουν µε τον πόνο και το
βιος δεκάδων εκατοντάδων ανθρώπων που αδικήθηκαν πάρα
πολύ. Αυτή η αδικία σήµερα σταµατάει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και θα ακολουθήσει ο κ. Θεοχάρης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, «Είµαστε κάθε
λέξη από το Σύνταγµα αυτής της χώρας. Σε αυτό το Σύνταγµα
ορκιστήκαµε, αυτό το Σύνταγµα θα υπηρετούµε και θα το υπηρετούµε µέχρι τέλους». Σας θυµίζουν κάτι αυτά τα λόγια;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Άρθρο 73 και άρθρο 75 του Συντάγµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα να γίνονται δεκτές από το Σώµα τροπολογίες χωρίς την
Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Προφανώς, ο κύριος Πρωθυπουργός έχει επιλεκτική δυνατότητα ανάγνωσης του Συντάγµατος.
Από σας, όµως, κύριε Κατρούγκαλε, ως συνταγµατολόγος, θα
περίµενα τουλάχιστον λίγη περισσότερη ειλικρίνεια για τον
τρόπο µε τον οποίο χειρίζεστε αυτήν την απαράδεκτη πρακτική.
Τι ήρθατε και κάνατε εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Συζητούσαµε στην επιτροπή εκτενώς ένα νοµοσχέδιο µε τα υπέρ
του, τα κατά του, το οποίο συζητήθηκε εξαντλητικά. Και ξαφνικά,
στην Ολοµέλεια, προφανώς σε αγαστή συνεργασία µε το Υπουργείο, έρχονται µια σειρά από τροπολογίες…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Πάλι τα ίδια;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: …τις οποίες δεν είχατε το θάρρος,
κύριε Βούτση, να ενσωµατώσετε στο νοµοσχέδιο, αλλά κατά τα
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άλλα τις κάνετε αποδεκτές, χωρίς φυσικά να γίνουν αντικείµενο
ουσιαστικού διαλόγου.
Μας είπε πριν ο κ. Κατρούγκαλος το απίστευτο: «Κάποιες» λέει
«µπορεί να έχουν δηµοσιονοµικό κόστος, κάποιες άλλες δεν
έχουν. Δεν είµαι και πολύ σίγουρος». Είναι απάντηση Υπουργού
αυτή; Είναι απάντηση Υπουργού µιας χώρας η οποία σήµερα
ακόµα έρχεται και ξυρίζει τα αποθεµατικά των ταµείων και των
φορέων διότι δεν έχει να πληρώσει µισθούς και συντάξεις και δέχεστε τροπολογίες χωρίς να έχετε καµµία εικόνα και καµµία ιδέα
για το εάν επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό; Ή µήπως έχετε ιδέα
για το εάν τον επιβαρύνουν πραγµατικά;
Και µας είπε βέβαια ο κ. Βούτσης ότι οι τροπολογίες αυτές
αφορούν κάποιους ταλαίπωρους, κάποιους πονεµένους. Εν τοιαύτη περιπτώσει, γιατί δεν ακολουθήσατε την κανονική νοµοθετική διαδικασία;
Και για να δούµε, λοιπόν, αν πραγµατικά αυτές οι τροπολογίες
αφορούν ταλαίπωρους ή πονεµένους ή αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν υπάκουσαν στο νόµο. Διότι η πρώτη
τροπολογία την οποία κάνατε αποδεκτή και την οποία δεν είχατε
καν το θάρρος να φέρετε ως διάταξη -διότι θέλατε να αποφύγετε
ως ο διάβολος το λιβάνι τη συζήτηση γύρω από το θέµα αυτόπαύει ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον δηµάρχων, οι
οποίοι δεν άσκησαν τα ένδικα µέσα στις περιπτώσεις όπου οι
πρωτόδικες αποφάσεις δικαίωσαν συµβασιούχους.
Ξέρετε ότι αυτό αποτελεί νοµική υποχρέωση των δηµάρχων;
Ότι υπερασπίζονται το δηµόσιο συµφέρον; Ότι έχουν ορκιστεί
και αυτοί στο Σύνταγµα να το κάνουν και παρέβησαν το Σύνταγµα σε αγαστή συνεννόηση µε τους συνταξιούχους οι οποίοι
σκόπευαν να µονιµοποιηθούν; Με την υποστήριξη συγκεκριµένων νοµικών γραφείων στήθηκε πολύ ωραία αυτή η φάµπρικα.
Και τη στιγµή που παρέβησαν λοιπόν το νόµο, έρχεστε τώρα εδώ
πέρα και τους δίνετε άφεση αµαρτιών. Αυτά κάνετε, κύριε Βούτση.
Αυτοί είναι οι ταλαίπωροι και οι φουκαράδες για τους οποίους
έρχονται οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και νοµοθετούν; Αµφιβάλλω
αν το ξέρουν καν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι υπέγραψαν
αυτήν την τροπολογία. Αυτή είναι η σωστή νοµοθέτηση; Αυτή
είναι η σωστή πρακτική; Ή µήπως είναι σωστό να εξαιρείτε από
την πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 33, η οποία επιτρέπει στον κ.
Κατρούγκαλο ή στον οποιονδήποτε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης να έχει επιτέλους µια καταγραφή των συµβασιούχων
του ελληνικού δηµοσίου; Κι έρχεστε και περνάτε µια σειρά από
εξαιρέσεις στην ΠΥΣ.
Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν ενδιαφέρεστε να ξέρετε πόσοι είναι
οι συµβασιούχοι; Δεν ξέρετε µε πόσο µεγάλο κόπο η προηγούµενη κυβέρνηση κατάφερε και περιόρισε επιτέλους τον αριθµό
των συµβασιούχων; Γιατί; Διότι οι συµβασιούχοι ήταν η κερκόπορτα από την οποία δούλευε το πελατειακό κράτος. Αυτό το
πελατειακό κράτος το οποίο εµείς –µε τις όποιες ευθύνες µας –
προσπαθήσαµε να αποδοµήσουµε. Αυτό το ίδιο πελατειακό κράτος το οποίο εσείς σήµερα έρχεστε και το ξαναχτίζετε λιθαράκιλιθαράκι, κληρονοµώντας τους παλιούς πελάτες οι οποίοι
εγκατέλειψαν τα κόµµατα εξουσίας. Αυτά κάνετε, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, αφήστε τα στην άκρη αυτά περί ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Όλα τα αιτήµατα από επιµέρους φορείς, από επιµέρους οµάδες, οι οποίες καλώς δεν είχαν δικαιωθεί στο
παρελθόν, έρχεστε εδώ πέρα και τα τακτοποιείτε στο όνοµα κάποιας κοινωνικής δικαιοσύνης.
Υπάρχουν κάποιοι εργαζόµενοι στον ΕΛΓΑ, εδώ πέρα βλέπω,
οι οποίοι διεκδικούσαν κι αυτοί µονιµοποίηση και προφανώς δεν
είχαν µονιµοποιηθεί µε το π. δ. 164, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Να µονιµοποιηθούν κι αυτοί! Να πληρώσει ο Έλληνας
φορολογούµενος, χωρίς να έχετε καµµία εικόνα αν τους χρειάζεστε, χωρίς να έχετε κάνει καµµία αξιολόγηση δοµών και εν
τέλει χωρίς να δώσετε την παραµικρή σηµασία για την σιωπηλή
πλειοψηφία –σας το είπε και ο εισηγητής µας- των εργαζοµένων
στον ιδιωτικό τοµέα, αυτών που θέλουν και διεκδικούν και αυτοί
στον ήλιο µοίρα, που διεκδικούν και αυτοί µια θέση απασχόλησης, αν όχι στο δηµόσιο, στον ιδιωτικό τοµέα. Γι’ αυτούς θα µιλήσετε ποτέ; Αυτοί δεν έχουν δικαιώµατα;
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Για πόσο καιρό επιτέλους θα µπορεί να πληρώνει αυτός ο δύσµοιρος ο ιδιωτικός τοµέας ένα δηµόσιο το οποίο αγωνιστήκαµε
πάρα πολύ να το περιορίσουµε και το οποίο εσείς τώρα έρχεστε
µε πολύ µεγάλη άνεση πάλι να το µεγαλώσετε, να το διογκώσετε,
διότι είναι το µόνο παιχνίδι το οποίο ξέρετε να παίζετε, αυτό το
παιχνίδι των πελατειακών διευθετήσεων; Σε αυτό ήσασταν καλοί.
Σε αυτό ειδικευτήκατε. Αυτό έρχεστε και κάνετε τώρα.
Και αναρωτιέµαι, επειδή πολύς λόγος έγινε για τους φουκαράδες, όπως τους είπατε, τους ταλαίπωρους, τους αδικηµένους.
Και ναι, µπορεί να υπήρχαν και αδικηµένοι από την πολιτική µας.
Δεν το έκρυψα ποτέ ότι η πολιτική των απολύσεων, έτσι όπως
εφαρµόστηκε, δηµιούργησε και αδικίες και δεν ήταν µια πολιτική
η οποία τελικά ωφέλησε το δηµόσιο συµφέρον, έτσι όπως επιβλήθηκε από την τρόικα προ των δικών µου ηµερών. Αλλά αναρωτιέµαι γιατί σταµατάτε τον επανέλεγχο των συµβάσεων των
µονιµοποιήσεων. Γιατί, άραγε, το κάνετε αυτό;
Δεν γνωρίζετε και εσείς, κύριε Υπουργέ -και έχετε κληρονοµήσει και στο Υπουργείο σας και τους σχετικούς φακέλους- ότι
έχουµε βάσιµες ενδείξεις ότι έγιναν πάρα πολλές λαθροχειρίες
στις µονιµοποιήσεις των συµβασιούχων; Δεν ενδιαφέρεστε να
δείτε αν υπάρχουν σήµερα εργαζόµενοι στο δηµόσιο οι οποίοι
δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγµατος
και οι οποίοι µονιµοποιήθηκαν; Και φυσικά µονιµοποιήθηκαν
παίρνοντας τη θέση κάποιου άλλου;
Διότι όταν µας µιλάτε, κύριε Βούτση, µε τόση άνεση σήµερα
για καινούργιες προσλήψεις αυτό το οποίο δεν λέτε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ποιος µονιµοποίησε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όταν µας µιλάτε µε τόση άνεση
σήµερα, αυτό το οποίο δεν λέτε είναι ότι κάθε παράνοµη πρόσληψη την οποία ανέχεστε στερεί µία θέση εργασίας σε έναν νέο
υπάλληλο ο οποίος περιµένει, σε ένα νέο νοσηλευτή ο οποίος
ψάχνει να βρει δουλειά σε µια εντατική, σε έναν νέο οικονοµολόγο ο οποίος θέλει να έρθει να δουλέψει στο φοροεισπρακτικό
µηχανισµό. Η ακατανόητη ανοχή την οποία δείχνετε σε εκείνους
τους επιδέξιους οι οποίοι παρέκαµψαν το προεδρικό διάταγµα
στερεί τις θέσεις από αυτούς τους νέους, οι οποίοι προσβλέπουν
και αυτοί σε µια καριέρα στο δηµόσιο.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, και τους δηµάρχους οι οποίοι αρνήθηκαν τον έλεγχο του Σώµατος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης -τους πέταξαν έξω µε άλλα λόγιαοι οποίοι κάποιοι, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, ήταν και πελάτες προσωπικοί του γραφείου σας, έρχεστε σήµερα και τους βγάζετε
λάδι.
Βλέπετε, λοιπόν, πώς συνδέονται τα πελατειακά δίκτυα, η πολιτική πελατεία µε την προσωπική πελατεία στον τρόπο µε τον
οποίο έχετε συντάξει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, κύριε Βούτση, θα περίµενα ότι στην παρούσα
συγκυρία θα είχατε τουλάχιστον δύο κουβέντες να πείτε και για
τα γενικά θέµατα τα οποία απασχολούν τη χώρα, για το αδιέξοδο
των διαπραγµατεύσεων.
Ενδεχοµένως, θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγµή και η Κυβέρνηση από επίσηµα χείλη να σχολιάσει το τι πραγµατικά συµβαίνει, να ενηµερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία, αντί να µας
ενηµερώνετε µε non papers και να παρουσιάζετε –δήθεν- µεγάλη
ρήξη µεταξύ του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε τη
συµφωνία. Μας είπατε κάτι τώρα καινούργιο, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις µεταξύ του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά δικιά σας δουλειά –ξέρετε- δεν είναι να παρατηρείτε και
να σχολιάζετε, διότι αν η συµφωνία αυτή δεν κλείσει και οδηγηθούµε σε ρήξη, η Ελληνική Δηµοκρατία θα χρεοκοπήσει και θα
υποστούµε τη µεγαλύτερη εθνική καταστροφή µετά το 1922. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν είστε σχολιαστές. Εδώ πέρα δεν είστε παρατηρητές. Εδώ πέρα σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός για να
κυβερνήσετε και για να υλοποιήσετε µια συµφωνία την οποία
εσείς οι ίδιοι υπογράψατε.
Για την ενδιάµεση συµφωνία εσείς επιµένατε. Εσείς διαρρηγνύατε τα ιµάτιά σας ότι θέλετε ενδιάµεση συµφωνία. Και τώρα
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ξαφνικά έρχεστε και λέτε: «Δεν θέλουµε ενδιάµεση συµφωνία,
θέλουµε να πάµε κατευθείαν στην οριστική συµφωνία».
Και αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
εάν δεν µπορείτε να ολοκληρώσετε την ενδιάµεση συµφωνία
εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραµµάτων, πώς ακριβώς θα
ολοκληρώσετε την τελική συµφωνία, η οποία προφανώς θα έχει
πιο αυστηρούς όρους, διότι θα συνεπάγεται περισσότερη χρηµατοδότηση;
Είναι πραγµατικά τραγικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
µετά από εκατό µέρες -χθες κλείσατε εκατό µέρες διακυβέρνησης- το καλύτερο που µπορεί να περιµένει η χώρα είναι ένα τρίτο
µνηµόνιο. Το χειρότερο είναι η άτακτη χρεοκοπία.
Αυτά είναι τα διλήµµατα τα οποία έχουµε µπροστά µας. Ή
τρίτο µνηµόνιο θα αναγκαστείτε να υπογράψετε, να υπογράψει
η χώρα µάλιστα, µε όρους αυστηρούς, µε πλαίσιο, για να µπορέσει να καλύψει χρηµατοδοτικές ανάγκες µέχρι το 2016-2017 διότι δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι µε τη δικιά
σας Κυβέρνηση µπορείτε να βγείτε στις αγορές, εκτός αν θέλετε
να πάτε να κάνετε καµµία βόλτα να δείτε ποιος βαράει τα νταούλια σήµερα, αν τα βαράτε εσείς ή αν τα βαράνε οι αγορές- ή θα
οδηγήσετε τη χώρα σε άτακτη χρεοκοπία. Αυτό είναι το δίληµµα,
δυστυχώς, στο οποίο µας έχετε φέρει.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, από εκεί που ξεκίνησα.
Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Βούτση, να αποσύρετε όλες τις
βουλευτικές τροπολογίες. Τώρα! Και να ακούσετε και τις παραινέσεις της κυρίας Προέδρου, εννοώ της κ. Κωνσταντοπούλου.
Πού είναι άραγε η κ. Κωνσταντοπούλου σήµερα; Θα περίµενα
ότι θα ήταν εδώ πέρα, να επικαλεστεί την πρόθεσή της για καλή
νοµοθέτηση και να σας τραβήξει λίγο το αφτί για την πρακτική
των τροπολογιών. Προφανώς, όµως, εµφανίζεται µόνο όταν την
βολεύει κοµµατικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να κάνετε το ίδιο το οποίο έκανε και ο κ. Κουράκης µε το νοµοσχέδιο για την παιδεία. Θα αποσύρετε, λοιπόν, τις βουλευτικές
τροπολογίες, θα τις επανακαταθέσετε ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο, θα αναλάβετε το βάρος και την ευθύνη να τις υπερασπιστείτε µε θάρρος, να τις εξηγήσετε και να δεχθείτε την κριτική.
Εάν δεν το κάνετε τώρα –και θα περιµένω την απάντησή σαςεµείς, ως ελάχιστη ένδειξη αντίδρασης σε αυτό το οποίο κάνετε,
θα αποχωρήσουµε από τη συνέχεια της συζήτησης.
Αναµένω την απάντησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μητσοτάκη.
Τον λόγο ζήτησε και θα λάβει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κατρούγκαλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για δύο λεπτά,
κυρία Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι τι είναι χειρότερο. Ένας φαύλος πολιτικός ή ένας
υποκριτής πολιτικός; Ακούµε από τους εκπροσώπους του παλαιοκοµµατισµού καταγγελίες για το πελατειακό τέρας που δηµιούργησαν και αποστάσεις από αυτό, που δεν µπορώ να
καταλάβω πώς δικαιολογούνται.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερη υποκρισία από το ότι οι θύτες, αυτοί
που δηµιούργησαν την πατρωνία και το πελατειακό κράτος, κατηγορούν τα θύµατά τους, τους εργαζόµενους δηλαδή, που ήταν
όµηροι για χρόνια και µετά εξαρτηµένοι πελάτες από αυτούς, για
το θεσµικό αίσχος που δηµιούργησαν.
Στο γραφείο µου, το τελευταίο διάστηµα –και κατέβαινα για
να τις συναντήσω- έρχονταν καθαρίστριες από τα σχολεία, από
τη Θεσσαλονίκη, από τους δήµους. Ποιος από εσάς θα πάει να
καθαρίσει τουαλέτες; Αυτές οι γυναίκες έπαιρναν 200-250 ευρώ.
Και γιατί τα έπαιρναν; Διότι, ενώ έκαναν δουλειές που ικανοποιούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, µε το θεσµικό πλαίσιο που
έχετε δηµιουργήσει και το οποίο κληρονοµήσαµε και µας δηµιουργεί τεράστια αδιέξοδα, δούλευαν µε οκτάµηνα, µε επαναλαµβανόµενες δηλαδή συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Όλα αυτά τα οποία ψάχνετε για την εφαρµογή του π. δ. 164
εσείς τα δηµιουργήσατε. Εσείς. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν τριγωνικές σχέσεις στο δηµόσιο. Η «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι τέτοιο
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πράγµα. Άλλο Υπουργείο έχει το πορτοφόλι, άλλο Υπουργείο
έχει τον έλεγχο, οι δήµοι έκαναν τις συµβάσεις. Εσείς δηµιουργήσατε αυτά τα νοµικά τέρατα, ακριβώς για να συντηρήσετε το
πελατειακό τέρας.
Και τώρα, λοιπόν, ερχόσαστε να εµφανιστείτε ως τιµωροί. Τι
τερατώδης υποκρισία είναι αυτή; Πώς είναι δυνατόν να παίζετε
αυτόν το ρόλο του κήνσορα, όταν εσείς έχετε το «αίµα» στα
χέρια σας, όχι µόνο για τις απολύσεις, αλλά και για τον τρόπο µε
τον οποίο έγιναν οι προλήψεις και για τη µισοζωή που έχουν
αυτοί οι άνθρωποι;
Αυτήν την υποκρισία, λοιπόν, σας την επιστρέφουµε. Αν θέλετε
να φύγετε, όπως έχει ήδη φύγει και το ΠΑΣΟΚ, φύγετε. Απλώς
αποδεικνύετε ότι δεν θέλετε να έχετε ρόλο στην ανόρθωση της
Ελλάδας και ότι είσαστε κληρονόµοι των αµαρτιών του παρελθόντος σας και δεν µπορείτε να απεµπλακείτε από εκεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Για ένα λεπτό,
κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επειδή αναφερθήκατε στην αρχή
ότι δεν ξέρετε τι είναι χειρότερο, ο υποκριτής ή ο φαύλος και µε
κατηγορήσατε εµένα για υποκριτή, φαντάζοµαι ότι διατηρείτε,
ίσως, για τον εαυτό σας το δικαίωµα και το χαρακτηρισµό του
φαύλου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν µίλησα για
εσάς προσωπικά. Εγώ αποφεύγω τους προσωπικούς χαρακτηρισµούς, κύριε Μητσοτάκη. Για την παράταξή σας µίλησα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Από τη στιγµή, λοιπόν, που αντιλαµβάνοµαι ότι δεν αποσύρετε τις τροπολογίες, δεν µας αφήνετε κανένα άλλο περιθώριο, κύριε Υπουργέ, από το να
αποχωρήσουµε από αυτήν τη συνεδρίαση, ώστε να συζητάτε
µόνοι σας τροπολογίες τις οποίες ούτως ή άλλως εδώ και πολύ
καιρό είχατε προαποφασίσει και δεν είχατε το θάρρος να φέρετε
σε αυτήν την Αίθουσα.
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μητσοτάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από Το Ποτάµι, για οκτώ λεπτά και ακολουθεί ο κ. Πετράκος.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα παρακολουθούµε από το Μαξίµου την προετοιµασία
µιας χρεοκοπίας. Τι προσπαθεί να κάνει; Με αυτά τα non paper,
τα οποία συζητάµε και λέµε και πρέπει η Κυβέρνηση να απαντήσει επιτέλους, λένε ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο δυνατό, έχει δώσει επιτέλους κοστολογηµένες προτάσεις. Δηλαδή,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, οµολογείτε ότι δεν είχατε
δώσει ως τώρα κοστολογηµένες προτάσεις; Δύο µήνες τι κάνουµε; Παραπάνω, τι δύο µήνες; Τρεις µήνες είναι. Τι κάνουµε;
Δίνουµε φειγ βολάν;
Και τώρα επιτέλους δώσαµε τις προτάσεις στο παρά ένα,
αφού έχει έρθει ο κ. Μάρδας µε δεύτερη τροπολογία σήµερα εκπρόθεσµη –και θα πούµε και δύο λόγια για αυτό- και λέει ότι
τώρα οι κόκκινες γραµµές είναι πολλές. Δηλαδή, έχουν οι θεσµοί
διαφορετικές κόκκινες γραµµές και ο συνδυασµός τους δεν µας
αφήνει να περάσουµε, λες και πάµε για κλοπή και έχουµε αυτές
τις κόκκινες γραµµές από το µουσείο και θέλουµε να κλέψουµε
τα λάφυρα, που είναι τι; Η ρευστότητα. Η ρευστότητα που έχετε
διαλύσει στην ελληνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και της συγκυβέρνησης,
πρέπει να προσέξετε. Η τρόικα εσωτερικού είναι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Η τρόικα εσωτερικού είναι µέσα. Εκεί κοιτάξτε. Εκεί ψάξτε να τη βρείτε, κύριε Βούτση. Είναι ενδεχοµένως
οι προεδρικοί, είναι οι κυνικοί, είναι και οι κακοί. Έχετε χωριστεί
στα τρία: Είναι αυτοί που ξέρουν τη γραµµή και την προχωράνε.
Κύριε Φλαµπουράρη, είµαι σίγουρος ότι είστε πολύ κοντά και την
ξέρετε. Είναι οι κυνικοί, οι οποίοι λένε: «Κάτι ξέρουν τα παιδιά.
Κάτι. Θα τα καταφέρουν. Και µετά θα κάνουµε τη στροφή και θα
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κυβερνάµε δεκαπέντε χρόνια». Και για αυτό προετοιµάζουν και
το κράτος, που προετοιµάζεται µε τις τοποθετήσεις, µε τις αλλαγές, µε τις καταστρατηγήσεις, τις οποίες βλέπουµε εδώ, δεκαπέντε τροπολογίες, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Και είναι και
οι κακοί, οι οποίοι τους χρειάζεστε για να αλυχτάνε και να µπορείτε να πηγαίνετε έξω και να λέτε: «Έχουµε και τους κακούς.
Είναι και αυτοί».
Δήθεν «κόκκινες γραµµές» έχετε. Σας είπαµε και σας δίνουµε
και την πολιτική διέξοδο. Σας βοηθάµε µε αυτά που λέµε. Δεν
είναι «κόκκινες γραµµές» αυτές που έχετε, όταν δεν είναι οι «κόκκινες γραµµές» του φτωχού και του ανέργου. Μπορείτε να αλλάξετε και θέσεις αν χρειαστείτε, όχι να υποκύψετε, κύριε
Πετράκο. Δεν σας είπε κανένας, τουλάχιστον από τη δική µας τη
µεριά, να υποκύψετε. Να παλέψετε σκληρά είπαµε και να µπορέσετε να διεκδικήσετε για τον Έλληνα πολίτη, όχι όµως για τις
µεγάλες επιχειρήσεις, όχι πάντοτε µε κάποια δικαιολογία: «Τώρα
δεν έχουµε λεφτά τι να κάνουµε; Χαρίζουµε». «Χαρίζω χρέη.
Σώζω ζωές».
Σήµερα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι -2,5% ήταν η ανάπτυξη πριν από τρεις µήνες- οι εαρινές προβλέψεις 0,5%. Αυτό
διευκολύνει νοµίζετε την προσπάθεια που έχετε να κάνετε; Όχι,
δεν την διευκολύνει, την κάνει ανυπέρβλητη, δύσκολη. Και τώρα
και το ΔΝΤ ξαφνικά λέει: «Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγµατα,
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε και δεν δίνουµε λεφτά».
Είναι κρίσιµες οι περιστάσεις και πρέπει να προσέξετε πάρα
πολύ για τις επόµενες µέρες πώς θα προχωρήσετε. Εάν δεν είναι
εσκεµµένη η προσπάθεια παραπληροφόρησης -γιατί δεν είναι
τόσο άσχηµα τα πράγµατα όσο θέλετε να µας τα παρουσιάσετε,
ξέρετε συνοµιλούµε και εµείς και καταλαβαίνουµε τι γίνεται- τότε
είναι απλώς µια προσπάθεια να ρίξετε ήδη τις ευθύνες από τώρα.
Τώρα, επί των άρθρων πρέπει να πούµε σηµαντικά πράγµατα
πια. Έχετε κάνει τον Κανονισµό και το Σύνταγµα σουρωτήρι, κουρελόχαρτα. Και το κάνετε –ήθελα να ήξερα- κρυφά από την Πρόεδρο όσο λείπει ή και µε τη συναίνεσή της; Τα ξέρει αυτά; Γιατί
η Πρόεδρος και ο κ. Λαφαζάνης σε προηγούµενη Σύνοδο θα
είχαν σηκώσει και τις καρέκλες. Θα είχαν σηκωθεί τα πεζοδρόµια, κύριε Πετράκο, και το ξέρετε. Αλλά τώρα κρυφά περνάµε
όλες αυτές τις τροπολογίες. «Ντροπολογίες» τις έλεγε. Να συνεχίσω και εγώ στην οµιλία µου να τις λέω «ντροπολογίες»; Γιατί
αυτό είναι. Ένα κακόγουστο αστείο ζούµε.
Ο κ. Μάρδας απέσυρε την τροπολογία στο σχετικό νοµοσχέδιο, διότι ήταν εκπρόθεσµη και τη φέρνει στο άσχετο εκπρόθεσµη. Τι κερδίσαµε δηλαδή; Πήγαµε ένα νοµοσχέδιο πιο πέρα και
έφερε την τροπολογία και άσχετη και εκπρόθεσµη, διπλά αντισυνταγµατική και ενάντια στον Κανονισµό;
Αυτό ζούµε; Σηκώθηκε εδώ και είπε «την αποσύρω για να µην
είναι εκπρόθεσµη» και την έφερε άσχετη και εκπρόθεσµη.
Η κ. Χριστοδουλοπούλου καταργεί τους διαγωνισµούς για
υποδοµές και υπηρεσίες που έχουν σχέση µε τη µετανάστευση.
Να σας θυµίσω τα εµβόλια; Γιατί είναι υπέρτατη ανάγκη. Να θυµίσω το εµβόλιο της γρίπης; Να θυµίσω την κριτική για τα έργα
του 2004 που ήταν όλα κόντρα; Βεβαίως, υπήρχε ανάγκη. Πάντα
υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει µία ανάγκη, που σας αναγκάζει να καταργήσετε κάθε κανόνα. Μάλιστα αυτό έγινε µπροστά στην Πρόεδρο, η οποία -τι σκέφτηκε να µας πει;- µας είπε ότι θα
ενηµερώσει για τα πολύ ενδιαφέροντα την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να τους πει πώς καταργείται κάθε έννοια
διαγωνιστικής διαδικασίας. Να δούµε τι θα της πουν, αφού είναι
κοσµογυρισµένη! Να πάει στην Ευρώπη και να πει «παίρνουµε
όλες τις διαδικασίες της Ευρώπης και τις γράφουµε στα παλαιά
µας υποδήµατα».
«Κύριοι, ο σκοπός αγιάζει τα µέσα», αυτό µας λέτε. Οµολογώ
ότι µε έχετε προσωπικά κουράσει. Αρχικά έψαχνα να βρω τα
πράγµατα που κάνετε ίδια µε την προηγούµενη κυβέρνηση να τα
καταγγείλω. Έλεγα: Να, κάτι σηµαντικό. Θα το πω, όταν κάνουν
το ίδιο µε τους προηγούµενους και θα τους καταγγείλω. Μετά
άρχισα να ψάχνω αυτά που κάνετε διαφορετικά, µπας και επαινέσω και κάτι. Τώρα έχω σταµατήσει. Κάνετε ακριβώς τα ίδια σε
κάθε τοµέα. Έχω κουραστεί!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να τις πάρουµε τις τροπολογίες -που µας κοροϊδεύετε- τις αν-
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τισυνταγµατικές; Να τις πάρουµε λίγο και να τις δούµε. Τίτλους
βάζω, απλώς και µόνο, γιατί δεν έχω το χρόνο να τα πω όλα. Αντισυνταγµατικές: κατά του άρθρου 75 παρ. 2 του Συντάγµατος,
κατά του άρθρου 73 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, κατά του
άρθρου 88 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, αλλά και
άσχετες οι περισσότερες: δηλαδή κατά του άρθρου 88 παράγραφος 3, ευκολότερες προσλήψεις: η 111 ειδική 51, επιτρέπονται οι προσλήψεις κατ’ εξαίρεση για την καθαριότητα: 98 ειδική
40.
Μας λέτε γι’ αυτές ότι δεν έχουν δηµοσιονοµικό κόστος, ότι
δηλαδή οι προσλήψεις είναι από τον αέρα και να συνεχίσουν να
έχουν ελλείµµατα οι ΟΤΑ. Επιτρέπετε στους ΟΤΑ να έχουν έξτρα
ελλείµµατα: 91 ειδική 38. Φτιάχνετε νέους κλάδους, όπου φέρνετε πάλι ανθρώπους: 90 ειδική 37. Χαρίζετε τις διώξεις και τα
χρήµατα που έχουν καταλογιστεί σε αιρετούς των ΟΤΑ. Τα χαρίζετε! Χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος;
Δεν µπαίνω στην ουσία. Μπορεί να πρέπει να τα χαρίσετε.
Χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος; Τολµάτε και σηκώνεστε, κύριε
Υπουργέ, και το λέτε το ότι δεν έχουν δηµοσιονοµικό κόστος;
Επίσης προχωράτε σε παράταση συµβάσεων, αναγνωρίσεις
προϋπηρεσίας -κι αυτές χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος;- νοµιµοποίηση παράνοµων διαγωνισµών, παράταση αποσπάσεων, κατάργηση της δεκαετίας. Προσλήφθηκαν κάποιοι άνθρωποι να
πάνε στην παραµεθόριο για δέκα τουλάχιστον χρόνια. Ας φύγουν
από την παραµεθόριο. Δεν χρειάζονται εκεί πέρα. Κάνετε επανασυστάσεις θέσεων κ.λπ. -τι να πω;- και φέρνετε την ΠΥΣ 33
που αναφέρθηκε προηγουµένως.
Τα φέρνετε και εµείς ψάχνουµε να βρούµε πώς θα αντιδράσουµε σε αυτό το πραξικόπηµα το κοινοβουλευτικό που κάνετε,
όπου τις φέρνετε και τις κάνετε αποδεκτές µετά τη συζήτηση επί
της αρχής, ώστε να µην υπάρχει και δικαίωµα να εκφραστούµε
κατά της αντισυνταγµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω για ένα λεπτό, δεν χρειάζοµαι πολύ
χρόνο.
Δεν φεύγουµε ούτε όπως το ΠΑΣΟΚ ούτε όπως η Νέα Δηµοκρατία. Είµαστε εδώ και θα παλέψουµε. Θα παλέψουµε όταν
εσείς κάνετε πραξικοπήµατα. Δεν θα σταµατήσουµε να παλεύουµε την αυθαιρεσία σας.
Καταθέτουµε, λοιπόν, αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία σε
δεκαπέντε «ντροπολογίες», δεκατρείς βουλευτικές, την εκπρόθεσµη του κ. Μάρδα και την κατάργηση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», όπου
για την κατάργηση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» -το είπα και στην πρώτη µου
οµιλία µου επί της αρχής- δεν τόλµησε ούτε η προηγούµενη κυβέρνηση, αν και προσπάθησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, πετυχαίνετε εκεί που οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν πέτυχαν. Εκεί
που ντρεπόντουσαν και λίγο, τα αποσύρανε. Έκαναν µία δοκιµή
και τα απέσυραν. Δεν ακούτε κανέναν. Καταργήστε και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Όµως, δεν θα επιτύχετε έτσι. Πολύ πιο γρήγορα θα φέρετε και το δικό σας τέλος µε αυτά που κάνετε.
Καταθέτουµε, λοιπόν, αυτήν την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Θεοχάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η Νέα Δηµοκρατία αποχώρησε.
Λογικό και αναµενόµενο.
Το είπα και λίγο πριν, όταν ζήτησα τον λόγο για ένα λεπτό.
Όσο και να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν οι ερινύες τους
κυνηγούν. Και οι ερινύες είναι όλοι αυτοί οι απολυµένοι, οι
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, οι σχολικοί φύλακες,
οι καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης, οι επιθεωρητές ελέγχου
πτήσεων, που τα αεροδρόµιά µας λειτουργούσαν πέρυσι χωρίς
να υπάρχει το προσωπικό ελέγχου πτήσεων. Να συνεχίσω και µε
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άλλες κατηγορίες; Γι’ αυτό και οι τριάντα φορείς, που ήρθαν στη
συζήτηση, όταν έγινε η ακρόαση των φορέων, τοποθετήθηκαν
όλοι υπέρ του νοµοσχεδίου. Όµως, τι να πει η Νέα Δηµοκρατία;
Να παραδεχτεί ότι καλώς απέλυσε τους ανθρώπους;
Υπερβάλλουν όµως στην υποκρισία. Όπως είπε και ο κύριος
Υπουργός, ενδιαφέρονται για τον ιδιωτικό τοµέα. Ποιοι; Αυτοί
που µε τις µνηµονιακές πολιτικές που ακολουθήσαν επί πέντε
χρόνια προσέθεσαν ένα εκατοµµύριο επιπλέον ανέργους στον
ιδιωτικό τοµέα!
Παρότι λείπουν από εδώ, αλλά παρακολουθούν από την
τηλεόραση και θα το µάθουν, πρέπει να τους θυµίσουµε και να
τους πούµε τα εξής: Την απλήρωτη εργασία την ξέρουν; Ποιος
τη δηµιούργησε; Την κατάργηση των υπερωριών που έγινε την
ξέρουν; Την ανασφάλιστη εργασία την ξέρουν; Τον θεσµό της
ενοικίασης εργαζοµένων τον ξέρουν; Τη δουλοπαροικία στους
εργαζόµενους µέσα από τις περίφηµες εταιρίες την γνωρίζουν;
Για την ανεργία που έφτασε στο 25% ξέρουν τίποτα; Του
ιδιωτικού τοµέα είναι όλοι αυτοί!
Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει ενενήντα µέρες τα έκανε όλα αυτά ή
αυτοί που στηρίζουν συνεχώς τις µνηµονιακές πολιτικές και κάθε
φορά φέρνουν το περίφηµο δίληµµα: Θα υπογράψουµε µνηµόνιο
ή θα χρεοκοπήσουµε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Τι θα κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Μάρκου,
σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι είναι
εναντίον του καπιταλισµού πριν λίγο. Είπε ότι είναι εναντίον του
µνηµονίου. Μην το χαλάτε τώρα. Τον πίστεψα κι εγώ. Είπα κι εγώ
µήπως το Ποτάµι άλλαξε αιφνιδίως. Όµως, το χαλάτε πάλι το
πράγµα.
Γνωρίζουν λοιπόν οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ ότι µε τις πολιτικές τους, αυτοί καταβαράθρωσαν τον
ιδιωτικό τοµέα. Και τι µας λένε τώρα; Έρχονται και µας λένε:
Πρέπει να υπογράψετε, παιδιά, τη συµφωνία. Ποια συµφωνία να
υπογράψουµε; Να µας απαντήσουν. Τους δεχόµαστε να έρθουν,
παρότι έφυγαν.
Τι να υπογράψουµε; Να υπογράψουµε να διατηρηθεί στη χώρα
µας ο εργασιακός και ασφαλιστικός µεσαίωνας; Αυτό µας καλούν
να υπογράψουµε; Αυτό µας καλούν όλοι να υπογράψουµε;
Δηλαδή, να υπογράψουµε τις οµαδικές απολύσεις; Και µας λένε
ότι ενδιαφέρονται για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα; Να
υπογράψουµε τη µη επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας; Να υπογράψουµε τη µη επαναφορά του κατώτατου
µισθού; Να υπογράψουµε την περαιτέρω περικοπή των
συντάξεων, όταν σήµερα παρουσίασε ο αρµόδιος Αναπληρωτής
Υπουργός ότι το 44% των συνταξιούχων στην Ελλάδα είναι κάτω
από τα όρια της φτώχειας;
Αυτό θέλετε να υπογράψουµε; Δεν θα το υπογράψουµε. Τόσο
απλά. Και στο δίληµµα -επειδή θέλετε να απαντήσουµε- µνηµόνιο
ή χρεοκοπία, απαντάµε: Ούτε µνηµόνιο ούτε χρεοκοπία.
Συµφωνία, γιατί αυτό συµφέρει όλους. Και δεν πρόκειται να
τροµοκρατηθούµε, όσο και να απειλούν.
Γιατί ξέρουµε ότι µπορούµε να πετύχουµε µια συµφωνία, η
οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα έξω από τις µνηµονιακές ράγες
στις οποίες επιµένετε, µαζί µε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία
και εσείς του Ποταµιού, παρότι για λίγο ο κ. Θεοχάρης µας χαροποίησε ότι άλλαξε γραµµή, αλλά τη χαλάσατε οι υπόλοιποι
από κάτω µε τις φωνές σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Συγγνώµη!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν πρόκειται να υπογράψουµε µια
τέτοια συµφωνία, η οποία θα διατηρεί –επαναλαµβάνω- τον εργασιακό και ασφαλιστικό µεσαίωνα στην Ελλάδα.
Εξανίστασθε µε τις τροπολογίες. Πείτε µου σας παρακαλώ
πολύ. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι δεν γνωρίζετε τις τροπολογίες.
Ποια είναι η δουλειά του Βουλευτή; Εκεί ήταν οι τροπολογίες.
Εκεί είναι οι τροπολογίες από χθες το πρωί και από τις επιτροπές. Δεν µπορείτε να πάρετε να τις διαβάσετε; Δεν τις ξέρετε τις
τροπολογίες; Ενοχλούνται για τις τροπολογίες, λοιπόν, οι κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας και αποχώρησαν αλλά και οι κύριοι και οι
κυρίες του Ποταµιού και ζητάνε ονοµαστική ψηφοφορία;
Για να δούµε, λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι περίφηµες τροπο-
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λογίες για τις οποίες εξανίστασθε. Ας πούµε ορισµένες απ’
αυτές.
Δεν θέλετε το προσωπικό της καθαριότητας των κτιρίων να εργαστεί µε σχέση ιδιωτικού δικαίου τουλάχιστον µέχρι τις 31-122015; Θέλετε να τους οδηγήσουµε να πάρουν την καθαριότητα
οι εταιρείες, να δίνουν ένα ευρώ την ώρα και να κονοµάνε πολλαπλάσια; Έχει απαντήσει και έχει γίνει συζήτηση σ’ αυτήν τη
Βουλή και υπάρχει έγγραφο του Διευθυντή της ΔΟΥ Μαγνησίας
πόσο πληρώνει το δηµόσιο σε εταιρείες καθαρισµού από την
ώρα που έδιωξε τις καθαρίστριες.
Σας ενοχλεί αυτή η τροπολογία ή µήπως σας ενοχλεί η τροπολογία που λέει ότι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού που ήδη δουλεύουν στους ΟΤΑ, επιτέλους
ύστερα από προσωρινούς διορισµούς να αποκτήσουν µόνιµο
διορισµό; Δουλεύουν και πληρώνονται. Ποιο είναι το επιπλέον
δηµοσιονοµικό κόστος;
Σας ενοχλεί µήπως η τροπολογία να επανέλθουν στα ασφαλιστικά ταµεία οι άνθρωποι που απολύθηκαν για να δουλέψουν τα
ασφαλιστικά ταµεία και να βγάλουν συντάξεις και κατά τα άλλα
φωνάζετε γιατί καθυστερούν; Κι αυτή η τροπολογία σας ενοχλεί;
Ή σας ενοχλεί ότι δούλεψαν πέρυσι εκατοντάδες µικροαγρότες µε τρακτέρ και έκαναν δακοκτονία και είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι για την εργασία που έχουν κάνει;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: …από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφήσατε
τους ανθρώπους απλήρωτους!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτά σας ενοχλούν;
Κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώµη µας, πρέπει να κάνετε κι άλλες
τροπολογίες δεκτές, γιατί κι άλλες τροπολογίες είναι δίκαιες.
Τι έκαναν οι κύριοι; Πήραν µηχανοδηγούς του ΟΣΕ και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τους πήγαν στο Υπουργείο Πολιτισµού να κάνουν
τους φύλακες. Σας το λέει ο αρµόδιος Υπουργός Υποδοµών.
Πρέπει να επανέλθουν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί
αυτό σηµαίνει εξορθολογισµός, όχι οι µηχανοδηγοί και οι τεχνικοί να δουλεύουν ως φύλακες. Αυτό θέλετε; Και αυτό το λέτε
ορθή λειτουργία του δηµόσιου τοµέα και της δηµόσιας διοίκησης; Πρέπει να γίνει δεκτή.
Ή µήπως δεν πρέπει να υλοποιηθεί η τροπολογία -η οποία µάθαµε ότι θα υλοποιηθεί βέβαια µέσα από κοινή υπουργική απόφαση- να επανιδρυθεί το ΙΓΜΕ; Το ΙΓΜΕ το έβαλε η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο ΕΚΠΑ. Τους χίλιους τους πήγαν
στους πέντε. Αυτού του είδους τις φοβερές λειτουργικότητες κάνατε στη δηµόσια διοίκηση και διαλύθηκε µια υπηρεσία και δεν
µπορούσε να λειτουργήσει, δεν µπορούσε να πάρει κονδύλια
από το ΕΣΠΑ, να δουλέψει προγράµµατα, δεν µπορούσε να προσφέρει έργο που για δεκάδες χρόνια προσφέρει στη χώρα.
Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι -απόντες σήµερα από τη συζήτηση- της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι τροπολογίες οι
οποίες επιπλέον πρέπει να γίνουν δεκτές. Κι έχουν το θράσος να
µιλάνε επίσης για κοµµατικό κράτος; Ποιοι να µιλάνε για κοµµατικό κράτος και για πελατειακό σύστηµα; Αυτοί που δηµιούργησαν το πελατειακό σύστηµα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Τους ίδιους βάζουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε
µετά από τόσα που λέµε, παρότι µέχρι προχθές συµφωνούσα
συνολικά µε το νοµοσχέδιο, να πω ότι πια διαφωνώ µε ένα άρθρο
σας. Είσαστε πάρα πολύ δηµοκράτης και νοµίζω ότι δεν χρειάζεται γιατί µας λένε ότι πάµε να δηµιουργήσουµε πελατειακό κράτος. Εσείς καταργείτε το διορισµένο Γενικό Γραµµατέα και λέτε
να γίνουν διευθυντές οι υπηρεσιακοί, να παίξουν το ρόλο του
συντονιστή. Κι έχουν το θράσος να λένε ότι κάνουµε πελατειακό
κράτος.
Λοιπόν, λέω να το ξανασκεφτείτε µέχρι το τέλος, να επαναφέρουµε το γενικό γραµµατέα. Τέλος πάντων, να έχουν και σε ένα
πράγµα δίκιο οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν πουθενά δίκιο και τα
ακούµε από πάνω.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτά τα ανερµάτιστα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε εδώ από τους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι µη έχοντας επιχειρήµατα -διότι διέλυσαν το δηµόσιο µε τις µνηµονιακές τους πολιτικές, διέλυσαν τη δηµόσια διοίκηση, παρέδωσαν κοµµάτια του
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στους ιδιώτες- έρχονται σήµερα και αποχωρούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Εµείς θα φέρνουµε τέτοια και άλλα πολλά τέτοια νοµοσχέδια
για να τους θυµίζουµε το βίο και την πολιτεία τους και να τους
υποχρεώνουµε να µην έχουν επιχειρήµατα και να αναγκάζονται
να αποχωρήσουν, αν δεν µπορούν να αντέξουν το διάλογο.
Εµείς, όµως, τους θέλουµε στο διάλογο, αυτοί επέλεξαν τη
φυγή. Δεν πειράζει. Τι να κάνουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πετράκο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης, καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» που δοµείται σε πέντε κεφάλαια, είναι ένα από τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια στο δρόµο για την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Έγινε σοβαρός και εκτεταµένος διάλογος στην αρµόδια επιτροπή, όπου τριάντα φορείς είχαν το χρόνο για να
τοποθετηθούν για το νοµοσχέδιο.
Οι λόγοι που καθιστούν αυτό το σχέδιο νόµου ιδιαίτερα σηµαντικό είναι οι εξής:
Πρώτον, είναι ένα πρώτο βήµα -σηµαντικό όµως- για την αποκατάσταση βασικών ελευθεριών και δικαιωµάτων που δεν είχαν
ρυθµιστεί σύµφωνα µε το Σύνταγµα σε όλη την µεταπολιτευτική
περίοδο, όπως η υπεράσπιση του δικαιώµατος της απεργίας µε
την κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης ως απεργοσπαστικού µηχανισµού και εξορθολογισµού του Πειθαρχικού Δικαίου
µε την αποκατάσταση του τεκµηρίου αθωότητας -στα άρθρα 3
έως 6-, η κατάργηση του οποίου από την προηγούµενη κυβέρνηση είχε οδηγήσει σε ταπείνωση και εξευτελισµό αρκετούς εργαζόµενους.
Επίσης, είναι ένα πρώτο βήµα -σηµαντικό όµως- για µια νέα
σχέση κράτους-κοινωνίας µε µέτρα εκδηµοκρατισµού της σχέσης αυτής, µέτρα αποτελεσµατικής καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, όπως τα άρθρα 2 και 7 έως 13.
Είναι, τέλος, ένα πρώτο βήµα προς ένα συµβόλαιο µεταξύ πολιτείας, δηµόσιων λειτουργών και πολιτών, που µε σαφή και διαφανή τρόπο ορίζει το ρόλο και τη λειτουργία της δηµόσιας
διοίκησης προς όφελος των πολιτών και του δηµοσίου συµφέροντος.
Κι ενώ όλα τα προηγούµενα είναι πολύ σηµαντικά, αφού µεταξύ άλλων καταργούν και βασικές µνηµονιακές ρυθµίσεις, αυτό
το σχέδιο νόµου έγινε δηµοφιλές, έγινε αιτία σηµαντικής αντιπαράθεσης Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης και αφορµή εξαπόλυσης ύπουλων και χυδαίων προσωπικών επιθέσεων σε βασικούς
συντελεστές του που επαναλήφθηκαν και σήµερα σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα δυστυχώς από µερίδα της Αντιπολίτευσης, για το
περίφηµο Δ’ Κεφάλαιό του περί αποκατάστασης αδικιών και επαναφορά προσωπικού που είχε απολυθεί άδικα κατά τη µνηµονιακή περίοδο.
Αυτό το περίφηµο Δ’ Κεφάλαιο, µε έµφαση, ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας δήλωσε ότι βεβαίως δεν θα ψηφίσει, µαζί φυσικά µε τα άρθρα για την κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης και την επαναφορά του τεκµηρίου αθωότητας.
Γιατί άραγε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Μα, γιατί µε αυτό
ακριβώς το Δ’ Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου η Κυβέρνηση χτυπά
και καταρρίπτει έµπρακτα βασικά νεοφιλελεύθερα ιδεολογήµατα
και πρακτικές που υπηρέτησαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις και το πολιτικό τους προσωπικό -κάποιο από το οποίο βρίσκεται ακόµη σ’ αυτήν την Αίθουσα- και αίρει βασικές συνέπειες
των βάρβαρων πειραµάτων των µνηµονιακών κυβερνήσεων σε
βάρος των εργαζοµένων.
Η επέλαση του νεοφιλελευθερισµού ήδη από τη δεκαετία του
1990 µε αποκορύφωµα τη µνηµονιακή πενταετία 2010-2014 µε
άλλοθι τον δήθεν εκσυγχρονισµό του κράτους, την απαλλαγή
από τον «κρατισµό» και µε όχηµα την κατασυκοφάντηση των ερ-

2169

γαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα, οδήγησε στη συνειδητή, σκόπιµη υποβάθµιση και συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα και του
κοινωνικού κράτους ιδιαίτερα και την εµφάνιση και σκανδαλώδη
ενίσχυση του κρατικοδίαιτου παρασιτικού ιδιωτικού τοµέα. Αν
κάτι διογκώθηκε τελικά και υπερτράφηκε τα τελευταία είκοσι
πέντε χρόνια, είναι ακριβώς αυτός ο κρατικοδίαιτος τοµέας και
όχι ο δηµόσιος τοµέας, όπως προσπαθούσαν όλα αυτά τα χρόνια
να µας πείσουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις και τα «παπαγαλάκια» τους.
Ήταν απαραίτητο, λοιπόν, να εφευρεθεί και να καλλιεργηθεί
συστηµατικά ο µύθος, το µεγάλο ψέµα του υπερτροφικού δηµόσιου τοµέα, των πολλών δήθεν δηµοσίων υπαλλήλων, που επαναλήφθηκε εδώ µέσα σήµερα. Όµως, το µεγάλο αυτό ψέµα έχει
πολλαπλώς καταρριφθεί από τα επίσηµα στοιχεία διεθνών οργανισµών, όπως η EUROSTAT, ο ΟΟΣΑ, αλλά και ελληνικών.
Επί αυτού σήµερα θα καταθέσω στα Πρακτικά κάποιες επιστηµονικές έρευνες στο πλαίσιο της «έκθεσης ανταγωνιστικότητας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», που υπογράφτηκε από τέσσερις
ερευνητές ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και διεξήχθη επί τριάντα
έτη, από το 1982 έως το 2002 και συνέκρινε τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων σε δεκαεπτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων στο σύνολο των
εργαζοµένων κάθε χώρας, καθώς και τις κρατικές δαπάνες ως
ποσοστό του ΑΕΠ.
Είναι ξεκάθαρο, όπως θα δείτε, από τα Πρακτικά αυτά ότι η
Ελλάδα βρισκόταν το 1982 αλλά και το 1992, δέκα χρόνια αργότερα, στη 16η θέση στις δεκαεπτά χώρες µε το χαµηλότερο ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων στο σύνολο των εργαζοµένων -και
µάλιστα µε τους πιο γηρασµένους δηµοσίους υπαλλήλους- και
µόλις το 2002 ήταν στην 14η θέση. Φανταστείτε που βρισκόταν
στα χρόνια του µνηµονίου.
Δεν έφτανε, όµως, αυτό για την κατεδάφιση του δηµόσιου
τοµέα, αλλά έπρεπε ο εργαζόµενος να συκοφαντηθεί, να εκφοβισθεί, να διωχθεί. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, επιστήµονες µε
όρεξη για εργασία, αντιµετώπισαν µία εχθρική κυβέρνηση και
στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό δηµόσιο τοµέα, γιατί έτσι οι κρατούντες δεν είχαν την ανάγκη να απολογηθούν για τα πραγµατικά προβλήµατα, τα ποιοτικά προβλήµατα που είχε ο δηµόσιος
τοµέας, τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την αναποτελεσµατικότητα,
τη γραφειοκρατία. Όλα τα έριχναν στους δήθεν πολλούς εργαζόµενους, τους οποίους µάλιστα συκοφαντούσαν ως αργόµισθους, τεµπέληδες κ.λπ..
Ας µην ξεχνάµε ότι οι περικοπές στο δηµόσιο συνοδεύονταν
από ποταµούς κροκοδείλιων δακρύων για το πόσο αδικηµένοι
ήταν οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα. Τελικά, σ’ αυτά τα κροκοδείλια ποτάµια πνίγηκε το βιοτικό επίπεδο όλων µας.
Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου αποψίλωνε
τις δηµόσιες υπηρεσίες, διαλύοντας το κοινωνικό κράτος, είχε
χίλιους εκατόν εβδοµήντα τρεις µετακλητούς υπαλλήλους και
συµβούλους έναντι πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων της σηµερινής Κυβέρνησης.
Όταν, λοιπόν, οι µνηµονιακές κυβερνήσεις αναίτια και άδικα
απέλυαν µε γελοία ψευτοεπιχειρήµατα µόνο και µόνο για να δηλώσουν προς τους δανειστές την υποταγή τους, την υποτέλεια
τους -γιατί µη µου πείτε ότι θα εξοικονοµούσε το δηµόσιο πόρους, αφού την ίδια στιγµή αποψιλωνόταν από τη µαζική συνταξιοδότηση πολλών υπαλλήλων- καταλαβαίνει κανείς γιατί σήµερα
Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν µπορούν να διανοηθούν, δεν
µπορούν να αντιµετωπίσουν -και έχουν φύγει από αυτήν την Αίθουσα- την αποκατάσταση των αδικιών, την επαναπρόσληψη των
αδίκως απολυµένων, τουλάχιστον µερικώς και σε µία πρώτη
φάση, όπως είπε ο αρµόδιος Υπουργός ο κ. Κατρούγκαλος, που
δεσµεύθηκε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα παρόµοια νοµοσχέδια για την αποκατάσταση και άλλων άδικα απολυθέντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)\
Δύο λεπτά θα ήθελα ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι µε το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση στέλνει ένα µήνυµα σεβασµού στην εργασία, σκιαγραφεί το νέο δηµόσιο που
έχει ανάγκη ο τόπος, ένα δηµόσιο απαλλαγµένο από τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τον κοµµατισµό, την αναξιοκρατία, την έλ-
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λειψη προγραµµατισµού και ιεράρχησης αναγκών, τη γραφειοκρατία-υπηρέτη του µεγάλου ιδιωτικού τοµέα.
Έχει ανάγκη ενός δηµόσιου τοµέα µε αξιοκρατία, δικαιοσύνη,
δηµοκρατία, αποτελεσµατικού υπηρέτη του λαού και βασικό
µοχλό της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης προς
όφελος του δηµόσιου συµφέροντος. Βέβαια ο δρόµος προς
αυτό το στόχο είναι µακρύς ακόµα.
Και ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά µε τις τροπολογίες. Δεν έχει
κανένα δικαίωµα η Αντιπολίτευση, ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να διαµαρτύρεται για τις τροπολογίες. Ο λαός ξέρει
γιατί –δεν θα εξηγήσω εδώ- αφού έχει παρακολουθήσει πολλές
συνεδριάσεις, που την τελευταία στιγµή, ακόµα και σε άγνοια
των ίδιων των εισηγητών τους, έφερναν φωτογραφικές τροπολογίες.
Επειδή όµως η χώρα βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση, οι τροπολογίες που λύνουν προβλήµατα σε όφελος του λαού είναι
κατά τη γνώµη µου ευπρόσδεκτες. Και απευθυνόµενος προς
τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, κάνω έκκληση να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών, για να επιλυθούν άµεσα λαϊκά προβλήµατα, πολλά από τα οποία µάλιστα δεν
έχουν δηµοσιονοµικό κόστος.
Και αφού αναφερθήκαµε στις τροπολογίες και επειδή επίκειται
η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων το επόµενο διάστηµα, θα
περίµενα από την Κυβέρνηση να καταθέσει τροπολογίες για επείγοντα φορολογικά θέµατα που θα ελαφρύνουν τον ελληνικό λαό,
όπως η εξαίρεση από τη φορολογία των αγροτικών επιδοτήσεων,
αλλά και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για το ’15, που αποτελούν και
οι δυο βασικές προεκλογικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης.
Και επειδή έχω συνυπογράψει κάποιες τροπολογίες, θα ήθελα
µόνο για µισό λεπτό να αναφερθώ σε µία απ’ αυτές, που µέχρι
τώρα βέβαια δεν έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό. Είναι η τροπολογία για την αποκατάσταση της άδικης και αντισυνταγµατικής απόλυσης διακοσίων πενήντα οκτώ εργαζοµένων της
«ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.», που είχαν προσληφθεί την 1η Σεπτέµβρη του
2009 και µε τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας τον Δεκέµβριο
του ’10 απολύθηκαν χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη νέου φορέα
άσκησης του έργου που έκαναν.
Τι έκαναν αυτοί οι εργαζόµενοι; Είχαν την αρµοδιότητα της
ηλεκτρονικής χαρτογράφησης των γεωργικών εκτάσεων, τη δηµιουργία και παρακολούθηση και επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου, στοιχεία απαραίτητα για ένα αξιόπιστο
αγροτικό κτηµατολόγιο, στη βάση των οποίων έπαιρναν τις επιδοτήσεις οι αγρότες.
Δυστυχώς, µετά την εκκαθάριση της «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» και της
απόλυσης των εργαζοµένων, όλο αυτό το έργο δόθηκε στον
ιδιωτικό τοµέα. Είναι, λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
του πώς εννοούσαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις την ανάπτυξη.
Για τους λόγους αυτούς, κύριε Υπουργέ, θα περιµένουµε να
σκεφθείτε και πάλι να κάνετε δεκτή την επαναπρόσληψη και
αυτών των εργαζοµένων, γιατί όχι µόνο θα µειωθούν οι δαπάνες
του δηµοσίου, αλλά θα υπάρξει και περισσότερη διαφάνεια στις
επιδοτήσεις. Και επειδή πρόκειται για εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, αναγκαίο για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας, θα περιµέναµε έστω σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο να
προβείτε σε αυτήν την αποκατάσταση.
Σας ευχαριστώ και συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε
Κυριακάκη.
Καλείται στο Βήµα η κ. Μαρία Κανελοπούλου, έπεται η κ. Χριστίνα Ταχιάου και θα ακολουθήσει η παρέµβαση του Υπουργού
κ. Παναγιώτη Νικολούδη.
Και µία ανακοίνωση προς το Σώµα για µια επίσκεψη από την
όµορφη Σαντορίνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», δεκαοχτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Εµπορείου Θήρας.
Καλή πρόοδο και υγεία να έχετε!
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κυρία Κανελοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο προσπαθούµε να επαναφέρουµε το διάλογο για τη δηµόσια διοίκηση στα βασικά και τα
αυτονόητα.
Στην πολιτική και ιδεολογική διαπάλη για το ρόλο του δηµοσίου σήµερα και την προσπάθειά µας για δηµοκρατική αναδιοργάνωση και αποκατάσταση κατάφωρων αδικιών που
συντελέστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια της ακραίας νεοφιλελεύθερης επίθεσης, µπαίνω στον πειρασµό να κάνω µια µικρή
αναφορά στο πώς αντιµετωπίζει το µνηµονιακό τόξο το εν λόγω
νοµοθέτηµα.
Παραθέτω ακριβώς: «Με τέτοιο “εκδηµοκρατισµό της διοίκησης”, όπως επιγράφεται το νοµοσχέδιο, η Ελλάδα δεν πρόκειται
δυστυχώς να ορθοποδήσει, Καµµιά διαπραγµάτευση µε τους
εταίρους µας δεν θα µας σώσει από τις δικές µας ιδεοληψίες και
πελατειακές εξαρτήσεις.».
Θα µπορούσε να εκληφθεί και ως αυτοκριτική, εάν δεν το υπέγραφε ο νυν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της µείζονος Αντιπολίτευσης και ο τέως Υπουργός, αποκλειστικά υπεύθυνος για
το πογκρόµ απολύσεων, διαθεσιµοτήτων, διάλυσης ουσιαστικά
των δηµόσιων δοµών, ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Θυµίζω σε όσους εδώ µέσα έχουν ασθενή µνήµη: Νόµος
4024/2011, ψευδοενιαίο µισθολόγιο, εφεδρείες, δηλαδή απολύσεις. Νόµος 4057/2012, κατάργηση του τεκµήριου της αθωότητας, δαµόκλεια πειθαρχικά, προκαταβολικές απολύσεις. Νόµος
4172/2013, διαθεσιµότητα, κινητικότητα, προδιαγεγραµµένες
απολύσεις. Νόµος 4250/2014, τερατούργηµα τάχα αξιολόγησης,
όπου το 15% των αξιολογούµενων πρόκειται να απολυθεί, οριζόντιος έλεγχος των πιστοποιητικών για τη µετατροπή των συµβάσεων, ώστε οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζόµενοι
του δηµόσιου τοµέα να αποτελέσουν την εύκολη δεξαµενή για
απολύσεις, προκειµένου να επιτευχθούν οι µνηµονιακοί στόχοι.
Επιπλέον όλων αυτών; Χάθηκαν τριετίες εξέλιξης, πάγωσαν οι
αµοιβές, έκλεισαν δηµόσιοι οργανισµοί µε κοινωνικό προσανατολισµό –ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, ο Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων- χάθηκαν υπερωρίες, έξοδα µετακίνησης,
ασφαλιστικά δικαιώµατα και ένα σωρό άλλα που για λόγους οικονοµίας χρόνου δεν αναφέρω. Ιδεοληψίες!
Προφανώς όλα αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο της µετατροπής
της χώρας σε οικονοµικό προτεκτοράτο. Προφανώς έπρεπε να
διαλυθεί ο δηµόσιος τοµέας, έπρεπε να κατεδαφιστεί κάθε εργατικό δικαίωµα για κατάκτηση σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Προφανώς έπρεπε να εγκαθιδρυθεί καθεστώς φόβου και εργασιακής τροµοκρατίας. Προφανώς το δηµόσιο έπρεπε να γυρίσει
στις πιο σκοτεινές εποχές, όπου η πρωτοβουλία ελεγχόταν και
το ρουσφέτι και το βόλεµα των ηµετέρων ήταν ο κανόνας. Ένας
σύγχρονος παραγωγικός και αποδοτικός δηµόσιος τοµέας ακύρωνε το όµορφο αφήγηµα των µνηµονιακών µεταρρυθµίσεων.
Ευτυχώς, χιλιάδες εργαζόµενοι, από τους οποίους ενδεικτικά
αναφέρω τις αγωνιζόµενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, τους σχολικούς φύλακες, τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστηµίων –ξέρω
ότι µερικοί πλήττουν ακούγοντάς το, το ξέρω καλά- και τόσους
άλλους, έδειξαν τα όρια αυτής της πολιτικής.
Σήµερα µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο που λυσσωδώς επικρίνεται από δήθεν µεταρρυθµιστές –για να παραφράσω τον ποιητή «Όταν ακούω µεταρρύθµιση, ανθρώπινο κρέας µου µυρίζει»σήµερα, λέω, αποκαθίστανται βασικές αρχές του δικαίου, της
ισονοµίας και της δηµοκρατίας.
Για παράδειγµα µε σαφήνεια ορίζονται οι περιπτώσεις που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο θεσµός της πολιτικής επιστράτευσης, που κατά κόρον και αντισυνταγµατικά χρησιµοποιήθηκε στο
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παρελθόν ως απεργοσπαστικός µηχανισµός. Τα τελευταία χρόνια του µνηµονίου, όπως σηµειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση, επιβλήθηκε ο εν λόγω θεσµός έξι φορές, δηλαδή όσες και
τα προηγούµενα σαράντα χρόνια! Ιδεοληψίες!
Εξορθολογίζεται το Πειθαρχικό Δίκαιο και αποκαθίσταται το
τεκµήριο της αθωότητας κατά την πειθαρχική διαδικασία. Προλαβαίνω κάποιους εκ προµελέτης και εκ συστήµατος κακεντρεχείς και ενίοτε συκοφάντες: Με την εν λόγω διάταξη προφανώς
δεν µιλούµε για παραπτώµατα ακραίας παραβατικότητας, όπου
εξακολουθεί να ισχύει ο θεσµός της αυτοδίκαιης αργίας, αλλά
για το αυτονόητο. Δεν µπορεί η συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση κάποιου δηµόσιου υπαλλήλου να ενοχοποιείται a
priori και να κινδυνεύει αυτός να τεθεί σε αργία ή να απολυθεί
για τη συµµετοχή του σε µια πορεία ή σε µια διαδήλωση ή σε µια
συλλογικότητα.
Καταργούνται όλες οι υπαλληλοκτόνες διατάξεις που οδήγησαν σε διαθεσιµότητα-απόλυση χιλιάδες εργαζόµενους από το
δηµόσιο τοµέα και επανασυστήνονται ολόκληρες υπηρεσίες και
κλάδοι που εν µια νυκτί σβήστηκαν από το χάρτη της εργασίας.
Καταργείται το επαίσχυντο άρθρο 42 του ν. 4250/2014, µε το
οποίο ουσιαστικά ο έλεγχος νοµιµότητας της µετατροπής των
συµβάσεων σε αορίστου χρόνου, βάσει των διατάξεων του π. δ.
164/2004, οδήγησε σε καθεστώς πρωτοφανούς οµηρίας περίπου
σαράντα χιλιάδες εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα.
Είναι σαφές ότι η περιστολή δαπανών, η εξοικονόµηση πόρων
και το αµφισβητούµενο πρωτογενές πλεόνασµα έπρεπε να προέλθουν από τους συνήθεις υπόπτους και όχι από τις λίστες που
χάνονταν δεξιά και αριστερά σε στικάκια ή καταχωνιάζονταν σε
συρτάρια.
Ενώ, λοιπόν, είµαστε κατ’ αρχάς δεκτικοί στην κριτική, έχει σηµασία να δούµε και από ποιους ασκείται. Μας κατηγορούν για
ρουσφέτια και πελατειακό κράτος αυτοί που κυβέρνησαν µε πυξίδα και όνειρο την πελατεία, τα ρουσφέτια, τα βαφτιστήρια και
τις κουµπαριές, τα δικά µας παιδιά!
Μας κατηγορούν για ανικανότητα και άγνοια. Ποιοι; Οι ικανοί
και γνώστες, που οδήγησαν τη χώρα στη σηµερινή της κατάσταση. Τους πήρε σαράντα χρόνια για να το πετύχουν και ζητούν
να το διορθώσουµε εδώ και τώρα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έχουµε ανάγκη περισσότερο από ποτέ την αλλαγή του υποδείγµατος για το δηµόσιο
και την ανασυγκρότησή του. Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
ψηλαφίζουµε την αναγκαιότητα ριζοσπαστικών αλλαγών, την
επανόρθωση αδικιών, εισάγουµε το πρώτο και βασικό τµήµα του
σχεδιασµού για τον αναπροσανατολισµό του δηµοσίου προς
όφελος των κοινωνικών αναγκών, µε ταυτόχρονη κατάργηση
δοµών, λογικών και λειτουργιών του πελατειακού κράτους. Εµείς
το κάνουµε αυτό.
Ενισχύουµε τη θεσµική µνήµη, βάζουµε την αρχή του τέλους
στο µνηµονιακό παράδοξο, προχωράµε από την γκρίζα δυστοπία
στην πολύχρωµη ευτοπία της δηµοκρατίας. Με δυσκολία. Είναι
αλήθεια. Είµαστε, όµως εκπαιδευµένοι. Το δικό µας σύνθηµα
ήταν από πάντα «όσο πιο ψηλά ο φράχτης, τόσο πιο ψηλά ο
άλτης». Θα τα καταφέρουµε!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε την
κ. Κανελλοπούλου.
Τον λόγο έχει η κ. Χριστίνα Ταχιάου, Βουλευτής από το Ποτάµι, θα ακολουθήσει ο κ. Παναγιώτης Νικολούδης.
Εισηγούµαι από τον µεθεπόµενο οµιλητή, τον κ. Λάππα, οι οµιλίες να συµπτυχθούν στο εξάλεπτο. Αποµένουν τριάντα πέντε
συνάδελφοι. Συνεπώς προκειµένου να οµιλήσουν όλοι –µένουν
και δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι- από τον κ. Λάππα και
επόµενα ο χρόνος οµιλίας θα είναι έξι λεπτά.
Κυρία Ταχιάου, έχετε τον λόγο, παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο τσακ τη γλίτωσα!
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, ας αρχίσουµε από το
προφανές, ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει ήσσονος σηµασίας θέµατα, ενώ δεν αγγίζει κανένα από τα µεγάλα προβλήµατα της διοίκησης.
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Ανέφερε και ο κ. Καρκατσούλης χαρακτηριστικά –ελπίζω να το
προσέξατε- το παράδειγµα της πυροπροστασίας. Σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, δεκατρείς φορείς είναι συναρµόδιοι για
τον καθαρισµό των ξερόχορτων από τα περιαστικά δάση.
Σε µια χώρα µε τεράστια ανάγκη να λυθούν ζητήµατα γραφειοκρατίας που την κρατούν δέσµια, επιλέγετε για µια ακόµη φορά
να µπει το πρόβληµα κάτω από το τραπέζι.
Αντιµετωπίζουµε τα δευτερεύοντα, αποφεύγοντας να αγγίξουµε το κυριότερο, τα σαράκια που την τρώνε τη χώρα, την πολυνοµία και τη χαµηλή ποιότητα των νόµων, την πονηριά και τη
σκοπιµότητα, οι οποίες βρίσκουν πάρα πολύ ωραίο τρόπο έκφρασης σε τροπολογίες τελευταίας στιγµής και σε φωτογραφικές διατάξεις –προηγουµένως ακούστηκαν πάρα πολλά, ας µην
ξαναπούµε πολλά περισσότερα πάνω σε αυτό-, τις επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες, έτσι ώστε κανείς να µην έχει την τελική ευθύνη εντελώς, την έλλειψη στοχοθεσίας και ρυθµιστικού
προσανατολισµού και την απαξίωση του δυναµικού.
Σε ό,τι αφορά τώρα το προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης, ο
κ. Καρκατσούλης τόνισε ότι πολύ αξιόλογα στελέχη που υπηρετούν σήµερα στη δηµόσια διοίκηση παραµένουν αναξιοποίητα
εξαιτίας της απουσίας µιας πολιτικής υποκίνησης και ανάδειξης
των αξιότερων.
Να σας πω τώρα την εµπειρία µου. Ως καινούργια Βουλευτής,
τώρα που εξελέγην, είχα πάρα πολλές προτάσεις από δηµοσίους
υπαλλήλους για απόσπαση στο γραφείο µου. Ξέρετε γιατί;
Επειδή όπως µου λένε, «εδώ που είµαι, δεν κάνω τίποτα, είµαι
παροπλισµένος, είµαι παροπλισµένη». Άξια και ικανά στελέχη
διηγούνται πώς µετά από µια αλλαγή κυβέρνησης ή γενικών
γραµµατέων ή προϊσταµένων και διευθυντών βρέθηκαν «να βάζουν σφραγίδες», όπως λέµε.
Και όσο για τους δηµοσίους υπαλλήλους που επέλεξα, όσο
τους είδατε εσείς, αγαπητέ Υπουργέ, στο Υπουργείο σας, άλλο
τόσο τους είδα και εγώ στο γραφείο µου!
Τρεις ολόκληρους µήνες από τότε που έκανα τις αιτήσεις και
ακόµα οι διαδικασίες απόσπασης δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάθε
λίγο και λιγάκι ακούω για µία υπογραφή που δεν µπήκε, για ένα
χαρτί που κάπου χάθηκε, για µια καθυστέρηση τύπου «έτσι είναι
το δηµόσιο» και πάει λέγοντας.
Σήµερα, 5 Μαΐου, ξέρετε ποια είναι η συµβουλή που µου δίνουν όλοι; «Να πας στο γραφείο του Κατρούγκαλου για να τελειώνεις, αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα». Σκοπός µου, όµως, δεν είναι
τώρα που σας βρήκα, κύριε Κατρούγκαλε, να µου κάνετε τη µικροχάρη! Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Σκοπός µου είναι να σας
τονίσω πώς ο πολίτης ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία, γιατί
αυτό συµβαίνει συνέχεια.
Ο πολίτης ταλαιπωρείται από την πολυνοµία, από την έλλειψη
τελικού κειµένου, δηλαδή τις κωδικοποιήσεις των νόµων, από την
έλλειψη στοχοθέτησης και όλα τα άλλα, γιατί οι πολίτες στήνονται µε τις ώρες να πιάσουν τους προϊστάµενους, να µιλήσουν στο
διευθυντή, να παρακαλέσουν τον υπάλληλο, να πάρουν το φάκελο, να τον πάνε οι ίδιοι σε άλλη διεύθυνση, να τηλεφωνούν σε
νούµερα που δεν απαντούν, να τρέχουν και να χάνουν εργατοώρες, καταστάσεις που τις γνωρίζουµε όλοι νοµίζω πάρα πολύ
καλά. Και βεβαίως γνωρίζετε πολύ καλά πόση διαφθορά γεννάει
όλο αυτό το σύστηµα και πόση ακόµη ευνοεί.
Υπάρχουν κράτη που βάζουν στόχους. Ο Καναδάς, για παράδειγµα, έχει κάνει τεράστια βήµατα στον τοµέα εξυπηρέτησης
του πολίτη και έχει βάλει σαν στόχο σε είκοσι χρόνια, το 2035, ο
πολίτης να µην χρειάζεται ποτέ να έρχεται σε άµεση επαφή µε
το δηµόσιο υπάλληλο. Αυτό θα γίνεται µέσω video conference,
σε περίπτωση που χρειαστεί.
Εµείς πάλι εδώ, στην Ελλάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε
σε µια κατάσταση όπου δεν µπορούµε να κάνουµε καν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα γίνει αργότερα στις ονοµαστικές και θα
δείτε. Κάναµε προηγουµένως και χάσαµε µια ολόκληρη ώρα.
Τριακόσιοι άνθρωποι εµείς συν τους υπαλλήλους. Έχουν µετρηθεί αυτές οι εργατοώρες;
Μέσα εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στο αυτονόητο. Γιατί άραγε; Και αυτό δεν µπορώ να
το καταλάβω και όσους ρώτησα δεν κατάλαβαν ακριβώς.
Έχουµε τις ηλεκτρονικές κάρτες. Καθυστερούµε. Αυτό είναι
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άσκοπο, αναίτιο και είναι και λίγο µαζοχιστικό.
Ας αφήσουµε, όµως, τη Βουλή και ας δούµε τις επενδύσεις,
για παράδειγµα, τις άδειες για τα υδατοδρόµια, προκειµένου να
πετούν τα υδροπλάνα. Αυτό θα συµβάλει στο τουριστικό προϊόν,
στην εθνική οικονοµία. Μέχρι στιγµής µία µόλις έχει δοθεί, επειδή
χρειάζονται έξι, επτά, οκτώ, µήνες –ουδείς γνωρίζει πόσοι ακριβώς- προκειµένου να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Οι υπάλληλοι
του Υπουργείου Τουρισµού πρέπει να βρουν χρόνο να πάνε για
την αυτοψία, να βρεθούν τα οδοιπορικά, να συνεννοηθούν µε
τους λιµενικούς, ο ένας να µπορεί, ο άλλος να µην µπορεί, ο τρίτος να αρρωστήσει και µετά να µπορεί και η τέταρτη υπηρεσία.
Μετά µπορεί να χαλάσει ο καιρός και θα καθυστερήσουν ακόµα
ένα µήνα. Η διαδικασία είναι αυτή. Τη γνωρίζετε, φαντάζοµαι.
Είµαστε η χώρα µε περισσότερες των είκοσι χιλιάδων µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων το χρόνο. Από αυτές περίπου δεκατρείς χιλιάδες αξιολογούνται από τις περιφέρειες, επτάµισι χιλιάδες από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις, περίπου εξακόσιες
πενήντα από το ΥΠΕΚΑ.
Αντίστοιχα η Αυστρία, µία χώρα παρόµοιου µεγέθους µε την
Ελλάδα, η οποία είναι και πρότυπο σε ό,τι αφορά την προστασία
του περιβάλλοντος, κατά µέσο όρο έχει περίπου είκοσι τρεις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Μεγάλη Βρετανία τριακόσιες τριάντα τέσσερις. Τις περισσότερες τις έχει η Γαλλία,
δηλαδή τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα επτά το χρόνο, κάπου
έξι φορές µικρότερος ο αριθµός από την Ελλάδα, παρ’ όλο που
η Γαλλία έχει έξι φορές τον πληθυσµό της Ελλάδας. Αυτή είναι
η κατάσταση.
Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας της χώρας µας, όχι επειδή οι άλλες χώρες έχουν πιο χαµηλούς µισθούς, αλλά επειδή µεταξύ άλλων έχουν άλλες
διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει να σκοτώσουµε, τη γραφειοκρατία. Αντίθετα κλείνουµε τα µάτια και την
κουκουλώνουµε.
Το Ποτάµι είναι πανέτοιµο εδώ και µήνες. Με προτεραιότητα
τη µεταρρύθµιση στη δηµόσια διοίκηση έχει καταθέσει πλήρες
σχέδιο. Βλέπουµε, όµως, ότι ακόµη και η αιτιολογία που επελέγη,
προκειµένου να παρακαµφθεί η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» -όπως παρακάµπτεται σε κάποιες περιπτώσεις- εδράζεται στη γραφειοκρατία, στην
αδυναµία συνεννόησης του φορέα µε τον ελεγκτή παρά µόνο µε
έγγραφα, κάτι το οποίο δηµιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωµές. Όπως είπατε εσείς, για να τονώνεται η ρευστότητα στην
αγορά να το παρακάµψουµε.
Μα, µε συγχωρείτε, δεν µπορούν να συνεννοηθούν ηλεκτρονικά; Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται µε έγγραφα και να υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις; Είναι ανήκουστο. Είναι άρνηση
µεταρρύθµισης. Είναι αντιµεταρρύθµιση, όπως και αν βαπτισθεί
αυτό το πράγµα από εσάς.
Θέλετε να κάνετε κάτι για τη δηµόσια διοίκηση; Να σας πω.
Ακούστε µερικές µόνο ελλείψεις. Υπάρχουν Υπουργεία που δεν
έχουν µπει στη σύζευξη, γιατί κάποια κτήρια δεν έχουν µπει.
Πολύ συχνά πέφτουν τα συστήµατα που δεν είναι αναβαθµισµένα.
Υπάρχουν τµηµατάρχες που απαγορεύουν στους υπαλλήλους
να απαντούν µε e-mail, γιατί φοβούνται για το τι θα γραφτεί στο
e-mail. Υπάρχουν διάσπαρτα πρωτόκολλα. Η αλληλογραφία µεταξύ των Υπουργείων γίνεται εγγράφως. Δεν έχουν ολοκληρωθεί
ενοποιήσεις σε τοµείς διαχείρισης προσωπικού.
Αλλά βέβαια τίποτα δεν θα γίνει, αν δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση. Βεβαίως, τίποτα δεν θα γίνει µε κοµµατικούς γενικούς
γραµµατείς. Έτσι δεν µπορείς να φτιάξεις τη διοίκηση.
Εµείς επιµένουµε για τις θέσεις των µόνιµων γενικών γραµµατέων σε κάποιους τοµείς. Άλλη ώρα θα το πούµε αυτό. Θέλω
όµως να αναφερθώ σε αυτό που ακούστηκε για την τροπολογία
για τους γενικούς γραµµατείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Γάκης, νοµίζω, ζήτησε, αν είναι δυνατόν, οι τµηµατάρχες
οι οποίοι θα επιλεγούν στις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων να µην έχουν Proficiency, λέει, να
έχουν Lower, διότι είναι µεγάλοι άνθρωποι και υπονοεί ότι οι µε-
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γάλοι άνθρωποι κάποτε δεν έπαιρναν Proficiency, αλλά έµεναν
µε το Lower.
Τώρα καταλαβαίνουµε ότι µιλάµε για ανθρώπους, οι οποίοι ουσιαστικά το προσόν των Αγγλικών δεν το έχουν, έτσι όπως πάει,
γιατί αν κάποιος πήρε πριν από είκοσι πέντε χρόνια το Lower, σήµερα δεν το έχει. Άρα, µιλάµε κι εδώ πάλι για έλλειψη προσόντων. Μιλάµε για µια επιλογή η οποία δεν γίνεται µε το κριτήριο
να έχει ο άλλος προσόντα, αλλά µε πολλούς άλλους τρόπους.
Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύπτοµαι από τους
συναδέλφους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Ταχιάου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Παναγιώτης Νικολούδης. Από
εσάς, κύριε Υπουργέ, θα αφαιρέσω δύο λεπτά και από τους Βουλευτές ένα λεπτό. Συνεπώς, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ.
Θα αναφερθώ, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, στην υπ’ αριθµόν
106 τροπολογία, µε την οποία επιχειρείται, µε κάποιες µικρές παρεµβάσεις στον πράγµατι προσφάτως ψηφισθέντα νόµο
4320/2015, η λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Καταπολέµησης της Διαφθοράς να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική.
Και θέλω να το κάνω µε τη µεγαλύτερη ειλικρίνεια και τη µεγαλύτερη σαφήνεια, που θεωρώ ότι είναι ο τρόπος µε τον οποίο
ο καθένας µας έχει υποχρέωση να εκφράζει τις σκέψεις τους,
όταν απευθύνεται στη Βουλή των Ελλήνων.
Οι παρεµβάσεις, οι οποίες επιχειρούνται µε αυτήν την τροπολογία, είναι περιληπτικά και επιγραµµατικά οι εξής:
Καταργούνται η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου που είχαν συσταθεί µε τον νόµο στη Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της
Διαφθοράς. Και αυτό γίνεται επειδή είµαστε πράγµατι ένα µικρό
Υπουργείο και µια πολύ µικρή διοικητική µονάδα και καλύπτουµε
τις ανάγκες µας αυτές από τις αντίστοιχες υπηρεσίες που λειτουργούν –δηλαδή του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίουστο Υπουργείο Οικονοµικών.
Δεύτερον, ορίζεται, µε την τροποποίηση που επιχειρείται, ότι
η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
γίνεται από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται.
Και τρίτον, ορίζεται ότι οι ειδικοί σύµβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες της Γενικής Γραµµατείας θα αµείβονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 55 του π. δ. 63/2005.
Σηµειώνω, παρεµπιπτόντως, ότι εµείς έχουµε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειµένου να εισάγουµε
αυτήν την τροπολογία. Θα µπορούσα, λοιπόν, να περιοριστώ
στην απόλυτη κάλυψη της νοµιµότητας και να σας πω ότι αυτές
είναι οι τροποποιήσεις οι οποίες επιχειρήσαµε και να αισθανθώ
ικανοποιηµένος. Και θα το έκανα. Θα περιοριζόµουν σε αυτό το
ελάχιστο, αν δεν είχε συµβεί να ακούσω δύο παρατηρήσεις-ενστάσεις, τις οποίες τουλάχιστον εγώ εισέπραξα και ως µοµφές
από δύο Βουλευτές.
Οι ενστάσεις-παρατηρήσεις-µοµφές ήταν οι εξής:
Η πρώτη έλεγε: «Μα, δεν στέγνωσε το µελάνι σε αυτόν τον
νόµο και τώρα µας φέρνετε τροπολογία;». Η δεύτερη ήταν: «Μα,
µε τροπολογίες επιχειρείτε να γεµίσετε τη Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς µε καινούργιους πολιτικούς, φίλους και πρόσωπα, έτσι κάνοντας χατίρια και ρουσφετολογικές
προσλήψεις;».
Την πρώτη από τις δυο µοµφές κατ’ αρχήν τη δέχοµαι, διότι
άλλωστε µου το επιβάλλει η πραγµατικότητα. Πράγµατι, ο νόµος
ψηφίστηκε πρόσφατα, µόλις πριν από λίγους µήνες, και δεν επιχειρώ τίποτε άλλο παρά µόνο να δικαιολογήσω το γιατί έγινε.
Η δικαιολογία που έχω να πω προς το Σώµα είναι ότι επιχειρήθηκε για πρώτη φορά να συσταθεί αυτό το Υπουργείο και να συσταθεί η Γραµµατεία. Ήταν, λοιπόν, ανάγκη να δούµε πώς στην
πράξη θα λειτουργήσει. Και όταν είδαµε ότι κάποια πράγµατα
πρέπει να διορθωθούν, είχαµε το θάρρος να επιδιώξουµε µια
τροπολογία να το διορθώσουµε. Τη δέχοµαι, λοιπόν, κατ’ αρχήν.
Δεν δέχοµαι, όµως, σε καµµία περίπτωση την δεύτερη µοµφή,
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διότι είναι πράγµατι εκτός πραγµατικότητας. Και είναι εκτός
πραγµατικότητας, διότι ο καθορισµός των τριάντα υπαλλήλων
στη Γενική Γραµµατεία δεν γίνεται µε την τροπολογία. Ήταν µε
το νόµο. Κανείς δεν παρατήρησε τι λέει η τροπολογία.
Τι λέει η τροπολογία; Έχω το θάρρος και την υποχρέωση να
σας αποκαλύψω τι λέει. Λέει ότι από τους τριάντα, οι δεκαπέντε
που θα είναι σύµβουλοι του Γενικού Γραµµατέα, θα αµείβονται
σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα που σας ανέφερα. Δηλαδή,
οι επιλογές που είχαµε ήταν οι εξής: Να αµείβονται µε το καθεστώς που ισχύει για τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, το
οποίο ήταν υψηλότερο από αυτό που ορίζεται µε την τροπολογία. Δεύτερον, να αµείβονται µε το καθεστώς που ισχύει για τους
συµβούλους του Υπουργού, το οποίο είναι και αυτό υψηλότερο.
Δεν είναι χαµηλότερες από την αµοιβή που προβλέπεται µε το
ενιαίο µισθολόγιο.
Έχουµε το θάρρος να το πούµε ξεκάθαρα. Δεν µπορεί κανείς,
αξιότιµοι κύριοι και κυρίες, να προσλάβει µε τόσο χαµηλούς µισθούς συµβούλους που θα έχουν προσθετική αξία στα όσα ο
ίδιος ο Γενικός Γραµµατέας ορίζει. Ποιος µπορεί να προσλάβει
µε τόσο χαµηλή αµοιβή;
Εµείς σε αυτήν την Κυβέρνηση, στην οποία µετέχω, δεν αρκούµαστε στη νοµιµότητα. Έχουµε και µια σκοπιµότητα, η οποία
έχει µόνιµη κατεύθυνση την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος. Αν, αξιότιµοι κύριοι και κυρίες, κάνει κανείς µια συνολική
αποτίµηση και των τριών τροπολογιών, θα δει ότι ναι µεν επέρχεται µια επιβάρυνση δαπάνης στις αµοιβές των ειδικών συµβούλων, όµως από τις δύο άλλες αλλαγές καταργούµε ολόκληρο το
γραφείο του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα έχει
και δυο, τρεις γραµµατείς. Και φροντίζουµε να µην έχουµε υπηρεσία που θα κάνει εκκαθάριση, διότι οι υπάλληλοι θα αµείβονται
από το φορέα από τον οποίο προέρχονται.
Θα δει κανείς ότι εν τέλει, στην πραγµατικότητα και στην
ουσία, έχουµε εξοικονόµηση ανθρώπινων και οικονοµικών
πόρων.
Εµείς, επαναλαµβάνω, δεν αρκούµαστε στη νοµιµότητα.
Έχουµε αυτήν την κατεύθυνση, την εξυπηρέτηση του δηµόσιου
συµφέροντος µε οποιοδήποτε τρόπο. Και από αυτήν την κατεύθυνση δεν πρόκειται να παρεκκλίνουµε ποτέ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σπυρίδων Λάππας.
Ακολουθεί ο κ. Απόστολος Καραναστάσης και ο κ. Νικόλαος
Φίλης. Θα παρέµβει για δύο λεπτά ο Υπουργός Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για να αναπτύξει την τροπολογία του και, βεβαίως,
θα συνεχίσουµε. Για τους επόµενους συναδέλφους ο χρόνος θα
συντµηθεί στο πεντάλεπτο, για να µιλήσουν όλοι.
Κύριε Λάππα, έχετε έξι λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν προλαβαίνουµε εδώ να αναγνώσουµε, βέβαια, την εργασία που κάναµε για
τη δηµόσια διοίκηση. Θα περιοριστούµε σε κάποια σχόλια και κάποιους ισολογισµούς.
Παρακολούθησα όλη τη συνεδρίαση της Βουλής από το πρωί.
Ακούγοντας τις αγορεύσεις κάποιων συναδέλφων της Μείζονος
Αντιπολίτευσης, θυµήθηκα δύο πράγµατα, κύριε Υπουργέ. Μια
φράση του Μέγα Ναπολέοντα που έλεγε ότι «Ο παραλογισµός
στην πολιτική δεν είναι µειονέκτηµα» και ένα δεύτερο που λέµε
εµείς οι δικηγόροι της ποινικής δικηγορίας. Αυτά που ακούγαµε
από τους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας, τα οποία περιείχαν και κάποια οµολογία σφαλµάτων και λαθών, κάποιο είδος
αυτοκριτικής δηλαδή, µου θύµιζε αυτό που λέµε «µεταµεληµένο
δολοφόνο», ο οποίος ενοχοποιεί το θύµα του γιατί ήταν ανήµπορος να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Επίσης, άκουσα µε κατάπληξη από τον κ. Τασούλα να εισάγει
έναν νοµικό και πολιτικό νεολογισµό εδώ στο χώρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος είπε ότι για τα λάθη, τις παραλήψεις και τα
δεινά των µνηµονιακών πολιτικών δεν ευθύνονται µόνο αυτοί που
κυβερνούσαν, αλλά και αυτοί που την αντιπολιτεύονταν. Μόνο
που δεν µας είπε ότι δεν ευθύνονται και τα θύµατά τους. Είναι
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µια περίεργη συλλογιστική στην πολιτική επιστήµη, που θα την
εξερευνήσει στο µέλλον ο ιστορικός και θα σηκώνει τα χέρια, αν
δεν σηκώσει και τίποτα άλλο.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Τασούλα, ο οποίος δεν είναι εδώ,
το εξής: Μπορείτε να µας πείτε, κύριε Τασούλα, όταν εσείς κυβερνούσατε, µήπως εµείς σας υποβάλαµε σχέδια πολιτικών ή κυβερνητικών αποφάσεων; Όταν λέτε να µοιραστούµε την ευθύνη,
να µοιραστούµε το κόστος από τις µνηµονιακές σας πρωτοβουλίες και πολιτικές, τι ακριβώς εννοείτε; Εννοείτε ότι θα αλλάξουµε το συνταγµατικό και κοινοβουλευτικό πλαίσιο που λέει ότι
την ευθύνη των κυβερνητικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών την
έχει η Κυβέρνηση; Αυτό ουσιαστικά µας έλεγε.
Επίσης, θέλω να κάνω µια παρατήρηση για κάτι που δεν περίµενα να ακούσω από έναν νοµικό του κύρους του κ. Αθανασίου,
ο οποίος θεώρησε, κύριε Υπουργέ, ότι ο όρος «εκδηµοκρατισµός» ενέχει στοιχεία προσβολής, ότι είναι προσβλητικός όρος.
Του απαντώ τώρα που µας βλέπει από την τηλεόραση, επειδή
διακονούµε την ίδια επιστήµη, τη Νοµική, ότι ο όρος «εκδηµοκρατισµός» διεθνώς σηµαίνει ακριβώς την ουσία και το νόηµα
της Δηµοκρατίας υπό την εξής έννοια: Την κατοχύρωση και τη
συνεχή διεύρυνσή της είτε µε τη µορφή των ατοµικών δικαιωµάτων είτε µε τη µορφή των κρατικών δοµών. Αυτό σηµαίνει, κύριε
Αθανασίου, «εκδηµοκρατισµός». Άρα, είναι εύστοχος κι απόλυτα
συµβατός µε την πολιτική επιστήµη.
Επίσης, άκουσα από τον κ. Δένδια να αξιολογεί όλες τις νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες που πήραµε από τη µέρα που κυβερνάµε. Δεν βρήκε κανένα θετικό σε κανένα νοµοσχέδιο.
Κατονόµασε το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση χωρίς να
βρίσκει τίποτα που να συνάδει µε τον ανθρωπισµό. Δεν βρήκε κανένα θετικό στη διευκόλυνση για την καταβολή των χρεών προς
το Δηµόσιο. Δεν βρήκε τίποτα θετικό στον εξανθρωπισµό των σωφρονιστικών καταστηµάτων, παρά µόνο κράτησε την αλλαγή του
τρόπου κράτησης του Ξηρού. Σε ένα σύνολο µεγάλων πρωτοβουλιών και νοµοθετικών διατάξεων δεν βρίσκει τίποτα θετικό.
Τους ρωτάµε: Η επαναλειτουργία της ΕΡΤ ήταν παλλαϊκό αίτηµα και δηµοκρατική ανάγκη για τη χώρα, ναι ή όχι;
Με την ίδια λογική φτάνουµε στο σηµερινό νοµοσχέδιο για το
οποίο εµείς είµαστε περήφανοι, κύριε Υπουργέ. Σας το λέµε σαν
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδίως µε τη δήλωσή σας ότι είναι το
πρώτο βήµα σε µια µεγάλη πρωτοβουλία που θα κάνουµε να αλλάξουµε και τον Υπαλληλικό Κώδικα, αλλά και να κάνουµε ουσιαστική παρέµβαση εις βάθος για το θέµα της δηµόσιας διοίκησης.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι οι αγορητές της Νέας Δηµοκρατίας ανακάλυψαν πρόθεση –έτσι λένε, το έχω σηµειώσει- να δηµιουργήσουµε εµείς πελατειακό κράτος. Ποιοι; Όταν η πολιτική σαράντα
ετών –η δική τους πολιτική- στηρίζεται στο νεποτισµό, στην αναξιοκρατία, στο ρουσφέτι και στην πελατειακή αντίληψη.
Δεν ακούτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τις
οιµωγές, τον πόνο και τις ανάγκες µεγάλων τµηµάτων της κοινωνίας που εσείς τα προκαλέσατε; Τι υποκρισία, θα έλεγα! Αφάνταστη!
Εν πάση περιπτώσει, το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να κάνει µια µεταρρύθµιση στη δηµόσια διοίκηση. Εγώ σαν νοµικός θα διατυπώσω ένα ερώτηµα: Τι είναι τελικά η µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης στα ελληνικά δεδοµένα; Θα έλεγα ότι µεταρρύθµιση
σηµαίνει εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης, απλοποίηση
των δοµών και των διαδικασιών που ακολουθούνται, ενίσχυση ή
σύµπτυξη ή κατάργηση υπηρεσιών, ενίσχυση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού, τροποποίηση κι εκσυγχρονισµός του συστήµατος αξιολόγησης της δηµόσιας υπηρεσίας.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει άµεση ανάγκη τέτοιας µεταρρύθµισης
η δηµόσια διοίκηση, που οµολογουµένως αποτελεί το µεγάλο
ασθενή του ελληνικού κράτος, αφού όλοι οι Έλληνες πολίτες
έχουµε βιώσει τη δηµοσιοϋπαλληλική πραγµατικότητα, η οποία
συνίσταται στα εξής: Προβλήµατα και δυσλειτουργίες, έντονη κι
αχρείαστη γραφειοκρατία, επικαλύψεις, αναποτελεσµατικότητα
και καθυστερήσεις, αδυναµία αντιµετώπισης της ελλιπούς απόδοσης. Όλα αυτά λειτουργούν σαν τροχοπέδη στην εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης µε συνεπαγόµενο αποτέλεσµα
να υπάρχει δυσανάλογο κόστος λειτουργίας για το ελληνικό κράτος.
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Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι εκτός
κειµένου: Όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΟΟΣΑ εκτίµησαν το κόστος αυτής της δηµόσιας διοίκησης, του
τρόπου λειτουργίας, της γραφειοκρατίας, της πολυνοµίας, της
πελατειακής αντίληψης, στο 6,8% του ΑΕΠ. Υπολογίστε, λοιπόν,
περίπου 7% επί του ΑΕΠ για να δείτε το ετήσιο κόστος αυτής της
κατάστασης.
Παραλείπω όσα έχω γραµµένα εδώ πέρα, για να καταλήξω στο
θέµα της πολιτικής επιστράτευσης. Καλά, οι αγορητές της Νέας
Δηµοκρατίας όταν λένε ότι η επίκληση της υγείας γίνεται προσχηµατικά από το νοµοσχέδιο, δεν κάνουν τον κόπο να αναγνώσουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22, κύριε Υπουργέ, όπου
ρητά η δηµόσια υγεία αναφέρεται ως λόγος που µπορεί να περιορίσει το δικαίωµα της απεργίας; Μα, είναι ρητή η διάταξη. Τι
κάνουν όταν τα λέµε, λοιπόν;
Πρέπει να σας πω και κάτι ακόµα για να κλείσω: Η πολιτική επιστράτευση επιλέχτηκε στα τελευταία σαράντα χρόνια έξι φορές.
Στις τέσσερις από αυτές για άσχετους λόγους, καθαρά ως απεργοσπαστικός µηχανισµός. Μόνο την τελευταία τετραετία -20102014- επιλέχτηκε, επίσης, έξι φορές, όσες δηλαδή σε σαράντα
χρόνια. Και ήταν κατά κανόνα επιλογή ως απεργοσπαστικού µηχανισµού.
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια αρχή. Το είπε και ο κύριος Υπουργός. Μάλιστα, χρησιµοποίησε µια πολύ σηµαντική φράση: «Είναι νοµοσχέδιο
πρώτων βοηθειών». Αυτό µου θύµισε µια φράση, κύριε Υπουργέ,
του Αντρέι Τζίντε: «Όλα έχουν ειπωθεί, µα αφού κανείς δεν
ακούει, πρέπει να ξεκινήσουµε εµείς από την αρχή».
Και αφού, λοιπόν, είναι η αρχή για µια µεγάλη παρέµβαση στη
δηµόσια διοίκηση, πρέπει να απαντήσουµε στους άδικα επικριτές
µας ότι εµείς έχουµε σαν φάρο και σαν οδηγό τον Πρωταγόρα
«Πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπος» και όχι την κρεατοµηχανή
των µνηµονίων που µπορεί να κατανοηθεί στη φράση «homo homini lupus», «λύκος ο άνθρωπος για τον άνθρωπο».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κ. Λάππα.
Καλείται στο Βήµα ο συνάδελφος κ. Απόστολος Καραναστάσης. Έπεται ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Φίλης. Θα ακολουθήσει
ολιγόλεπτη παρέµβαση του Υπουργού κ. Στρατούλη. Και η κ.
Αγλαΐα Κυρίτση θα αρχίσει τον κύκλο της πεντάλεπτης αγόρευσης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Καραναστάση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι ο µεγάλος ασθενής στην πατρίδα µας είναι η δηµόσια διοίκηση. Και
είναι ασθενής γιατί ήταν πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων
όλα αυτά τα χρόνια όλος ο κόσµος να είναι πελάτης του πολιτικού συστήµατος. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρµόστηκε,
ιδιαίτερα από το 2009 µέχρι σήµερα, είχε στόχο το µικρότερο
κράτος. Αυτό έλεγαν. Και αυτό έφερε ακόµη µικρότερο κοινωνικό κράτος.
Το νοµοσχέδιο, όπως είπε και ο Υπουργός, έρχεται να θεραπεύσει προβλήµατα και πληγές που έφεραν οι µνηµονιακές πολιτικές, ακύρωση των διαθεσιµοτήτων, επαναφορά εργαζοµένων
στην ενεργό υπηρεσία, όπως οι δηµοτικοί αστυνοµικοί και οι σχολικοί τροχονόµοι, κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας στο Πειθαρχικό Δίκαιο.
Επιτρέψτε µου τώρα, κύριε Πρόεδρε, να σχολιάσω ορισµένα
άρθρα του νοµοσχεδίου που, κατά τη γνώµη µου, χρήζουν ιδιαίτερης µνείας στη σηµερινή συζήτηση.
Με το άρθρο 3 νοµίζω ότι γίνεται µια πολύ µεγάλη τοµή στη
δηµόσια διοίκηση. Αποκαθίσταται το τεκµήριο της αθωότητας
στην πειθαρχική διαδικασία, κάτι που ούτως ή άλλως αποτελεί
θέσφατο του νοµικού πολιτισµού κάθε σύγχρονης κοινωνίας.
Με το άρθρο 6 περί πειθαρχικών παραπτωµάτων διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά
ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή η άσκηση συνδικαλιστικής πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.
Στο άρθρο 8, που αναφέρεται στην απλούστευση και επιτά-
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χυνση των διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και
συµβάσεων µίσθωσης έργου, θέλω να κάνω µια πρόταση για να
επιτευχθεί η απλούστευση των διαδικασιών αυτών και η πάταξη
της γραφειοκρατίας, δηλαδή να µην απαιτείται πράξη υπουργικού συµβουλίου για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου και τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου για κάθε κατηγορία προσωπικού,
ιδιαίτερα των ΟΤΑ και ιδιαίτερα σε όλες τις κοινωνικές δοµές,
όπως οι βρεφονηπιακοί σταθµοί κ.λπ., καθώς και για κάθε σύµβαση έργου ή ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων, όπως είναι το κλείσιµο
του ΕΣΠΑ ή το ΣΕΣ τώρα ή το Πρόγραµµα 2014 – 2020.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 10 που ασχολείται µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση για την «κάρτα του πολίτη». Κατά την προσωπική µου εκτίµηση, ο θεσµός της «κάρτας του πολίτη» πρέπει να
αντιµετωπιστεί συνολικά για όλους τους πολίτες και για το σύνολο των συναλλαγών µε το δηµόσιο και όχι αποσπασµατικά.
Πρέπει να σχεδιαστεί µια καινούργια πλατφόρµα ως πρόγραµµα
σύνδεσης όλων των βάσεων δεδοµένων -για την επιστήµη τεχνικά πια είναι εφικτό- που να αφορά τους πολίτες, µε κατοχύρωση φυσικά της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Με
αυτές τις βάσεις δεδοµένων θα συνδεθεί µια νέα ταυτότητα που
θα εκδίδεται από την πλέον αξιόπιστη και για αυτό το σκοπό δηµόσια αρχή που είναι η Αστυνοµία.
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, την οποία πραγµατεύεται το άρθρο
12, έχει συζητηθεί επανειληµµένα και έχει επιχειρηθεί µε νοµοθετικές ρυθµίσεις από το µακρινό 1959. Για να είναι επιτυχής η
ρύθµιση αυτή πρέπει να συνοδεύεται µε πρόγραµµα υποστήριξης. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού θα εντοπίσει αδυναµίες εφαρµογής των ρυθµίσεων και ολιγωρίες αυτών που τις
εφαρµόζουν, έτσι ώστε να µπορεί η διοίκηση να τις διορθώσει.
Για το Κεφάλαιο 4 που αναφέρεται στην άρση αδικιών, επαναφορά προσωπικού, κινητικότητα, συνολικά θέλω να τονίσω ότι
µέσω αυτού γίνεται -ως ένα βαθµό τουλάχιστον- αποκατάσταση
όσων -δυστυχώς των πιο αδύναµων κοινωνικά- αποµακρύνθηκαν
µε οριζόντιες καταργήσεις οργανικών θέσεων χωρίς αξιολόγηση.
Βέβαια, θα πρέπει να δούµε, µέσα από πιθανές δεκτές τροποποιήσεις οι οποίες µπήκαν και σήµερα σε συζήτηση, το θέµα
όσων δικαιώθηκαν στα δικαστήρια ή οτιδήποτε άλλο εκκρεµεί.
Σε σχέση µε το άρθρο 18, για την επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και κατάταξη προσωπικού, σηµειώνω ότι για τους
σχολικούς φύλακες, καθώς και για τους σχολικούς τροχονόµους,
πάγια θέση πρέπει να είναι -όπως προκύπτει από τις διατάξεις
του άρθρου 101 του Συντάγµατος- πως για κάθε αρµοδιότητα
που µεταβιβάζεται -για παράδειγµα στην τοπική αυτοδιοίκησηµεταβιβάζονται και οι αντίστοιχοι πόροι, που υπενθυµίζω ότι είναι
ένα πάγιο αίτηµα όλων.
Επιπλέον, οι σχολικοί φύλακες, πέραν από τα καθήκοντά τους,
εκτιµώ ότι θα πρέπει να ασχολούνται και µε τη φύλαξη άλλων δηµοτικών χώρων, δηµοτικών κτηρίων, παιδικών χαρών.
Θα κάνω µια παρένθεση, πριν περάσω στο σχολιασµό εποµένων άρθρων.
Κύριε Υπουργέ, επιτέλους πρέπει να ληφθεί µια απόφαση,
όσον αφορά την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού σε υπηρεσίες
που καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη, όπως είναι η καθαριότητα. Είναι ένα µέτρο που δεν έχει καµµία δηµοσιονοµική επιβάρυνση και νοµίζω ότι σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο θα πρέπει
αυτό το θέµα να λυθεί.
Θέλω να κάνω µία πρόταση όσον αφορά την τροπολογία
81/29, που έχει κατατεθεί. Να προστεθεί η φράση «σύνδεσµοι
ΟΤΑ, νυν ΦΟΣΔΑ». Είναι ένα θέµα που το ξέρετε καλά και νοµίζω
ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό και πρέπει να γίνει.
Φτάνω στο άρθρο 28, το τελευταίο στο οποίο θέλω να σταθώ,
το οποίο αναφέρεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Νοµίζω ότι είναι ένα από τα θέµατα που αποτελούν µεγάλη τοµή,
παρότι το σχετικό νοµοσχέδιο, όπως είπαµε, έρχεται να θεραπεύσει πράγµατα και δεν φιλοδοξεί να είναι µία νοµοθετική ρύθµιση
που θα φέρει τις ριζικές ανατροπές στη δηµόσια διοίκηση.
Η θέσπιση της θέσης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι, επιτέλους, η αρχή ώστε να απεµπλακεί η στελέχωση
των ανωτάτων θέσεων των αποκεντρωµένων διοικήσεων από πο-
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λιτικά πρόσωπα. Όλοι µας γνωρίζουµε τα έργα και τις ηµέρες
παλαιότερων διορισµένων περιφερειαρχών και το πώς λειτουργούσαν, ακόµη και µέχρι πριν λίγο καιρό.
Πρέπει, όµως, η τοποθέτηση των Συντονιστών να γίνεται µε
σαφή κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης. Το µέτρο αυτό, φυσικά –και το λέω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό- θα πρέπει να
επεκταθεί στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης, ακόµη και στου
Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων.
Νοµίζω ότι το άρθρο 28 είναι µία ευκαιρία ώστε να επαναπροσδιορίσουµε την αξιοκρατία στη δηµόσια διοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, όπως είπατε το νοµοσχέδιο είναι η αρχή. Έχει
υποχρέωση η Κυβέρνηση να φέρει σε εύλογο χρονικό διάστηµα
ένα νέο νοµοσχέδιο που θα ανακουφίσει τον ελληνικό λαό και θα
χτυπά πλήρως τη γραφειοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω την τοποθέτησή µου
όπως την άρχισα. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική, που εφαρµόστηκε
ιδιαίτερα από το 2009 µέχρι σήµερα, είπα στην αρχή ότι είχε
στόχο το µικρότερο κράτος. Αλήθεια, µήπως στόχος ήταν το καθόλου κράτος; Η σύγχρονη εποχή του µεσαίωνα µε τον µεγαλοεπιχειρηµατία σήµερα, φεουδάρχη τότε και αντίστοιχα τους
ελάχιστα αµειβόµενους εργαζόµενους σήµερα δουλοπάροικους
του τότε;
Εγώ λέω ότι ο στόχος είναι το καλύτερο κράτος, στην υπηρεσία του λαού, όσο µεγάλο ή µικρό κι αν πρέπει να είναι. Αυτόν
τον στόχο θεωρώ ότι υπηρετεί το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό θα το
ψηφίσω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραναστάση.
Καλείται στο Βήµα ο συνάδελφος κ. Νίκος Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αισθανόµαστε λίγο περίεργα, βεβαίως, γιατί δεν βλέπουµε
εδώ τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχει εξήγηση. Δεν αντέχουν να είναι εδώ στην Αίθουσα και
να διαπιστώνουν ποια είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής
στους στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης και πώς η επιδίωξη για
µικρότερο κράτος, όπως λέγαν, οδήγησε σε διάλυση βασικών
κοινωνικών τοµέων της δηµόσιας διοίκησης.
Θα ήθελα, όµως, να παρατηρήσω κάτι: Σήµερα η Κυβέρνηση
δίνει µία κρίσιµη µάχη. Είναι µία κρίσιµη µέρα. Είµαστε κοντά στη
στιγµή της αλήθειας, διαπραγµατευόµενοι µε τους πιστωτές, µε
τους θεσµούς. Είναι οι συναντήσεις που γίνονται σήµερα µε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα περιµέναµε να είναι εδώ όλα
τα πολιτικά κόµµατα και να συζητούµε, µε τις διαφορές µας,
αυτήν την κρίσιµη στιγµή, γύρω από την έκβαση της διαπραγµάτευσης. Αν ήµασταν όλοι εδώ, θα ήταν ένα σήµα ενότητας του
ελληνικού λαού.
Προτίµησαν, όµως, οι δύο απολογητές των µνηµονίων, το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, να αποχωρήσουν, δίνοντας άλλο
σήµα. Δεν αφορά το θέµα της δηµόσιας διοίκησης. Αφορά αυτό
που ονοµάζουµε, όχι αδίκως, «η τρόικα εσωτερικού, στέλνει στην
τρόικα εξωτερικού ένα σήµα κοινής πορείας».
Και είναι κρίµα, διότι θα µπορούσαν, έστω και αυτήν τη στιγµή,
µε τη στάση τους να δώσουν ένα άλλο περιεχόµενο στην παρουσία τους ως Αντιπολίτευση σε αυτή την Βουλή. Έχουν µείνει εγκλωβισµένοι στη γραµµή του µνηµονίου. Άλλοι είναι εξυπνότεροι.
Το δηµόσιο λειτούργησε επί σειρά ετών ως θεραπαινίδα του
ιδιωτικού. Δεν υπήρξε δηµόσιο για το δηµόσιο, δηµόσιο για τον
Έλληνα πολίτη. Υπήρξε δηµόσιο για τα ιδιωτικά συµφέροντα.
Αυτό ως γενική διαπίστωση. Τα πάρτι που οργανώθηκαν µε τις
προµήθειες και τα δηµόσια έργα, η αναξιοκρατία, οι κοµµατικές
επιλογές, το κράτος της δεξιάς, ο πρασινοφρουρισµός, αλλά και
άλλες κοινωνικές συµπεριφορές, όχι µόνο πολιτικές, τις οποίες
αγκάλιαζε και προστάτευε το πελατειακό κράτος, συνέθεταν ένα
αποκρουστικό δηµόσιο, ένα δηµόσιο που συχνά για τον πολίτη
ήταν δυνάστης και όχι υπηρέτης.
Πάνω σε αυτήν την πραγµατικότητα µιας διαλυµένης αντίληψης για το δηµόσιο, ενός ιδιωτικοποιηµένου στην ουσία δηµόσιου, πάτησε το µνηµόνιο, η νεοφιλελεύθερη επιθετικότητα. Οι
στόχοι του µνηµονίου, του νεοφιλελευθερισµού, ήταν η συρρί-
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κνωση του κράτους και ειδικότερα του κοινωνικού κράτους, ήταν
η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και στο δηµόσιο και στον
ιδιωτικό τοµέα.
Όµως, γνωρίζουν όλοι ότι ο πιλότος -σε όλες τις κοινωνίες, όχι
µόνο στην Ελλάδα- των εργασιακών σχέσεων, εκεί όπου λόγω
της ιδιοµορφίας του εργοδότη, που είναι το δηµόσιο, µπορεί να
υπάρξουν περισσότερες κοινωνικές κατακτήσεις, είναι το δηµόσιο. Και µετά αυτές οι κοινωνικές κατακτήσεις επεκτάθηκαν αυτή είναι η ιστορία της Ευρώπης και όλου του κόσµου- και στον
ιδιωτικό τοµέα
Όταν, λοιπόν, αρχίζει η συντριβή των δικαιωµάτων στο δηµόσιο τοµέα, είναι προφανές ότι θα ερχόταν και η συντριβή των δικαιωµάτων -και µάλιστα µε πιο επώδυνο τρόπο γιατί υπάρχει και
το θέµα της ανεργίας εκεί- στον ιδιωτικό τοµέα.
Ο κοινωνικός, λοιπόν, αυτοµατισµός πάνω στον οποίο προσπάθησε να δηµιουργήσει η µνηµονιακή τότε εξουσία µία αντιπαράθεση κοινωνική, έναν κοινωνικό εµφύλιο, όπου οι µεν να χτυπάνε
τους δε και να τους λένε «ο σώζων εαυτό σωθείτω», ξεκίνησε από
το δηµόσιο. Και κάθε βράδυ τα δελτία των 20.00’ µας πληροφορούσαν πως και άλλοι «παράνοµοι» και άλλοι αυθάδεις και άλλοι
κινητοποιούµενοι ήταν εκτός µνηµονιακού νόµου.
Είναι προφανές ότι η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα στο δηµόσιο τοµέα, είναι η προϋπόθεση και το πρώτο βήµα για να αποκατασταθεί και η νοµιµότητα
στον ιδιωτικό τοµέα. Η δηµαγωγία ότι «όσοι χάνουν τη δουλειά
τους στο δηµόσιο, τη χάνουν από ένα διασφαλισµένο εργασιακό
πλαίσιο, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα δεν τη χάσανε και τελειώσανε»,
δεν απαντάει στο εξής επιχείρηµα: Όσοι χάσανε τη δουλειά τους
στο δηµόσιο βρέθηκε δουλειά στον ιδιωτικό τοµέα για άλλους
τόσους; Όχι. Η πραγµατικότητα είναι άλλη. Και αυτό λέµε όλοι
οι οικονοµολόγοι: Για µία θέση που χάθηκε στο δηµόσιο τοµέα
χανόντουσαν τουλάχιστον τρεις θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτό εξηγείται και µε βάση την οικονοµική επιστήµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συνεπώς είναι σαφές ότι η µάχη, η οποία δίνεται σήµερα από
την Κυβέρνηση, δεν αφορά στενά το δηµόσιο τοµέα, αφορά το
σύνολο της ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας.
Η µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα είναι επείγουσα ανάγκη.
Ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει µε τη διατήρηση της κρατικής
µηχανής στην κατάσταση του µεγάλου ασθενούς, χωρίς κινητικότητα, αξιοκρατία, συνεργατικότητα, χωρίς θεσµούς εργατικής
συµµετοχής. Μην µας τροµάζουν οι λέξεις. Μην ξεχνάµε αυτές
τις λέξεις και αυτές τις έννοιες, αφού τις αποκαθάρουµε, βεβαίως, από τις λανθασµένες πρακτικές. Χωρίς αυτό όλο το
πλέγµα, όπου πρωτογενώς χωρίς διαµεσολάβηση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας θα δηµιουργείται συνείδηση συµµετοχής των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, δεν
µπορεί να λειτουργήσει η χώρα σε µια πορεία ανάπτυξης.
Χωρίς τον εργαζόµενο στο επίκεντρο της ανάπτυξης, χωρίς
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της ανάπτυξης
δεν µπορεί να υπάρξει µια ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας.
Αυτό είναι το µήνυµα σήµερα και αυτήν την υπόσχεση δίνει η Κυβέρνηση της Αριστεράς, η Κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας
µέσα στο δυσµενές πλαίσιο που υπάρχει της διαπραγµάτευσης
µε τους πιστωτές.
Θα περιµέναµε να υπήρχε µια χείρα συνεργασίας και συναίνεσης. Όµως, δεν φάνηκε. Είναι προφανές ότι ο καταρρέων παλαιοκοµµατισµός δεν µπορεί να συνηθίσει στην ιδέα ότι µπορεί να
υπάρξει διέξοδος χωρίς αυτόν. Μα µόνο χωρίς αυτόν µπορεί να
υπάρξει διέξοδος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Φίλη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Στρατούλης και ακολουθούν οι
αξιότιµες κύριες Κυρίτση, Ψαρρέα, Παπανάτσιου, Τεκτονίδου και
Γαϊτάνη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να
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είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να πω το εξής, ότι είναι µια ιστορική µέρα σήµερα, όχι
µόνο γιατί ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης µαζί µε τον Υπουργό Εσωτερικών φέρνουν στη Βουλή και
ψηφίζεται απόψε ένα νοµοσχέδιο που θα είναι νόµος του κράτους, που ανοίγει το δρόµο για εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας
διοίκησης -και είναι το πρώτο βήµα, όπως είπε ο αρµόδιος
Υπουργός ο κ. Κατρούγκαλος- αλλά κυρίως γιατί λύνει δύο ζητήµατα.
Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει, κύριε Πρόεδρε, -γιατί γνωρίζετε ότι είχαµε αγωνιστεί µαζί και µε άλλους Βουλευτές στην
προηγούµενη σύνθεση του Κοινοβουλίου- µε την κατάργηση της
δυνατότητας της εκάστοτε κυβέρνησης να κάνει πολιτική επιστράτευση απεργών. Δικαιώνονται οι αγώνες των εργαζοµένων
και δικαιώνονται και οι αγώνες µας σαν Αριστερά, σαν ΣΥΡΙΖΑ,
συνολικά όλης της Αριστεράς στη µάχη που δώσαµε για να καταργηθεί αυτός ο χουντικής έµπνευσης θεσµός.
Νοµίζω ότι είναι µια σηµαντική στιγµή. Είχαµε δώσει στοιχεία
στις µάχες του δίναµε στην προηγούµενη Βουλή αλλά και µέσα
στους κοινωνικούς αγώνες, ότι µετά το 1974 είχε γίνει δεκατέσσερις φορές από κυβερνήσεις πολιτική επιστράτευση απεργών.
Είχε επιστρατευτεί αυτό το χουντικής έµπνευσης µέτρο και στα
τέσσερα χρόνια του µνηµονίου όπου από τις δεκατέσσερις
φορές οι εφτά, δηλαδή οι µισές, χρησιµοποιήθηκε από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις σε βάρος των εκπαιδευτικών προληπτικά
–το θυµάστε πολύ καλά πριν ξεκινήσει η απεργία τους- σε βάρος
λιµενεργατών, σε βάρος εργαζοµένων στον ΟΤΑ, σε βάρος εργαζοµένων στο µετρό και στις σταθερές συγκοινωνίες και σε µια
σειρά κλάδους της οικονοµίας. Είναι σηµαντική στιγµή γιατί αυτό
καταργείται. Και είναι και εκπλήρωση προεκλογικής δέσµευσης
αλλά και δικαίωση αγώνων του εργατικού κινήµατος και των πολιτικών δυνάµεων της Αριστεράς που το παλέψαµε.
Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί δικαιώνονται οι αγώνες όσων
αυτά τα τέσσερα χρόνια αγωνίστηκαν εναντίον των διαθεσιµοτήτων που οδήγησαν σε απολύσεις στον δηµόσιο τοµέα. Επειδή η
τρόικα ζητούσε «αίµα» -πολιτικό, κοινωνικό- απολύσεις και οι
προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις είχαν εκπληρώσει
αυτές τις απαιτήσεις.
Εποµένως σηµαντική στιγµή είναι οι αγώνες των καθαριστριών
του Υπουργείου Οικονοµικών, των σχολικών φυλάκων, των απολυµένων εκπαιδευτικών, των απολυµένων µε διαθεσιµότητα από
τα ασφαλιστικά ταµεία, τη δηµόσια διοίκηση και µια σειρά άλλους εργαζόµενους που έδωσαν αυτήν τη µεγάλη µάχη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό τον κ. Κατρούγκαλο, γιατί
αποδέχθηκε αµέσως την τροπολογία την οποία κατέθεσαν οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λεουτσάκος και Σταθάς καθώς και οι τέσσερις Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, ο Χρήστος Κατσώτης, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ο Θανάσης
Βαρδαλής και ο Μανώλης Συντυχάκης µε την οποία ζητούσαν να
επανέλθουν άµεσα δια της επανασύστασης των θέσεων και των
κλάδων στα ασφαλιστικά ταµεία οι εκατόν εβδοµήντα, οι οποίοι
δια της διαθεσιµότητας απολύθηκαν. Λέω ότι τον ευχαριστώ
πολύ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Πείτε, κύριε
Υπουργέ, τον αριθµό της τροπολογίας που µόλις αναφέρατε για
να σηµειωθεί από τους συναδέλφους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Είναι η µε γενικό αριθµό 66 και ειδικό αριθµό 14/24-4-2015 του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και αντίστοιχη τροπολογία
την οποία κατέθεσε ο κ. Λεουτσάκος και ο κ. Σταθάς εκ µέρους
του ΣΥΡΙΖΑ.
Λέω ότι είναι πολύ σηµαντικό που την αποδέχτηκε ο Υπουργός
αυτήν την τροπολογία γιατί µας δίνει τη δυνατότητα άµεσα, µέσα
σε λίγες µέρες, να επανέλθουν εκατόν εβδοµήντα απολυµένοι
της διαθεσιµότητας σε τρία µεγάλα ασφαλιστικά ταµεία, στο ΙΚΑ,
στον ΟΓΑ, στον ΟΑΕΕ αλλά και στον ΟΑΕΔ.
Με δεδοµένη την έλλειψη προσωπικού στα ασφαλιστικά
ταµεία, την ταλαιπωρία των εργαζοµένων και των ασφαλισµένων
και το χρόνο αναµονής για συντάξεις, µάς είναι πολύτιµο αυτό
το µέτρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουµε καταθέσει
µε τους συναρµόδιους Υπουργούς την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 87 και ειδικό αριθµό 34 εµπρόθεσµα. Απλά θα ήθελα να
πω δύο κουβέντες για αυτήν.
Με την προτεινοµένη τροπολογία το Επικουρικό Ταµείο της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης συγχωνεύεται µε το ΕΤΕΑ. Είναι
αίτηµα της Οµοσπονδίας τους βάσει απόφασης της Γενικής τους
Συνέλευσης -και των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του
συγκεκριµένου Ταµείου. Έχουν πάρει την απόφασή τους από τον
Αύγουστο του 2013 και εκπληρώνουµε αυτό το οµόθυµο αίτηµα
των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων. Διασφαλίζονται και οι
ίδιοι και νοµίζω ότι είναι µία σωστή λύση.
Με τη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας επεκτείνουµε
χρονικά τη δυνατότητα της αξιοποίησης δύο υπολογαριασµών
που λειτουργούν µε οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια στο
ΑΚΑΓΕ, στον µεγάλο λογαριασµό.
Ο ένας υπολογαριασµός έχει σχηµατιστεί από κρατήσεις οι
οποίες γίνονται στις κύριες συντάξεις των συνταξιούχων, από 310% για όσους παίρνουν κύριες συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ.
Ήταν µνηµονιακός νόµος και µε βάση αυτόν αυτές οι κρατήσεις
γίνονταν για να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν ελλείµµατα
στα ταµεία κύριας ασφάλισης. Δίνουµε παράταση στη δυνατότητα
της Κυβέρνησης να χρησιµοποιήσει, αν χρειαστεί, κάποιο τµήµα
από αυτόν τον υπολογαριασµό µέχρι τις 31-12-2018. Μετά, όπως
γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, πάει στον κανονικό κουµπαρά του
ΑΚΑΓΕ. Εκεί πάνε και αυτά τα χρήµατα, που είναι για τις νέες
γενιές και µπορούν να αξιοποιηθούν µόνο από την 1-1-2019.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα να µπορεί η Κυβέρνηση µέχρι 3112-2018 να χρησιµοποιεί για το λόγο για τον οποίο συνεστήθη
και τον δεύτερο µικρότερο υπολογαριασµό που λειτουργεί µε
οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια στο ΑΚΑΓΕ, που είναι
κρατήσεις στις επικουρικές συντάξεις των ασφαλισµένων, πάλι
µε µνηµονιακό νόµο, οι οποίες γίνονται µε σκοπό να καλύπτονται
ενδεχόµενα ελλείµµατα, αν χρειαστεί, από αυτό τον λογαριασµό
των επικουρικών ταµείων. Δίνουµε και εκεί τη δυνατότητα µέχρι
τις 31-12-2018 και µετά πάνε στο ΑΚΑΓΕ.
Ακούστηκαν διάφορες κριτικές, όχι εδώ κυρίως, κύριε
Πρόεδρε, αλλά σε ανακοινώσεις που βγήκαν από το ΠΑΣΟΚ.
Είδα µία την Κυριακή το βράδυ και δεν απάντησα. Δεν απάντησα,
γιατί έχω ενηµερώσει και το Σώµα σε προηγούµενη συνεδρίαση,
δίνοντας διευκρινίσεις που µου είχε ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και
γιατί διαστρεβλώνουν και την αλήθεια, γράφοντας στην
ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε, ότι η Κυβέρνηση σπάει τον
κουµπαρά του ΑΚΑΓΕ.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ψευδέστατο, ανειλικρινές και
υποκριτικό, γιατί ο κουµπαράς του ΑΚΑΓΕ είναι ο λογαριασµός
στον οποίο µαζεύονται χρήµατα από το 4% των εσόδων του ΦΠΑ,
από το 10% των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις και από το 10%
των εισπράξεων από κοινωνικούς πόρους. Είναι 3,1
δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι στο ειδικό κεφάλαιο της Τράπεζας
της Ελλάδος και όχι απλά δεν τον ακουµπάµε, αλλά κανείς δεν
έχει δικαίωµα να το ακουµπήσει, γιατί προορίζεται από 1-1-2019
να σχηµατίσει ένα αποθεµατικό για τις νέες γενιές και δεν έχει
να κάνει µε αυτό το πράγµα. Δεν έχει καµµία σχέση.
Και επειδή διέρρευσε και σε δηµοσιογράφους, κύριε Πρόεδρε,
πριν έρθω εδώ µου έγιναν σωρηδόν τηλέφωνα, ότι η Κυβέρνηση
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ετοιµάζεται να βάλει χέρι
σε αυτόν τον µεγάλο κουµπαρά των 3,1 δισεκατοµµυρίων, να πω
ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, δεν υπάρχει πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και να σταµατήσουν επιτέλους αυτές οι
προβοκάτσιες σε βάρος της Κυβέρνησης.
Και για τον υποκριτικό χαρακτήρα της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ
-η Νέα Δηµοκρατία δεν είπε τίποτα, γιατί γνωρίζει- να πω ότι
συµµετείχε στην προηγούµενη κυβέρνηση επίλεκτο µέλος του
ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο
Εργασίας ως Υφυπουργός, όταν ο κ. Βρούτσης τον Δεκέµβριο του
2014, κύριε Πρόεδρε, χρησιµοποίησε 150 εκατοµµύρια ευρώ από
τον πρώτο υπολογαριασµό για να καλυφθούν ελλείµµατα του
ΟΑΕΕ, που είναι ταµείο κύριας ασφάλισης και 50 εκατοµµύρια
ευρώ από τον δεύτερο υπολογαριασµό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Για τη «Βοήθεια στο
Σπίτι».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Και ενώ ήταν στην Κυβέρνηση, ήταν στο Υπουργείο Εργασίας
και το γνωρίζουν, και ενώ κι εµείς ως Αντιπολίτευση τότε είπαµε
ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, γιατί αυτοί οι υπολογαριασµοι γι’
αυτό το σκοπό είναι -έτσι είχαµε πει τότε- παρ’ όλα αυτά είχε το
πολιτικό θράσος την Κυριακή το βράδυ να βγάλει ανακοίνωση
ότι σπάµε το λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ.
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε την παράγραφο 3. Υπήρχε
ένα χρέος του ΕΤΕΑ, του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικών Υπαλλήλων, προς το ΤΑΠΙΤ, το Ταµείο Εφάπαξ Ιδιωτικών Υπαλλήλων, 50
εκατοµµυρίων. Με πρωτοβουλία µου ως αρµόδιου Υπουργού
είχε γίνει ένας συµβιβασµός στο πώς θα αποπληρωθεί. Το καλύπτουµε και µε νοµοθετική ρύθµιση. Είναι σύµφωνα και τα δυο ταµεία και έχει αρχίσει αυτή η ρύθµιση.
Με την προτελευταία παράγραφο δίνουµε τη δυνατότητα σε
ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης να ενταχθεί ο τρόπος είσπραξης των εισφορών για τους εργαζόµενους από τις επιχειρήσεις
σ’ αυτά τα επικουρικά ταµεία µε τις διαδικασίες του κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων για να διασφαλίσουµε την είσπραξη
αυτών των εσόδων.
Τέλος, µε την παράγραφο 5, κύριε Πρόεδρε, εξοµοιώνουµε
διατάξεις που ισχύουν για ασφαλισµένες µητέρες µε ανήλικα και
ανάπηρα παιδιά στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ που έχει τέσσερις κλάδους απ’
ό,τι γνωρίζετε. Το εξοµοιώνουµε για να αρθούν αδικίες και να
υπάρχει η ίδια ενιαία ρύθµιση.
Τέλος, ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα και να καταθέσω στα
Πρακτικά ότι χθες, απ’ ό,τι γνωρίζετε, αναγκάστηκα να στείλω
µια επιστολή στον Έλληνα πρέσβη στο Βερολίνο για να δοθεί
στο γερµανικό κοινοβούλιο. Γίνονται συζητήσεις απόψε και εκεί
ακούγονται υπερβολικά πράγµατα. Ακούγεται ότι Έλληνες συνταξιούχοι παίρνουν τις µεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη.
Αναγκάστηκα εκ των πραγµάτων, κύριε Πρόεδρε, και έστειλα επιστολή να ενηµερώσω ότι η µέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα
είναι 664 ευρώ, ότι η µέση επικουρική σύνταξη είναι 168,40 ευρώ,
ότι το 45% των συνταξιούχων παίρνει συντάξεις κάτω από το
όριο της φτώχειας και το 60% κάτω από 700 ευρώ. Ήθελα να περιγράψω την κατάσταση στην οποία έχουν επέλθει οι συντάξεις
στη χώρα µας µετά την µνηµονιακή κατεδάφιση.
Να αιτιολογήσω αυτό που λέω και σήµερα. Πέραν του ότι είναι
ζήτηµα αξιών, αρχών του προγράµµατός µας, προγραµµατικών
δεσµεύσεων ότι δεν θα κάνουµε µειώσεις στις συντάξεις σαν Κυβέρνηση και µόνο γι’ αυτό, ότι έχουν οδηγηθεί σε κατεδάφιση,
στην απόλυτη φτώχεια, στην πείνα οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα
χρόνια, δεν θα υποκύψουµε, κύριε Πρόεδρε και δεν θα υπογράψουµε συµφωνία µε τους δανειστές της χώρας και τους θεσµούς
η οποία θα οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερο εργασιακό και ασφαλιστικό µεσαίωνα στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να καταθέσετε και
την επιστολή, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Βεβαίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δηµήτριος
Στρατούλης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είναι σηµαντική η
δέσµευσή σας ότι δεν θα πληγεί ο µεγάλος ΑΚΑΓΕ που προώρισται µε τον ν. 3655/2008 να στηρίζει τις συντάξεις των νέων γενεών από 1-1-2019.
Βεβαίως και αυτό που είπατε για την πολιτική επιστράτευση.
Όπως καλώς γνωρίζετε και εσείς και ο παριστάµενος Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης, η χώρα µας είναι η µόνη δυτικοευρωπαϊκή χώρα που έχει εγγραφεί στη «µαύρη λίστα» των χωρών
που έχει παραβιάσει τις διατάξεις περί απεργίας, δηλαδή έχει
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χρησιµοποιήσει την πολιτική επιστράτευση ως µέσο κολασµού
και τιθάσευσης απεργών. Υπ’ αυτήν την έννοια είναι σηµαντικά
τα όσα δηλώσατε και παρακαλώ να καταθέσετε την επιστολή
προς το κοινοβούλιο της Γερµανίας.
Σας ευχαριστώ.
Ακολουθεί η συνάδελφος κ. Κυρίτση. Έπονται, όπως ήδη ανέφερα, η κυρία Ψαρρέα, Παπανάτσιου, Τεκτονίδου. Είστε στον
κύκλο των πενταλέπτων αγορητριών.
Κυρία Κυρίτση, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΤΣΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε
στην τελική ευθεία για την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης. Είναι ένα νοµοσχέδιο
που υπογραµµίζει αυτό που συνέβη τα προηγούµενα πέντε µνηµονιακά χρόνια στη δηµόσια διοίκηση σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας, των δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών, σε βάρος των
δηµόσιων υπαλλήλων. Ήταν µια αυταρχική, αντιδηµοκρατική
επέλαση σκληρού νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα µε στόχο όχι τον
εξορθολογισµό και τη δικαιοσύνη, όχι την ταχύτερη και αξιοπρεπέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη, δεν είχε στόχο την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στα δηµόσια αγαθά και σε καµµία
περίπτωση δεν βελτίωσε τα ίδια δηµόσια αγαθά. Αντίστοιχα,
παρά τις βαρύγδουπες εξαγγελίες, δεν προώθησε έναν δίκαιο
τρόπο αξιολόγησης των δοµών αλλά και των δηµόσιων λειτουργών που τις υπηρετούν.
Τα πέντε µνηµονιακά χρόνια το δηµόσιο, όπως και όλοι σχεδόν
οι τοµείς, ανατινάχθηκε µε τον πιο ανήθικο τρόπο. Στόχος ήταν
η µείωση των ίδιων των δηµόσιων αγαθών και δικαιωµάτων των
πολιτών και η παράδοση των δηµόσιων υπηρεσιών προς εκµετάλλευση σε επιχειρήσεις και συµφέροντα, µια αντιδηµοκρατική,
αυταρχική αντιµεταρρύθµιση µε θύµατα ανθρώπους, οικογένειες, νέα παιδιά, µαθητές.
Όλο το βάρος δηλαδή της κρίσης έπεσε στους ώµους των πιο
ευάλωτων στρωµάτων. Στην πυρά καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, καθηγητές πολλών ειδικοτήτων, τεχνικά λύκεια και σχολές
ΟΑΕΔ. Όλα έγιναν λιπάσµατα για να ανθίσουν τα κέρδη λίγων
ιδιωτών.
Πέντε χρόνια µετά την επιβολή των µνηµονίων οι πραγµατικοί
στόχοι έχουν φανεί σε όλη τους την έκταση και θα φαίνονται όλο
και περισσότερο όσο θα αποτραβιούνται από την ίδια την πραγµατικότητα τα πέπλα της µαζικής παραπλάνησης.
Η επικίνδυνη επιχείρηση ενοποίησης µιας ολόκληρης κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό και τα συστηµικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης έφτασε στο τέλος της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να υπηρετηθούν οι στόχοι
αυτοί εφαρµόστηκαν, όπως είπα και πριν, µε τον πιο κυνικό
τρόπο επικίνδυνες για την κοινωνία τακτικές. Για να καµφθούν οι
αντιστάσεις έπρεπε: Πρώτον, να εξαπολυθεί µια επίθεση ηθικής
απαξίας των ίδιων των δηµοσίων υπαλλήλων και της εργασίας
τους, ενοχοποίησης των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεών
τους, απαξίωσης της συλλογικής δράσης και εν τέλει στοχοποίησής τους για όλα τα δεινά από καταβολής του ελληνικού κράτους.
Δεύτερον, έπρεπε να µεθοδευτεί η απαξίωση του ίδιου του δηµοσίου ως υποκειµένου οικονοµικών δραστηριοτήτων, δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, παροχής κοινωφελών έργων και υπηρεσιών. Το
δηµόσιο έπρεπε να αφοπλιστεί από κάθε δυνατότητα παρέµβασης και οικονοµικής ρύθµισης προς όφελος της κοινωνίας, αφού
κατά το δόγµα των προηγούµενων κυβερνήσεων όλα τα ρύθµιζε
η τάχα θαυµατουργή αγορά.
Τρίτον, ακολούθησε ο αυταρχισµός και ο εκφοβισµός, η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, που κατ’ εξαίρεση και κάτω από
ειδικές συνθήκες επιτρέπεται στο Σύνταγµά µας, χρησιµοποιήθηκε ως απεργοσπαστικός µηχανισµός. Τα στοιχεία που αναφέρει η εισηγητική έκθεση είναι αποκαλυπτικά.
Τέταρτον, ακολούθησε η σκλήρυνση του Πειθαρχικού Δικαίου
των δηµοσίων υπαλλήλων, κάτι που καταργούσε το τεκµήριο της
αθωότητας. Καµµιά πραγµατική µεταρρύθµιση ή εκσυγχρονισµός δεν έγινε στο δηµόσιο όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια καµµιά πραγµατική αξιολόγηση εργαζοµένων και δοµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνούµε µε το χαρακτηρισµό του νοµοσχεδίου από τον κύριο Υπουργό ως νοµοσχέδιο
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«πρώτων βοηθειών». Πράγµατι, ένα νοµοσχέδιο δεν µπορεί να
λύσει όλα τα προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης, να λύσει δηλαδή και να διορθώσει αφ’ ενός µεν όλες τις παθογένειες ενός
δηµόσιου συστήµατος που δοµήθηκε και λειτούργησε στρεβλά
όλα τα προηγούµενα χρόνια, αφ’ ετέρου δε να διορθώσει όλες
τις αδικίες που τα µνηµόνια επισώρευσαν στις πλάτες των δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.
Όµως έγινε φανερό πως το νοµοσχέδιο στοχεύει να διορθώσει
άµεσα τις πιο κραυγαλέες αδικίες σχετικά µε την πολιτική επιστράτευση, τις διαθεσιµότητες, την περίφηµη κινητικότητα, τις
αδικίες του Πειθαρχικού Κώδικα, να προχωρήσει δηλαδή στις
επαναπροσλήψεις αλλά και την επανασύσταση των αναγκαίων
φορέων.
Ταυτόχρονα, κάνει τα πρώτα σηµαντικά βήµατα για έναν εξορθολογισµό και εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών µε
στόχο την τιθάσευση του τέρατος της γραφειοκρατίας, που όχι
µόνο δεν µειώθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά γιγαντώθηκε.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να κάνω µία διαπίστωση. Aπό τις
συζητήσεις που έχουν γίνει µέχρι στιγµής στη Βουλή για όλα τα
νοµοσχέδια που έχουν προωθηθεί µέχρι τώρα, διαπιστώνουµε
την αγωνία των εκπροσώπων της προηγούµενης Κυβέρνησης,
µια αγωνία που δυστυχώς φαίνεται να µοιράζονται µε τους δανειστές, ότι το θεάρεστο έργο που επιτέλεσαν τα προηγούµενα
χρόνια σε βάρος της δηµόσιας διοίκησης καταρρέει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµη.
Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Κατά την τελευταία ηµέρα συζήτησης στην Ολοµέλεια του νοµοσχεδίου για
την ΕΡΤ, µας τίµησε µε την παρουσία του ο Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, όχι βέβαια για να συνεισφέρει στη συζήτηση για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, ούτε φυσικά για να ζητήσει συγγνώµη
από τον ελληνικό λαό για την κάλυψη που παρείχε το µαύρο του
κ. Σαµαρά. Ήρθε και κουνώντας το δάχτυλο ρωτούσε εµφατικά
εάν θα µας αφήσουν οι δανειστές και οι εταίροι. Αναφερόταν φυσικά στις κόκκινες γραµµές που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει
θέσει και στις οποίες επιµένει.
Με µια κουραστική και αποκαλυπτική επιµονή διάφοροι γνωστοί-άγνωστοι αξιωµατούχοι και κύκλοι διαµηνύουν ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να πειράξει το νοµικό οπλοστάσιο που στήθηκε
τα µνηµονιακά χρόνια. Και επιµένουν πως όλες οι φιλολαϊκές
πρωτοβουλίες είναι µονοµερείς ενέργειες. Αυτούς τους «κουκουλοφόρους εξωτερικού» γιατί δεν τους καταγγέλλουν άραγε οι
ηγεσίες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ;
Ας απαντήσουµε, λοιπόν, εµείς στο ερώτηµα του κ. Βενιζέλου.
Είτε µας αφήσουν είτε όχι, αυτά που είναι στοιχειώδη για την
αξιοπρέπεια του λαού µας εµείς θα τα υλοποιήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που καλούµαστε
να ψηφίσουµε σε λίγες ώρες είναι ένα αναγκαίο πρώτο βήµα για
την ανασυγκρότηση του δηµοσίου σε νέες δηµοκρατικές βάσεις.
Είναι ένα πρώτο βήµα για να αποκτήσει ξανά το πραγµατικό της
περιεχόµενο η έννοια ενός δηµοσίου που έχει στο επίκεντρό του
τον πολίτη, η έννοια ενός δηµοσίου που συµβάλλει καθοριστικά
για να σταθεί η χώρα στα πόδια της, η έννοια ενός δηµοσίου που
θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Κυρίτση.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος η κ. Ελένη Ψαρρέα. Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν µπορούν και από το έδρανό τους να µιλήσουν
για να κερδίζουµε χρόνο.
Κυρία Ψαρρέα, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΕΑ: Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
Όπως φαίνεται, το νοµοσχέδιο δεν µπορεί να έχει αντίπαλο,
όχι µόνο µέσα στην Αίθουσα, αλλά πρωτίστως στη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Το εισαγόµενο νοµοσχέδιο, όπως και αυτό που ψηφίστηκε για
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, σε συνάρτηση και µε το επικείµενο
νοµοσχέδιο για τα εργασιακά ζητήµατα, συνιστούν µια αναγκαία,
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καθοριστική παρέµβαση για την αποκατάσταση των σταθερών
εργασιακών σχέσεων στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, την
ανατροπή βασικών νεοφιλελεύθερων επιλογών της τρόικας, των
δανειστών και µέρος της οικονοµικής ελίτ. Αποτελούν ακόµα
ανοιχτή αµφισβήτηση και ακύρωση του µνηµονιακού πλαισίου,
µέσα στο οποίο υλοποιήθηκαν πολιτικές που θυσίαζαν βασικά
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα. Αποτελούν, όµως, και δικαίωση σε σηµαντικό βαθµό των αγώνων των εργαζοµένων στο
δηµόσιο, όπως των σχολικών φυλάκων, των εκπαιδευτικών, των
καθαριστριών.
Με το νοµοσχέδιο επιδιώκουµε να ενισχυθεί η δικαιοκρατική
λειτουργία εντός του δηµοσίου και εντός του εργασιακού καθεστώτος των εργαζοµένων στο δηµόσιο, καθώς είναι επιτακτική
ανάγκη να πάψει ο κοινωνικός αυτοµατισµός και η εκδικητικότητα κατά των εργαζοµένων και να προσηλωθούν στο έργο τους
µε γνώµονα το κοινωνικό συµφέρον και όχι µε γνώµονα τη δουλικότητα, τον εκβιασµό και την πειθάρχηση.
Γι’ αυτό και καταργείται η αναγκαστική επίταξη εργασιών ή αλλιώς η λεγόµενη επιστράτευση κατά εργαζοµένων που απεργούν, ένας θεσµός που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4
του Συντάγµατος αποκλειστικά για την αντιµετώπιση του πολέµου, των θεοµηνιών και φυσικών καταστροφών και που χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον για να παρεµποδίζει τους εργαζόµενους
και τις εργαζόµενες να απεργούν. Η Ελλάδα έχει καταγγελθεί
συχνά σε διεθνή φόρα γι’ αυτόν τον αντισυνταγµατικό περιορισµό του απεργιακού δικαιώµατος, σύµφωνα και µε τα περιβόητο,
αλλά και αυτό άσχετο ουσιαστικά µε την απεργία, ν.δ. 17 1974.
Με τη ρύθµιση αυτή του νοµοσχεδίου επιτρέπεται η απρόσκοπτη και σύννοµη λειτουργία του απεργιακού δικαιώµατος, το
οποίο έχει θεωρηθεί ως απόβλητο δικαίωµα στη χώρα µας.
Πολύ σηµαντικές είναι και οι ρυθµίσεις του κεφαλαίου 4 για
την αποκατάσταση αδικιών στο δηµόσιο. Οι απολύτως επικίνδυνες και αντισυνταγµατικές διατάξεις ως προς τη διαθεσιµότητα,
που σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε και σε πλήρη απόλυση,
σύµφωνα µε την επιταγή της τρόικας και των µνηµονίων, καταργούνται µε το άρθρο 21 του νοµοσχεδίου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους απολυµένους σχολικούς φύλακες, προσωπικό διοικητικό των ΑΕΙ και εκπαιδευτικούς ιδίως των
ΕΠΑΛ επανασυστήνονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και οι θέσεις
που καταργήθηκαν και δηµιουργείται έτσι η δυνατότητα επαναφοράς όσων είχαν τεθεί σε διαδικασία διαθεσιµότητας απόλυσης
της θέσης τους.
Επίσης, καταργείται η µεταφορά των σχολικών φυλάκων από
θέσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέσεις υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, η οποία είχε λειτουργήσει ως προοίµιο της απόλυσής τους.
Ένα «µαύρο» κεφάλαιο για το εργασιακό καθεστώς στο δηµόσιο, το οποίο ξεκίνησε το 2012 επί υπουργίας του κ. Μανιτάκη
και επί της τρικοµµατικής κυβέρνησης Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, φτάνει τώρα σε αίσιο τέλος.
Πολύ θετικές είναι και οι µεταβολές στο Πειθαρχικό Δίκαιο των
δηµοσίων υπαλλήλων µε το άρθρο 3, την κατάργηση εξαιρετικά
αρνητικών ρυθµίσεων που τροποποίησαν το 2012 τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, καθιστώντας τον ένα εκδικητικό νοµοθέτηµα.
Ιδίως η επιβολή της αυτοδίκαιης αργίας µε βάση την ύπαρξη
απλώς ποινικής δίωξης ή και πειθαρχικής ακόµη καταγγελίας
υπήρξε ένα βαρύτατο µέτρο, το οποίο, χωρίς να προϋποθέτει καταδικαστική απόφαση και κρίση, προσέβαλλε βάναυσα το σηµαντικό για τον πολιτισµό µας τεκµήριο της αθωότητας.
Ως αποτέλεσµα, σηµαντικός αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων αντιµετώπισε την πρακτική ή έστω την απειλή της αυτοδίκαιης αργίας, πράγµα που επαπειλήθηκε και σε υπαλλήλους οι οποίοι
διαµαρτύρονται για τα κακώς κείµενα της διοίκησης ή και ασκούν
τα συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό προτείνουµε µια εντελώς άλλη φιλοσοφία και θεώρηση, όσον αφορά τη λειτουργία των εργαζοµένων
στο δηµόσιο αλλά και τον ίδιο τον προσανατολισµό του δηµοσίου.
Η επιταγή για ένα δηµόσιο προσανατολισµένο στο κοινωνικό συµφέρον συγκρούεται µε την παλαιότερη λειτουργία του κράτους
κάτω από τον δικοµµατισµό Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ως πεδίου νοµής της εξουσίας και όχι ως δήθεν διογκωµένου κράτους.
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Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι το ποσοστό των εργαζοµένων στον ενεργό πληθυσµό στην Ελλάδα υπολείπεται του κοινοτικού µέσου όρου. Συγκρούεται, όµως, και µε τη νεοφιλελεύθερη
αντίληψη που πρυτάνευσε την τελευταία πενταετία µε τις µνηµονιακές κυβερνήσεις για το ξήλωµα και την ιδιωτικοποίηση των
δηµοσίων υπηρεσιών και για την άδικη και εκδικητική αντίληψη
κατά των δηµοσίων υπαλλήλων και των εργαζοµένων στο δηµόσιο, η οποία οδήγησε σε αθρόες και άδικες διαθεσιµότητες και
απολύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, χρειάζοµαι ένα λεπτό ακόµα.
Οι πεντακόσιες ενενήντα πέντε καθαρίστριες όπως οι σχολικοί
φύλακες και οι εκπαιδευτικοί έδειξαν το πρόσωπο αυτού του
ανάλγητου µέτρου της διαθεσιµότητας. Ειδικά για τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών φανερώθηκε µε τον πιο
εναργή τρόπο ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές ασκούνται στους
καταπιεσµένους και στις καταπιεσµένες πάντα και κατά προτεραιότητα. Με την ανεργία των γυναικών σε δυσθεώρητα επίπεδα,
µε τον επίσης πιο υψηλό κίνδυνο φτώχειας, η κυβέρνηση Νέας
Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ απέλυσε για να εξοικονοµήσει δήθεν
πόρους, χωρίς επί της ουσίας κανένα δηµοσιονοµικό όφελος,
πεντακόσιες ενενήντα πέντε γυναίκες –ανάµεσά τους µόνες γυναίκες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, χήρες, µητέρες.
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η ισότητα κατακτήθηκε µε τους
αγώνες των γυναικών. Αυτοί οι αγώνες αξιοποιήθηκαν ώστε να
υπάρξει ένα θεσµικό πλαίσιο δικαιωµάτων. Παράλληλα, όµως, µε
την εφαρµογή των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην
πράξη αυτό το πλαίσιο αφαιρείται µε τις γυναίκες να µην µπορούν να είναι οικονοµικά ανεξάρτητες, να απολύονται και να επιστρέφουν σε παραδοσιακούς ρόλους κάτω από τη διάλυση της
όποιας κοινωνικής προστασίας. Αυτό επιλέξατε µε τις πολιτικές
σας.
Για εµάς ο δηµόσιος τοµέας είναι αυτός που πρέπει απαραβίαστα να διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώµατα. Είναι η εικόνα
του εργασιακού περιβάλλοντος που θέλουµε. Η εργασιακή υποβάθµιση στο δηµόσιο τοµέα επιφυλάσσει έναν εργασιακό µεσαίωνα στον ιδιωτικό τοµέα που το ζουν πρώτα οι γυναίκες. Γι’ αυτό
για εµάς η επαναπρόσληψη των απολυµένων αποτελεί την αρχή
για όσους και όσες βρέθηκαν στο στόχαστρο των µνηµονιακών
πολιτικών. Γιατί η οπισθοχώρηση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων προσθέτει και άλλη ανεργία και άλλη ανέχεια, γιατί ό,τι χάνει
ένας εργαζόµενος, µία εργαζόµενη, το χάνουν όλοι και όλες.
Όταν η εργατική νοµοθεσία γίνεται κουρελόχαρτο για έναν
κλάδο, σίγουρα ακολουθούν και άλλοι.
Για εµάς οι απολυµένες καθαρίστριες έδειξαν στην πράξη ότι
το προσωπικό είναι και πολιτικό. Και στην ιστορία των γυναικών
που αγωνίζονται ανάµεσα σε πολλά ονόµατα, στα ονόµατα της
Κωνσταντίνας Κούνεβα, της Κατερίνας Γκουλιώνη, προστίθενται
ένα προς ένα τα ονόµατα των γυναικών καθαριστριών. Δεν λιποψύχησαν έξω από την Καραγιώργη Σερβίας για ενάµιση χρόνο.
Δεν θα λιποψυχήσουµε ούτε εµείς µπροστά σε κανένα εκβιασµό.
Γιατί τα λόγια είναι εύκολα. Πέντε χρόνια εδώ µάθαµε ότι η
φρίκη κουβεντιάζεται, είναι ζωντανή, αµίλητη και προχωράει. Έρχεται, όµως, ο καιρός των πράξεων και εµείς µε πράξεις έχουµε
αποδείξει ότι διαφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Ψαρρέα.
Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι ο συνάδελφος κ.
Σαλµάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας,
µε επιστολή προς την κυρία Πρόεδρο αιτείται χορήγηση άδειας
µετάβασης στο εξωτερικό από 6-5 έως 8-5.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει η κ. Παπανάτσιου για πέντε λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε ένα σχέδιο νόµο αρ-
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κετά σηµαντικό. Στόχος του είναι ο εκδηµοκρατισµός της δηµόσιας διοίκησης και η αποκατάσταση των αδικιών που επήλθαν
στα πέντε χρόνια της µνηµονιακής διακυβέρνησης. Είναι ένα νοµοσχέδιο που θα επιφέρει το πρώτο πλήγµα στις µνηµονιακές
πολιτικές και τις αδικίες. Είναι µια πρώτη αρχή τόσο για την αποκατάσταση ορισµένων αδικιών όσο και για την καλύτερη και πιο
ανταποδοτική λειτουργία του δηµοσίου.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί την πρώτη στάση των θεσµικών
παρεµβάσεων στο δηµόσιο και επιχειρεί να επαναφέρει τη συνταγµατική και δηµοκρατική τάξη.
Ένα από τα πολύ σηµαντικά που φέρνει το παρόν νοµοσχέδιο
είναι οι τροποποιήσεις για την πολιτική επιστράτευση, όπως
έµεινε στην καθοµιλουµένη να λέγεται η επίταξη προσώπων και
υπηρεσιών. Είναι ένα µέτρο που χρησιµοποιήθηκε από την προηγούµενη συγκυβέρνηση κατά κόρον, επιδεικνύοντας το δόγµα
της µηδενικής ανοχής επάνω σε οµάδες εργαζοµένων, οι οποίοι
τόλµησαν να σηκώσουν κεφάλι.
Μάλιστα, µέχρι το 2010, τις τέσσερις δεκαετίες που προϋπήρχε αυτό το µέτρο, είχε χρησιµοποιηθεί όσες φορές χρησιµοποιήθηκε την πενταετία 2010-2014. Χρησιµοποιήθηκε ως
απεργοσπαστικός µηχανισµός για τους ιδιοκτήτες βυτίων, για
τους υπαλλήλους καθαριότητας στους ΟΤΑ, για τους εργαζόµενους στο µετρό, για τους καθηγητές, για τους εργαζόµενους στη
ΔΕΗ.
Έτσι, λοιπόν, πιο συγκεκριµένα, το πρώτο κεφάλαιο αφορά
την αποκατάσταση των σχέσεων του κράτους και της κοινωνίας.
Επαναφέρει το θεσµό της επίταξης υπηρεσιών µονάχα για τις
περιπτώσεις που προβλέπει το Σύνταγµα, δηλαδή πόλεµος, θεοµηνία και όχι για την αντιµετώπιση της απεργίας.
Ακολουθεί στο Δεύτερο Κεφάλαιο ο εξορθολογισµός του Πειθαρχικού Δικαίου που ορίζει µεταξύ άλλων πως η συνδικαλιστική
και κοινωνική δράση δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά για
το δηµόσιο υπάλληλο.
Επαναφέρει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στα πειθαρχικά συµβούλια καθώς και το τεκµήριο αθωότητάς τους.
Στη συνέχεια του σχεδίου νόµου καταργείται το πλέγµα των
διατάξεων που αφορούν το θεσµό της αυτοδίκαιης αργίας,
καθώς µέσω των διατάξεων αυτών παραβιάζονταν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο τεκµήριο της αθωότητας.
Τα υπόλοιπα κεφάλαια του νοµοσχεδίου αφορούν µια πιο ευέλικτη διοίκηση καθώς και την αποκατάσταση αδικιών της µνηµονιακής πολιτικής, δηλαδή την επαναπρόσληψη των σχολικών
φυλάκων, των δηµοτικών αστυνοµικών, των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ και καθηγητών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και των
αγωνιζόµενων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσω
τριών χιλιάδων εννιακοσίων επαναπροσλήψεων. Παράλληλα, θα
προσληφθούν οι περίπου έξι χιλιάδες αδιόριστοι επιτυχόντες του
ΑΣΕΠ, αφού προηγουµένως υπάρξει µια διαδικασία κινητικότητας, σαν κίνητρο για να ενισχυθούν οι υπηρεσίες µε µεγάλες ελλείψεις.
Εκτός από την επαναπρόσληψη των απολυµένων του δηµοσίου, περιέχει ακόµα σηµαντικά κεφάλαια που αφορούν τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, όπως η αυτεπάγγελτη
αναζήτηση των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες, η γενικευµένη οριζόντια επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών.
Εν τέλει, επιχειρείται µε το νοµοσχέδιο η αντιστροφή µιας κατάστασης αντιµεταρρύθµισης την πενταετία του µνηµονίου και
ουσιαστικά την απαρχή για την επιστροφή της κανονικότητας
στην Ελλάδα.
Ειδική αναφορά, όµως, θέλω να κάνω σε µια οµάδα ανθρώπων
συµπολιτών µας που δικαιώνονται. Δεν λέω «νίκησαν», γιατί για
όλους εµάς έχουν νικήσει εδώ και καιρό ηθικά και πολιτικά. Δεν
είναι, λοιπόν, άλλες από τις αγωνιζόµενες καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονοµικών. Και θέλω να σταθώ εδώ γιατί αυτή η
κατηγορία εργαζοµένων είναι ενδεικτικό παράδειγµα του τι θέλατε και τι προσπαθήσατε να κάνετε στο δηµόσιο τοµέα, κύριοι
της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας.
Θέλατε ένα δηµόσιο αποδιοποµπαίο τράγο, µη εξυπηρετικό,
µη χρηστικό και φιλικό στον πολίτη. Βρήκατε στα πρόσωπα των
δηµοσίων υπαλλήλων τα εξιλαστήρια θύµατα για τις δικές σας
πολιτικές. Εσείς είχατε κάνει το δηµόσιο τσιφλίκι σας. Δεν θέλετε
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ένα δηµόσιο ανταγωνιστικό του ιδιωτικού τοµέα, γιατί έπρεπε να
ακολουθήσετε απροκάλυπτα, χωρίς µελέτη, το πρόγραµµά σας
στο µνηµόνιο.
Έπρεπε, όµως, να ιδιωτικοποιήσετε τα πάντα και να απολύσετε τους πάντες για να πιάσετε τους στόχους των δανειστών.
Έπρεπε το δηµόσιο και οι εργαζόµενοι να εκπέσουν στα µάτια
του κόσµου, για να δικαιολογήσετε το «όλοι µαζί τα φάγαµε» και
να πετάξετε την κοινωνία σε ένα ιδιότυπο κοινωνικό κανιβαλισµό.
Κάποιοι όµως δεν έσκυψαν το κεφάλι, κάποιοι, τις πιο µαύρες
µέρες της µνηµονιακής εποχής, πάλεψαν και αντιστάθηκαν, για
να θυµίσουν σε όλους και σε όλες µας πως τίποτα δεν πάει χαµένο, γυναίκες, καθαρίστριες, που ταπεινά ξεκίνησαν έναν
αγώνα, κλείνοντας ένα χρόνο στο δρόµο, στην οδό Νίκης, γιατί
τόσο πολύ ήθελαν να δουλέψουν και να προσφέρουν, σε αντιδιαστολή µε την τότε συγκυβέρνηση που ήθελε απλά, χωρίς να
λέει µε τι κοστολόγιο, να δώσει τον καθαρισµό σε ιδιωτικές εταιρείες. Τι κι αν κόστιζε περισσότερο;
Το παράδειγµα της κλειστής Φιλοσοφικής Σχολής των Αθηνών
πέρσι, λόγω των σκουπιδιών που άφησε η ιδιωτική εταιρεία, φεύγοντας πριν τελειώσει η ακαδηµαϊκή χρονιά, µάλλον σας άρεσε
ως µοντέλο.
Είπατε ψέµατα, λοιπόν, για τους µισθούς τους. Είπατε ψέµατα
και προσπαθήσατε να τις καταστείλετε, σαν να ήταν ο µεγαλύτερος εχθρός της µνηµονιακής ειρήνης. Και ήταν. Σε αυτό είχατε
δίκιο.
Δικαιώθηκαν πρωτόδικα και τις κυνηγήσατε στον Άρειο Πάγο.
Με µελανιές στα χέρια και µε σπασµένα πόδια ήταν εκεί στο
δρόµο, στον αγώνα, και πήραν µαζί τους τη συνείδηση του κόσµου. Κάτι µπορούσε να νικήσει τη µαυρίλα των µνηµονίων.
Δίπλα τους στάθηκαν επάξια σχολικοί φύλακες και καθηγητές
και µαζί κατάφεραν να σηκώσουν το ανάστηµά τους στην πιο αυταρχική κυβέρνηση της µεταπολίτευσης. Καθηγητές, που αφού
συγχωνεύθηκαν τα σχολεία τους, απλά απολύθηκαν! Σχολικοί
φύλακες, που τι να τους κάνεις πια, αφού τα σχολεία και οι µαθητές ήταν πια σε δεύτερη µοίρα; Οι αριθµοί µετρούσαν περισσότερο. Και όµως αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν για να µας
θυµίσουν τι θα πει αντίσταση, αγώνας, αξιοπρέπεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Εµείς, αυτούς τους ανθρώπους τους εµπιστευόµαστε. Σήκωσαν και κράτησαν την κοινωνία όρθια και τελικά η αξιοπρέπεια
κέρδισε το φόβο και την τροµοκρατία. Το πάθος αυτών των ανθρώπων για την εργασία τους συµβολίζει όλες τις επιλογές και
τις αλλαγές που επιχειρούµε και θέλουµε να φέρουµε. Τους ευχαριστούµε.
Με αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται η αρχή για την επιστροφή στη
συνταγµατική τάξη της αντιµεταρρύθµισης του µνηµονίου, για
ένα δηµόσιο παραγωγικό και ανταποδοτικό, που θα σέβεται και
τον πολίτη και τον εργαζόµενο, για ένα δηµόσιο δηµοκρατικό.
Αυτή είναι η αρχή σειράς µεταρρυθµίσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Παπανάτσιου.
Ακολουθεί η συνάδελφος κ. Κυριακή Τεκτονίδου και υπό την
προεδρία του κ. Μπαλάφα που µε διαδέχεται θα ακολουθήσει η
κ. Γαϊτάνη, ο κ. Λεουτσάκος στη θέση του κ. Χατζηλάµπρου και
η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη.
Κυρία Τεκτονίδου, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία µου µε τελείως
ανορθόδοξο τρόπο. Δεν θα ήθελα καν να παρέµβω. Δεν θα
ήθελα καν να µιλήσω, αν σηµαδιακά αυτές τις ηµέρες που µπήκε
αυτό το νοµοσχέδιο αυτό προς ψήφιση δεν ενηµερωνόµουν από
την υπηρεσία µου ότι µετά από τρία χρόνια δικαστικής διεκδίκησης δικαιώθηκα. Δεν µπορώ να επιστρέψω όµως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λείπει και ο κ. Μητσοτάκης. Του είχα στείλει και υπόµνηµα για
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την υπηρεσιακή οδύσσειά µου. Επιλήφθηκε του θέµατος, ενηµέρωσε τον κ. Αµπατζόγλου, τον απελθόντα Διοικητή του ΟΑΕΔ και
πέραν τούτου ουδέν. Τότε τον άκουσα να µιλάει για αξιοκρατία
τον κ. Μητσοτάκη. Μιλούσε για κατάλληλους ανθρώπους σε κατάλληλες θέσεις. Ενθουσιάστηκα. Με συνεπήρε το γεγονός και
θέλησα να µοιραστώ την ιστορία µου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
Τον Οκτώβριο του 2011 παραιτήθηκα από τη θέση της Διευθύντριας του ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, γιατί
έπρεπε να καταλάβω τη θέση του παραιτηθέντος Βουλευτή κ.
Θωµά Ροµπόπουλου. Καταψηφίζω το µνηµόνιο και µετά τη µη
επανεκλογή µου επανέρχοµαι στις 17 Μαΐου στον ΟΑΕΔ, όπου
δεν είχαν γίνει νέες κρίσεις και τοποθετήσεις. Η θέση είχε καλυφθεί µε αναπληρωτή. Εγώ, µε δύο πτυχία και µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, υποβιβάστηκα σε θέση απλού υπαλλήλου.
Προσέφυγα, ως όφειλα, υπακούοντας στο αξιακό µου σύστηµα, στη δικαιοσύνη. Δεν καταδέχτηκα. Έξι µήνες ήµουν Βουλευτής. Γνώριζα πολλούς Βουλευτές. Θα µπορούσα να έρθω, να
δω τον κ. Βρούτση. Δεν καταδέχτηκα να το κάνω. Προσέφυγα
στο διοικητικό εφετείο. Δικαιώθηκα.
Αλίµονο, όµως! Ο απελθών διοικητής του ΟΑΕΔ, ο κ. Αµπατζόγλου προτίµησε να βάλει τον τρίτο στη σειρά αξιολόγησης, ο
οποίος ήταν συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ.
Είπατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, που µας λείπετε, τίποτε
για συνδικαλιστές που θα επαναφέρουµε; Μήπως έχετε να µας
πείτε κάτι για τους δικούς σας συνδικαλιστές και τη δράση τους;
Ας µην ξοδεύουµε, λοιπόν, πολύ µελάνι και λόγια για την υποτιθέµενη αξιοκρατία της προηγούµενης κυβέρνησης στο δηµόσιο. Σε αυτήν την Αίθουσα είµαστε τελικά ακροατές έργων και
θεατές λόγων. Η Νέα Δηµοκρατία, έτσι κι αλλιώς, είχε πάντα ιδιοκτησιακή αντίληψη περί κράτους: «L’ etat c’est moi». Αυτή η αντίληψη επηρέασε πέρα για πέρα όλες τις αποφάσεις που έπαιρνε
για το δηµόσιο τοµέα.
Η Νέα Δηµοκρατία και σαν κυβέρνηση, µε τα µνηµονιακά της
νοµοθετήµατα, δεν σφράγισε απλά τη δηµόσια διοίκηση. Δυστυχώς, την παραχάραξε, γιατί ήθελε ένα δηµόσιο αναξιοκρατικό,
αντιπαραγωγικό, ένα δηµόσιο θύτη και θύµα, µε σχέσεις απόλυτης εξάρτησης από το κοµµατικό κράτος.
Το κακό, βέβαια, δεν ήταν οι τοποθετήσεις των «ηµετέρων» σε
θέσεις ευθύνης. Το µεγαλύτερο κακό ήταν το µήνυµα που περνούσε στους υπόλοιπους υπαλλήλους, που έλεγε τι; Δεν έχει σηµασία η αξιοσύνη, η επάρκεια, η εντιµότητα, η αποτελεσµατικότητα, η καινοτοµία, η δηµιουργικότητα. Έχει σηµασία µόνο να
έχεις καλές σχέσεις µε το κοµµατικό κατεστηµένο.
Το δηµόσιο, κατ’ αυτό τον τρόπο, απαξιώθηκε παντελώς. Κλήθηκαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι να απολογηθούν για όλα. Σίγουρα
κανείς δεν πιστεύει όµως πως τους στρατηγικούς σχεδιασµούς
για την υγεία, την παιδεία, την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την ασφάλιση την έκαναν δηµόσιοι υπάλληλοι.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, παίζοντας το ρόλο του Πόντιου
Πιλάτου, παρέδωσε τους δηµόσιους υπαλλήλους βορά στη βουλιµία των κοινωνικών αυτοµατισµών -παλιά δοκιµασµένη νεοφιλελεύθερη συνταγή, όλοι εναντίον όλων- κι έτσι έτσι φθάσαµε σ’
ένα απόλυτα συρρικνωµένο, απαξιωµένο, εξαθλιωµένο δηµόσιο.
Οι κοινωνιολόγοι ονοµατίζουν όλη τη διαδικασία σαν µύθο αυτοεκπληρούµενης προφητείας.
Το δηµόσιο πέθανε. Ζήτω ο απαστράπτων ιδιωτικός τοµέας,
ένας ιδιωτικός τοµέας που καθαγιάζεται, υποστηρίζεται µε
πάθος από τους ιεραποστόλους του νεοφιλελευθερισµού. Πεδίο
δόξης λαµπρό για τον ιδιωτικό τοµέα η παιδεία, η υγεία, η τεχνική
εκπαίδευση, η φύλαξη, η καθαριότητα. Η δήθεν µεταρρύθµιση
του δηµοσίου ήταν απόλυτη απορρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και όλα αυτά έγιναν χωρίς προγραµµατισµό, χωρίς σχέδιο ή
µάλλον δεν ήταν αυτά ένα ραντεβού στα τυφλά, όπως µας έµοιαζε στην αρχή. Ήταν ένα ραντεβού µε τα προτάγµατα του νεοφιλελευθερισµού. Κατεδαφίστηκε η κοινωνική πολιτική. Η
προηγούµενη κυβέρνηση υπερασπίστηκε το µικρότερο κράτος,
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απολύοντας τους πληβείους δηµοσίους υπαλλήλους, ενώ από
την πίσω πόρτα προσλάµβανε στρατιές συµβούλων µε κοµµατικά
κριτήρια.
Άκουσα συνάδελφο της Αντιπολίτευσης να µιλάει για ταχύτητα
στην ικανοποίηση εκλογικής πελατείας. Όµως, στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλούν για σχοινί! Δεν απωλέσαµε δα την ατοµική
ούτε τη συλλογική µας µνήµη. Ο ίδιος συνάδελφος µάς εγκάλεσε
πως παραδίδουµε τη δηµόσια διοίκηση σε συνδικαλιστές, ξεχνώντας πως οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές όριζαν απόλυτα τα
δρώµενα στο Δηµόσιο.
Καλώς ονοµάστηκε το νοµοσχέδιο ως νοµοσχέδιο πρώτων
βοηθειών, γιατί προσφέρει πρώτες βοήθειες στον πολυτραυµατία δηµόσιο και στην πολυτραυµατισµένη κοινωνία, γιατί αποκρούει την αποδιοργάνωση που έφερε η µνηµονιακή τακτική και
εισάγει µεταρρυθµίσεις προς όφελος της κοινωνίας, πάντα όµως
σε συνεργασία µε τους δηµοσίους υπαλλήλους που δεν είναι οι
εχθροί του λαού.
Όσο για τη λίστα του συναδέλφου της Αντιπολίτευσης –λυπάµαι που λείπει- η αντίστοιχη λίστα της Νέας Δηµοκρατίας θα
ήθελε ατελείωτες ώρες και πολλές ολοµέλειες της Βουλής για
να εξαντληθεί.
Επιστρέφω δε στο συνάδελφο της Αντιπολίτευσης αυτό που
είπε. Μας είπε: «τα λόγια σας δεν ταιριάζουν ούτε µε τις σκέψεις
σας ούτε µε τις πράξεις σας». Εγώ συµπληρώνω: «Τα λόγια σας
δεν ταιριάζουν ούτε µε τις σκέψεις σας ούτε µε τις πράξεις σας,
αλλά ούτε και µε τις ανάγκες της κοινωνίας η οποία σας κατάλαβε, γι’ αυτό σας γύρισε την πλάτη».
Τελειώνω, λέγοντας πως γνωρίζουµε όλοι µας –όπως και εγώ,
το ίδιο και εσείς- πως ο δρόµος είναι µακρύς και δύσβατος. Ο
ποιητής λέει «Εδώ, διαβάτη, δρόµος δεν υπάρχει. Το δρόµο τον
ανοίγεις περπατώντας». Έχουµε κάνει, όµως, ήδη το πρώτο
βήµα και θα συνεχίσουµε ακάµατοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Τεκτονίδου.
Το λόγο έχει η κ. Γαϊτάνη, για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για το παρόν
νοµοσχέδιο για την αποκατάσταση των αδικιών της µνηµονιακής
πολιτικής δεχθήκαµε επίθεση από τον κ. Μητσοτάκη ότι στήνουµε κοµµατική πελατεία.
Το προηγούµενο διάστηµα, µε πρόσχηµα ότι το δηµόσιο ήταν
υπέρογκο και ότι έπρεπε να εξορθολογιστεί, επιδεινώθηκαν δραµατικά οι εργασιακές σχέσεις και φθάσαµε µέχρι τις διαθεσιµότητες-απολύσεις. Το κοινωνικό κράτος αποδοµήθηκε στον βωµό
του κέρδους των «αρπακτικών» της αγοράς.
Τώρα που επανασυστήνονται οι κοινωνικά χρήσιµες υπηρεσίες
και επιστρέφουν οι εργαζόµενοι, κατηγορούµαστε από τη Νέα
Δηµοκρατία ότι αλλάζουµε το σύνθηµα «Νόµος είναι το δίκαιο
του εργάτη» µε το «Νόµος είναι το δίκαιο του πελάτη».
Να ρωτήσω όµως το εξής: Ήταν πελάτισσα η κ. Κούνεβα που
διεκδικούσε να πληρώνονται οι καθαρίστριες το σύνολο του µισθού τους και έτρωγε βιτριόλι στο πρόσωπο από τα ιδιωτικά
συµφέροντα;
Είναι πελάτισσες οι πεντακόσιες ενενήντα πέντε καθαρίστριες
τετράωρης εργασίας, που ακόµη και σήµερα, µε Κυβέρνηση που
δεσµεύτηκε την επαναπρόσληψή τους, παραµένουν στην Καραγιώργη Σερβίας, µαζί µε τους σχολικούς φύλακες;
Είναι πελάτες οι καθηγητές και οι καθηγήτριες των ΕΠΑΛ και
των ΕΠΑΣ, που επιµένουν ακόµη µε πανελλαδικά κατεβάσµατα
στην Αθήνα, για την πλήρη αποκατάσταση των αδικιών;
Οι άνθρωποι αυτοί που βρήκαν τη δύναµη µέσα από τη συλλογική πάλη, οι εργαζόµενοι που συγκρούστηκαν µε τα ΜΑΤ και
οδηγήθηκαν στα νοσοκοµεία τραυµατισµένοι και βρέθηκαν –µε
εργατική αλληλεγγύη- σε κοινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις και
κέρδισαν τη διεθνή στήριξη εκατοντάδων εργατικών σωµατείων
σε όλο τον κόσµο, όλοι αυτοί δεν µπορεί να είναι πελάτες κανενός. Δεν έχουν ανάγκη να είναι.
Ανάγκη έχουν όσοι παραµένουν όµηροι της αντίληψης ότι µπορούν να βολευτούν στους διαδρόµους των βουλευτικών και κυβερνητικών γραφείων. Αυτούς τους εργαζόµενους που
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αγωνίστηκαν και πάλεψαν αποκαθιστά το παρόν νοµοσχέδιο, µια
αποκατάσταση που την κέρδισαν µε το σπαθί τους.
Για το παρόν νοµοσχέδιο για την αποκατάσταση των αδικιών
της µνηµονιακής πολιτικής δεχθήκαµε επιπλέον επίθεση από τον
κ. Βαρβιτσιώτη για οικογενειοκρατία. Καλύτερα ο κ. Βαρβιτσιώτης, όπως είπε και η προηγούµενη συνάδελφος, να µην µιλάει
στο σπίτι του κρεµασµένου για σκοινί.
Το κατεξοχήν κόµµα των οικογενειών Καραµανλή, Μητσοτάκη,
Βαρβιτσιώτη, Κεφαλογιάννη και πάει λέγοντας, το κόµµα που
αναδεικνύει ηγέτες από τον παππού ως τον εγγονό ως εγγύηση
για τη συνοχή της παράταξης τους κάθε φορά, µάς επιτίθεται,
την ίδια ώρα που ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι
δικός τους µνηµονιακός Υπουργός, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι δικός τους µνηµονιακός Υπουργός, πλειάδα γενικών
γραµµατέων και κυβερνητικών στελεχών προέρχονται από τις
γραµµές των κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
και αρκετοί Υπουργοί της Κυβέρνησης είναι εξωκοµµατικοί.
Όταν αυτοί κέρδιζαν τις εκλογές εν µία νυκτί καθαιρούσαν
όλους τους επικεφαλής υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ εµείς
για παράδειγµα στις ΔΥΠΕ από τα είκοσι ένα άτοµα έχουµε περίπου επτά Συριζαίους. Και περιµένουµε –κακώς, κατά την προσωπική µου άποψη- τις παραιτήσεις διοικητών νοσοκοµείων.
Πρόκειται για διοικητές που και οι ψηφοφόροι τους στα νοσοκοµεία διαµαρτύρονται για την παραµονή τους µιας και διοικούν
υπό καθεστώς τροµοκρατίας. Έτσι εφαρµοζόταν από την µνηµονιακή πολιτική.
Μόνο που η Νέα Δηµοκρατία δεν βλέπει ότι ενώ είµαστε Κυβέρνηση, το κράτος διοικείται από δικούς της ανθρώπους, ότι το
κράτος παραµένει ακόµη δέσµιο της µνηµονιακής πολιτικής και
λογικής και κάθε προσπάθεια αντιστροφής αυτής της πολιτικής
βρίσκει µπροστά της σκοπέλους.
Παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση των προσλήψεων, για
να καλυφθούν οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκοµεία των ορεινών, νησιωτικών και άγονων περιοχών, η Κυβέρνηση βρίσκει µπροστά της απίστευτη γραφειοκρατία, µισθούς
φτώχειας, χωρίς να δίνονται κίνητρα για να εξυπηρετηθούν οι
ανάγκες των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές.
Και εδώ αναγκαζόµαστε να κάνουµε χρήση των παλαιών εργαλείων, δηλαδή προσλαµβάνουµε επικουρικούς γιατρούς και
εργαζόµενους µε µπλοκάκι. Είναι εργαλεία που στο όνοµα της
αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών, καθιέρωσαν τις ελαστικές
σχέσεις εργασίας.
Χρειάζεται άµεσα, κύριοι Υπουργοί, να αλλάξει το νοµοθετικό
πλαίσιο, ώστε οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και µε κίνητρα
για τις δυσπρόσιτες περιοχές να γίνεται γρήγορα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία που καταθέσαµε δεν έγινε δεκτή, αλλά καταλαβαίνω πως υπήρχαν δεσµεύσεις από τον κύριο Υπουργό. Ελπίζω
να περιορίσουµε τον αριθµό των εργαζοµένων µε µπλοκάκι, στο
βαθµό µόνο που είναι πραγµατικά αδύνατο να καλυφθούν αυτές
οι θέσεις µε µόνιµο προσωπικό. Χρειάζεται, όµως, γρήγορα να
γίνει και νοµοθετική παρέµβαση.
Νοµίζω ότι µπορούµε να βρούµε τον τρόπο. Βέβαια, θα µου
πείτε ότι υπάρχει και ένα δηµοσιονοµικό κόστος. Και εδώ νοµίζω
ότι έχουµε δώσει µια απάντηση. Μπορούµε καταργώντας τα ΣΔΙΤ,
τις εργολαβίες δηλαδή, να εξοικονοµήσουµε χρήµατα, διότι ξέρουµε ότι κοστίζουν 50% επιπλέον και δεν προσφέρουν και καλές
υπηρεσίες. Εκτός από το οικονοµικό κέρδος, θα είχαµε το όφελος
οι άνθρωποι να δουλεύουν µε καλύτερους όρους, µε ίσους όρους
µε αυτούς των συναδέλφων τους. Ξέρουµε πια όλοι ότι οι εργολάβοι στο όνοµα του κέρδους ούτε πληρώνουν ούτε προσφέρουν
ποιοτικές εργασίες και τελικά επιβαρύνουν το δηµόσιο.
Κύριοι Υπουργοί, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά, αλλά και σύσσωµο
το εργατικό κίνηµα αγωνίστηκε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
σε ένα καθεστώς εργασίας, το οποίο διαιρεί, αδικεί και στρέφει
τον έναν εργαζόµενο ενάντια στον άλλον, µε ελάχιστα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα, χωρίς συνδικαλιστική κάλυψη, ενώ
προσφέρουν την ίδια εργασία µε τους συναδέλφους τους και
αµείβονται πολύ λιγότερο.
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Αυτό το νοµοσχέδιο είναι το επιστέγασµα των επίµονων αγώνων των εργαζοµένων, που τα προηγούµενα χρόνια πάλεψαν και
τώρα δικαιώνονται, παρόλο που θα λέγαµε ότι είναι µόνο µια
αρχή σε µια δύσκολη συγκυρία. Η ρήξη µε τα µνηµόνια και η εµβάθυνση της πολιτικής µας προϋποθέτει ότι όλος αυτός ο κόσµος είναι η πολύτιµη παρακαταθήκη για την Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι αυτοί ξέρουν από αγώνα, από συντονισµό,
από ενότητα.
Αυτό είναι το δικό µας βαρύ πυροβολικό, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που λείπετε, απέναντι στους πολιτικούς µας αντιπάλους, στους πολιτικούς αντιπάλους, όχι απλώς
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά του 90% των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αυτήν τη χώρα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και αυτούς
τους ανθρώπους δεν πρέπει και δεν µπορούµε να τους απογοητεύσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Γαϊτάνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Λεουτσάκος για πέντε λεπτά.
Παράκληση, για να µπορέσουν να µιλήσουν και οι επόµενοι
συνάδελφοι –γιατί έτσι όπως πάµε δεν θα µιλήσουν- να τηρούµε
το χρόνο παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, επέλεξα να µιλήσω στο σηµερινό νοµοσχέδιο, γιατί
έχει τη δική του σηµασία. Είναι το νοµοσχέδιο που ξηλώνει, καταργεί µνηµονιακούς νόµους. Έρχεται να αποκαταστήσει µνηµονιακά θύµατα.
Υπό µία έννοια, έδινε µια ευκαιρία στη µνηµονιακή Αντιπολίτευση, όχι να έχει θετική στάση, αλλά µε τη σιωπή της να εκφράσει έµπρακτα µια δηµόσια συγνώµη απέναντι σε χιλιάδες κόσµου
που βίασε, που δηµιούργησε όρους καταστροφής για χιλιάδες
κόσµου και τους έβαλε σε µια δοκιµασία. Η σιωπή της θα µπορούσε απέναντι σε αυτόν τον κόσµο να είναι έστω µια αυτοκριτική, µια συγγνώµη.
Ακούστηκε σήµερα ότι κατηγορούσαµε την προηγούµενη κυβέρνηση ότι είχε πάντα τα νοµοσχέδια υπό την έγκριση της τρόικας, που µπαινόβγαινε στα Υπουργεία. Και ο πρώην Υπουργός
µάς είπε ότι σε κεντρικό ξενοδοχείο η τρόικα είχε λόγο για τα νοµοσχέδια.
Εµένα µου φαίνεται λίγο δύσκολο να έχει συµφωνήσει η τρόικα
στο νοµοσχέδιο, όχι γιατί αν είχε συµφωνήσει, οι µνηµονιακές
δυνάµεις θα το ψήφιζαν και θα το στήριζαν –αυτό είναι δεδοµένο- αλλά διότι δείχνει και µια διαφορετική αντίληψη κυβερνήσεων. Οι Υπουργοί της προηγούµενης κυβέρνησης είναι έµπειροι
και το γνωρίζουν και απέσυραν τα νοµοσχέδια. Η σηµερινή Κυβέρνηση, όµως, φέρνει για ψήφιση τα νοµοσχέδια, µε τη διαφορετικότητα της τρόικας, µε τη διαφωνία της τρόικας, έστω κι αν
συνεδριάζει σε κεντρικό ξενοδοχείο.
Όµως, επειδή θίγονται για το σχήµα «τρόικα εσωτερικού»–
«τρόικα εξωτερικού», δείτε πώς εκφράζεται. Εάν η τρόικα εξωτερικού δεν συµφωνούσε στο νοµοσχέδιο, ανέθεσε στην τρόικα
εσωτερικού να υπονοµεύσει το νοµοσχέδιο. Τους δύο βασικούς
πυλώνες τούς οδήγησε εκτός Βουλής, ενδιάµεση ονοµαστική
ψηφοφορία και µετά από κοντά και το Ποτάµι ζητάει ονοµαστική
ψηφοφορία κατ’ άρθρον και στις τροπολογίες. Γιατί; Επειδή είναι
πολλές οι τροπολογίες.
Μα, καλά, το νοµοσχέδιο αυτό µερικώς έρχεται να αποκαταστήσει, µερικώς έρχεται να διορθώσει αυτό που καταστράφηκε.
Όχι αυτές οι τροπολογίες, αλλά και άλλες εκατόν είκοσι τροπολογίες να γίνονταν, πάλι την καταστροφή που έχει γίνει δεν θα
µπορούσαµε να την αποκαταστήσουµε.
Γιατί θίγονται; Γιατί η εντολή στις 25 Γενάρη και ο σχηµατισµός Κυβέρνησης δεν επέτρεψε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να ολοκληρώσει το καταστροφικό
του έργο, δηλαδή να κλείσει υπηρεσίες, να καταργήσει οργανικές θέσεις, να απολύσει µερικές χιλιάδες εργαζοµένους, περίπου
επτάµιση χιλιάδες. Αυτό ήταν. Αυτή η ανολοκλήρωτη καταστροφική πορεία πιθανόν να ενοχλεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γνωρίζουµε ότι η προσπάθεια που κάνουµε είναι δύσκολη.
Γνωρίζουµε ότι οι εκβιασµοί που δεχόµαστε είναι πολλοί, έχουµε
όµως ένα πλεονέκτηµα: Έχουµε νωπή εντολή από το λαό να καταργήσουµε τα µνηµόνια, να καταργήσουµε τις πολιτικές των
µνηµονίων, να έρθουµε σε ρήξη µε το χθες και να ανοίξουµε
νέους δρόµους για τη χώρα µας. Κι αυτό η κυβέρνηση οφείλει –
και θα το κάνει- µε κάθε τρόπο. Θα στηρίζεται στον λαϊκό παράγοντα, όσο κι αν ορισµένοι τον υποτιµούν.
Δεν είναι µόνο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που έχουν πλεονέκτηµα για να δηµιουργούν τρόµο και φόβο. Ο ίδιος ο λαϊκός
παράγοντας αποτελεί από µόνος του ισχυρό παράγοντα που
υπερβαίνει τα µέσα, που νοµίζουν ότι µε αυτά θα µπορέσουν να
τροµοκρατήσουν τον κόσµο.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, θα προχωρήσει. Οφείλει να προχωρήσει. Και οφείλει µε πιο αποφασιστικό τρόπο να ενεργοποιήσει
αυτή τη λαϊκή στήριξη, να την ενεργοποιήσει µε κάθε µορφή. Και
να στηριχτούµε πάνω σε αυτή είναι η καλύτερη µέθοδος για να
αποκρούσουµε και το φόβο και τον τρόµο που καλλιεργείται. Και
µπορούµε και θα το πετύχουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λεουτσάκο.
Θα κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα. Η Διαρκής Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου: «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια
και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».
Τον λόγο έχει η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, για
πέντε λεπτά παρακαλώ.
Επαναλαµβάνω και την παράκληση να τηρείται ο χρόνος, για
να µπορέσουµε να δώσουµε το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερους και βέβαια, για να µην τελειώσουµε πολύ, πολύ αργά.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ–ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για
το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται σε µία συγκυρία όπου η διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς για την επίτευξη συµφωνίας βρίσκεται
στο πιο κρίσιµο σηµείο.
Στην ουσία, η ρήξη µε το καθεστώς της υποτέλειας και του
µνηµονίου έχει ξεκινήσει επίσηµα από τις 25 Γενάρη. Οι εταίροι
δανειστές µας έχουν υποχρεωθεί πλέον να αντιµετωπίζουν τα
πολιτικά ζητήµατα, που απασχολούν την Ελληνική Δηµοκρατία
και όχι να θέτουν µακροοικονοµικούς στόχους που εµείς απλώς
θα καλούµαστε να τους επιβάλλουµε στον ελληνικό λαό.
Η νέα ελληνική Κυβέρνηση δεσµευµένη από τη λαϊκή εντολή
επαναφέρει µέσα σε αυτό το ασφυκτικό οικονοµικό πλαίσιο,
µέσα από συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, τη δηµοκρατική οµαλότητα.
Αυτή, λοιπόν, η νέα ελληνική Κυβέρνηση, µε βάση τις προγραµµατικές της θέσεις αγωνίζεται για ένα δηµόσιο παραγωγικό,
δηµοκρατικό, διαφανές εργαλείο για την κοινωνική συνοχή και
τη διατηρήσιµη ανάπτυξη. Διεκδικούµε, µάλιστα, το δηµόσιο να
είναι τόσο παραγωγικό και λειτουργικό, που σταδιακά να δύναται
να υπερβεί σε επίπεδα οικονοµικής, κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και παρεχόµενων υπηρεσιών τα ανταγωνιστικά µορφώµατα του ιδιωτικού τοµέα, καθιστώντας τα ανενεργά στη
συνείδηση και την καθηµερινότητα των πολιτών.
Κύριοι Βουλευτές, επανερχόµενη στις προβλέψεις του νοµοσχεδίου, θέλω να επισηµάνω ότι από το 2010, που εντάχθηκε η
χώρα στο διεθνή οικονοµικό έλεγχο –τρόικα- και µε εντολή των
προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων έγιναν πέντε πολιτικές επιστρατεύσεις από τις έντεκα που έχουν γίνει συνολικά σε
ένα διάστηµα τριάντα πέντε ετών από το σύνολο των επιστρατεύσεων. Να το πούµε απλά και καθαρά, «στρατιωτικοποιήθηκε»
ο κόσµος της εργασίας είτε ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι είτε αυτοαπασχολούµενοι.
Ο αντικοινωνικός συνδυασµός τεράστιας ανεργίας και πολιτικών επιστρατεύσεων επιβλήθηκε από τις δυνάµεις των µνηµονίων
για να επιβάλλουν τους εκβιασµούς τους και τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές τους.
Αυτό το καθεστώς το ανατρέπουµε καθηµερινά µέσα από τις
νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες. Οριοθετούµε δηµοκρατικά, σύµ-
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φωνα µε τις συνταγµατικές προβλέψεις, την πολιτική επιστράτευση. Είναι µια απολύτως αναγκαία ρύθµιση, καθώς δεν υπάρχει οµαλή λειτουργία της κοινωνίας µε επιστρατευµένους
εργαζόµενους.
Χαιρετίζουµε την απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών
προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συµβάσεων µίσθωσης
έργου και την παράκαµψη της υπουργικής απόφασης 33 του
2006, όπως ορίζει το άρθρο 8.
Θυµίζω ότι είχαµε πιέσει, µέσω των σχετικών ερωτήσεων, οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ από τη
θέση της Αντιπολίτευσης και είχαµε κερδίσει και µόνο για τις
σχολικές καθαρίστριες µε συµβάσεις µίσθωσης έργου να πληρώνονται κατ’ εξαίρεση, για να τις παρακάµπτει η Π.Υ.Σ. αυτή
που είπαµε, σε νοµοσχέδιο που είχε ψηφιστεί στις 24-10-2014.
Σήµερα, όµως, από αυτό το Βήµα θέλω να σηµειώσω ότι η
πλειοψηφία των σχολικών καθαριστριών, µε µισθούς 150 και 300
ευρώ το µήνα, είναι απλήρωτες για τους µήνες Φεβρουάριο,
Μάρτιο και Απρίλιο. Πάνω από πενήντα καθαρίστριες, τουλάχιστον στο Νοµό Ηλείας που γνωρίζω εγώ –και στο Δήµο του Πύργου και σε άλλους δήµους της περιοχής του Νοµού Ηλείας- είναι
σε απόγνωση.
Βεβαίως, οι προηγούµενες κυβερνήσεις έφτιαξαν ένα απαράδεκτο νοµοθετικό καθεστώς, που οδηγούσε σε καθυστερήσεις
επτά µηνών, αλλά εµείς πρέπει άµεσα να διασφαλίσουµε την
πληρωµή των δεδουλευµένων τους.
Θα παρακάµψω κάποια κείµενα στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Απλώς να αναφερθώ σε ένα περιστατικό που έχει σχέση
µε το νοµοσχέδιο αυτό που ψηφίζουµε σήµερα. Στις 21 Μαρτίου
2014, µία µέρα πριν από την εκπνοή του οκταµήνου της διαθεσιµότητας των δύο χιλιάδων, περίπου, εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, ήταν
προγραµµατισµένη να συζητηθεί σε αυτήν εδώ την Αίθουσα επίκαιρη ερώτηση που είχα καταθέσει, για το τι θα γίνει µε αυτούς
τους ανθρώπους που έζησαν τον εφιάλτη της οµηρίας της διαθεσιµότητας.
Το πρωινό εκείνο, ο αρχιτέκτονας της οµηρίας –ο οποίος εν
µια νυκτί έβαλε την υπογραφή του στον ξαφνικό θάνατο αυτών
των ειδικοτήτων, των πιο δηµοφιλών, απ’ ό,τι έχουν όλοι παραδεχθεί, στα Επαγγελµατικά Λύκεια και Σχολές και στην επακόλουθη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών- ο πρώην Υπουργός
Παιδείας, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, δήλωσε κώλυµα για
να παραβρεθεί και να ενηµερώσει το Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό για το τι προθέσεις είχε, ενώ την ίδια στιγµή βρισκόταν
σε µια τηλεοπτική εκποµπή, σε πριβέ συνέντευξη. Τότε είχαµε
εκδώσει µία ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τη στάση του, µε τίτλο
«Ο Υπουργός Παιδείας τι υπηρετεί τελικά; Την κοινοβουλευτική
ή τη µιντιακή δηµοκρατία;».
Εµείς, λοιπόν, λέµε ρητά στην κοινωνία ότι µε την διακυβέρνησή
µας αποκαθιστούµε σταδιακά την κοινοβουλευτική δηµοκρατία
στη χώρα, βάζοντας στη θέση που αρµόζει το µιντιακό σύστηµα,
µέσα σε µια κανονική, υγιή, δηµοκρατική κοινωνία. Αποκαθιστούµε
την κοινοβουλευτική δηµοκρατία έναντι της µιντιακής µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, για αποκατάσταση, δικαίωση των
διαθεσίµων και απολυµένων, µε ταυτόχρονη επανασύσταση των
τοµέων που καταργήθηκαν, µε τον ψηφισµένο πια νόµο για την
επαναλειτουργία της ΕΡΤ, µε τον επερχόµενο έλεγχο του τοπίου
των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
είναι ένα από τα νοµοσχέδια ορόσηµο για τη σηµερινή Κυβέρνηση
κοινωνικής σωτηρίας, καθώς, µεταξύ άλλων, δικαιώνει ένα µακρύ
και δύσκολο κοινωνικό αγώνα όλο το προηγούµενο διάστηµα, των
δηµοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, διοικητικών των πανεπιστηµίων, δηµοτικών αστυνοµικών και σχολικών φυλάκων.
Αυτοί οι αγώνες κράτησαν την κοινωνία όρθια και αποτέλεσαν
φάρο για την πλειοψηφία του κόσµου της εργασίας, της πραγµατικής ζωής και της οικονοµίας. Αυτούς τους αγωνιζόµενους
θα ήθελα πραγµατικά να ευχαριστήσω από αυτό εδώ το Βήµα,
όπως έκανα και µε τους εργαζόµενους της ανοικτής αυτοδιαχειριζόµενης ΕΡΤ και των περιφερειακών ραδιοσταθµών σε όλη την
επικράτεια.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να συµπληρώσω και να υπενθυµίσω
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ότι υπάρχει µια κατάσταση την οποία θέλω να τη λάβετε υπόψη
σας. Εκκρεµούν προσλήψεις δεκάδων συνανθρώπων µας τα τελευταία τρία χρόνια, που πάγωσαν λόγω µνηµονιακών δεσµεύσεων και αφορούν προσλήψεις ατόµων ειδικών κατηγοριών,
όπως ΑΜΕΑ, τέκνα αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, µε βάση
το ν. 2643/1998.
Διευκρινίζω ότι πρόκειται για µια προκήρυξη του ΟΑΕΔ, του
2010 και εξ όσων γνωρίζω, οι φάκελοί τους έχουν αξιολογηθεί
και έχουν εγκριθεί και εκκρεµεί η υπογραφή των συναρµοδίων
Υπουργείων για να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους. Συζητούµε
για θέσεις εργασίας, όπως για παράδειγµα καθαρίστριες σε
Υπουργεία, στην Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ..
Παρακαλώ να δείξετε την ευαισθησία σας γι’ αυτό το θέµα στο
άµεσο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ. Γεωργοπούλου.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου για πέντε
λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα έχουµε κληθεί να ψηφίσουµε
ένα νοµοσχέδιο µε τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον,
ένα νοµοσχέδιο που καταργεί µνηµονιακούς νόµους και εισάγει
µέτρα εκδηµοκρατισµού και εξορθολογισµού της διοίκησης, που
αφορούν τις σχέσεις κράτους και κοινωνίας.
Ο εξορθολογισµός του πειθαρχικού δικαίου, µε την καθιέρωση,
την επέκταση των δικαιωµάτων των πολιτών στις καθηµερινές συναλλαγές τους µε τη διοίκηση, καθώς και τα µέτρα που επιταχύνουν τις διαδικασίες καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, ιδίως
µέσα από διαδικασίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί
σηµαντικό πυλώνα του εν λόγω νοµοσχεδίου.
Επίσης, στο νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται η παύση του δυισµού µεταξύ των µόνιµων και των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω και τη σηµαντικότητα της
εν λόγω διάταξης, καθώς διαρκώς παραβιάζονταν τα όσα όριζε
το άρθρο 103 του Συντάγµατος για µόνιµες θέσεις εργασίας σε
όσους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Βέβαια, δεν θα παραλείψω να αναφερθώ και στα όσα προβλέπει
το Κεφάλαιο Α’ του εν λόγω νοµοσχεδίου, δηλαδή στην αποκατάσταση των αδικιών µέσω της επαναφοράς του προσωπικού και
της κινητικότητας. Με την παραπάνω διάταξη το παρόν νοµοσχέδιο ανταποκρίνεται κατ’ αρχήν στο αίτηµα για µεταρρυθµίσεις,
προκειµένου να θεραπευθούν οι αδικίες και οι µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε πολίτες και εργαζόµενους. Με
τα όσα προβλέπει το σχέδιο νόµου δεν αποκαθίσταται απλώς µια
αδικία, αποκαθίσταται ένα τεράστιο θεσµικό ατόπηµα της προηγούµενης Κυβέρνησης.
Ποιες αδικίες και στρεβλώσεις όµως είναι σε θέση να αποκαταστήσει το προτεινόµενο νοµοσχέδιο; Ο λόγος για την υποβάθµιση
των εργασιακών σχέσεων, τη συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα,
την αδυναµία των δηµόσιων υπηρεσιών να καλύψουν ανάγκες
λόγω έλλειψης προσωπικού, τη µείωση στους εκπαιδευτικούς και
την υποβάθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ως αιρετή και στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης όντας κοντά
στα καθηµερινά προβλήµατα των κατοίκων της Καρδίτσας, από
όπου προέρχοµαι, είχα τη δυνατότητα να κατανοήσω βαθύτερα
τα προβλήµατα που επικρατούσαν στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης, προβλήµατα τα οποία το παρόν νοµοσχέδιο καλείται να αντιµετωπίσει, για να ανακουφίσει τους πολίτες σε θέµατα
απλοποίησης και περιορισµού της γραφειοκρατίας.
Συγκεκριµένα: Η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για ανάγκες που καλύπτουν κατά περιόδους, όπως για παράδειγµα η πρόσληψη
πυροσβεστών για τη θερινή περίοδο, είναι σε θέση να αντιµετωπίσει άµεσα τις ανάγκες που προκύπτουν.
Αντίθετα, η έως τώρα διαδικασία ήταν αρκετά πιο πολύπλοκη,
χάνοντας σηµαντικό χρόνο σε µία περίοδο που η χώρα µας πρέπει
να επέµβει άµεσα, δίχως καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες.
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Σήµερα, µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο µε µια δυναµική δικαιοσύνης, µια δικαιοσύνη που η σηµερινή Κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει για όλες τις αδικίες που υπέστησαν –ας µου επιτραπεί η
έκφραση- τα θύµατα των πολιτικών που εφάρµοσαν οι τελευταίες µνηµονιακές κυβερνήσεις.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο πολλοί είναι εκείνοι οι εργαζόµενοι
που βλέπουν τους αγώνες τους να δικαιώνονται: Η επαναφορά
των εκπαιδευτικών, των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ, των
σχολικών φυλάκων και των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και επανασύσταση των δηµοτικών αστυνοµικών
αποδεικνύουν πως η Κυβέρνηση δεν µένει στα λόγια. Η απάντηση της Κυβέρνησης µπροστά στους αγώνες των εργαζοµένων
είναι το ίδιο το νοµοσχέδιο. Διότι εµείς τα λόγια µας, κύριοι Βουλευτές, τα κάνουµε πράξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ και σε µία ενδιαφέρουσα διάταξη
που ορίζει το άρθρο 23 για το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στο άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν τη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου µε εκπροσώπηση –για πρώτη φορά- από το Σύλλογο Αποφοίτων και το Σύλλογο των Σπουδαστών για θέµατα που αφορούν τον κανονισµό
σπουδών.
Επίσης, απλοποιείται το σύστηµα επιλογής των υποψηφίων για
την είσοδό του στη σχολή. Συγκεκριµένα, λόγω ενστάσεων και
παρατηρήσεων των υποψηφίων για τον τρόπο εξέτασης, αλλά
και βαθµολόγησής τους στις ξένες γλώσσες προβλέφθηκε από
το εν λόγω σχέδιο η κατάργηση της εξέτασης ξένων γλωσσών
και η αντικατάστασή της από πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει
το επίπεδο του υποψηφίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ταχύτερη
διασφάλιση διενέργειας του διαγωνισµού, εγκαταλείποντας τις
επιβαρυντικές και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, που ώς
τώρα επικρατούσαν και επικάλυπταν το σηµαντικό έργο του κέντρου, µια διαδικασία που είναι λιγότερο ψυχοφθόρα για τους
υποψηφίους.
Το σχέδιο νόµου για τον εκδηµοκρατισµό της διοίκησης παρέχει µια δηµόσια διοίκηση µε αναβαθµισµένο ρόλο, µια πρώτη
βοήθεια, που µπορεί να µην επιλύει πολλά από τα προβλήµατα
που µαστίζουν τη χώρα µας τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, παρ’ όλα αυτά είναι µια αρχή αποκατάστασης της αξιοπρέπειας όλων όσων αδικήθηκαν από τις πολιτικές των
προηγούµενων κυβερνήσεων.
Λειτουργούµε σαν µια Κυβέρνηση-πυροσβέστης που καλούµαστε να σβήσουµε τις φωτιές που µας άναψαν οι υπέρµαχοι
των µνηµονίων. Η Κυβέρνηση, σταθερή στις δεσµεύσεις της, µε
το εν λόγω νοµοσχέδιο προχωρά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και των στρεβλώσεων της πελατειακότητας και του
ελιτισµού του ελληνικού κράτους που δηµιούργησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Συνεχίζουµε µε αυτά που εξ αρχής δεσµευθήκαµε, να προστατεύσουµε τις αξίες και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, αποκαθιστώντας αδικίες, µε περισσότερη δηµοκρατία και εξορθολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κώτσιας για πέντε λεπτά.
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, πριν λίγο βρέθηκα σε µια σύσκεψη ενός οργανισµού µε στελέχη του για κάποια ζητήµατα που αφορούν τον
τόπο µου, την Ευρυτανία. Από τα στελέχη έµαθα ότι για τις ανάγκες της φύλαξης µιας περιοχής, εκεί όπου είχαν κάποιες εγκαταστάσεις, πλήρωναν σε µια εταιρεία σεκιούριτι 100.000 ευρώ
το χρόνο.
Έµεινα έκπληκτος γιατί έτυχε να ξέρω και το άτοµο το οποίο
ήταν φύλακας εκεί, ο οποίος, λέγοντας µου τους καηµούς του,
µου έλεγε ότι έπαιρνε µόλις 600 ευρώ το µήνα, δηλαδή 7.200
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ευρώ το χρόνο. Επειδή δεν είµαι σίγουρος αν εκεί µέσα ήταν και
οι ασφαλιστικές του εισφορές, θα πω 10.000 ευρώ.
Δείτε αντιµετώπιση! Τα 90.000 ευρώ πήγαιναν σε όλους αυτούς που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα! Πώς γίνονταν αυτές οι
συµφωνίες; Ξέρετε πολύ καλά. Κάποιο σεκιούριτι είχαν, κάποιο
φιλαράκι. Και αυτό είναι ένα δείγµα. Σας το αναφέρω, γιατί το
έµαθα µόλις πριν από µια ώρα.
Δείτε ποιοι είναι οι αγανακτισµένοι, σε ποια τροπολογία. Αυτοί
που πέρασαν εκατόν τριάντα οχτώ –νοµίζω- τροπολογίες παραµονές των εκλογών. Σε µερικές νύχτες εκατόν τριάντα οχτώ τροπολογίες που αφορούσαν φωτογραφικά τεράστια οικονοµικά
συµφέροντα. Αγανακτούν, ενίστανται, δεν αντέχουν και φεύγουν
από την Αίθουσα, γιατί υπάρχουν τροπολογίες που κάποιοι παρακολουθούν αυτή τη στιγµή µε κοµµένη την ανάσα αν τους
αφορούν. Είναι άνθρωποι του µεροκάµατου που λένε, «θα είµαστε και εµείς µέσα;». Είναι άνθρωποι που διώχθηκαν και περιµένουν µε κοµµένη ανάσα.
Τέτοιες φωτογραφικές ρυθµίσεις εµείς είµαστε περήφανοι να
φέρνουµε σε αυτή την Αίθουσα και ας ντρέπονται αυτοί, οι οποίοι
φωτογράφιζαν αυτούς που εκπροσωπούσαν.
Δείτε µια τροπολογία που δεν αντέχουν: Στις άγονες νησιωτικές, προβληµατικές και αποµακρυσµένες περιοχές η διάρκεια
της σύµβασης δύναται να είναι έως τρία χρόνια -µιλάµε για τους
γιατρούς- και δύναται να παρέχεται και δωρεάν σίτιση. Τα λέω
πολύ σύντοµα. Εάν τοποθετηθεί ο επίκουρος γιατρός σε άγονη
νησιωτική, προβληµατική και αποµακρυσµένη περιοχή, ο ένας
από τους συζύγους -ο σύζυγος ή η σύζυγος- δικαιούται, κατά
παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα
στη θέση του επικουρικού γιατρού της ειδικότητάς του. Τακτικός
υπάλληλος ή υπάλληλος δηµοσίων υπηρεσιών, που είναι σύζυγος, µπορεί να µετακινείται, να αποσπάται ή να µετατίθεται εκεί
που είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος.
Τέτοιες τροπολογίες δεν άντεξαν οι κύριοι συνάδελφοι και εγκατέλειψαν την Αίθουσα αγανακτισµένοι, γιατί παραβιάζονται κατάφορα συνταγµατικά δικαιώµατα.
Άκουσα ότι οδηγούµε τη χώρα σε αδιέξοδο µε τις διαπραγµατεύσεις. Ακούστε: Εάν δεχθούµε αυτές τις πολιτικές, δεν υπάρχει
κανένα αδιέξοδο. Μόνο που το αδιέξοδο θα µετατοπιστεί στην
κοινωνία. Και εµείς δεν είµαστε εδώ για να µεταφέρουµε τα αδιέξοδα στην κοινωνία.
Αν, λοιπόν, έχουν κάτι να µας πουν όλοι αυτοί που δεν αντέχουν -γιατί παραβιάζονται συνταγµατικά δικαιώµατα και ο Κανονισµός- ας έρθουν να µας πουν επιτέλους τι θέλουν. Και να το
πουν και στον ελληνικό λαό. Τι προτείνουν για να έχουµε µια διέξοδο και µια συµφωνία τώρα; Τα mail του Χαρδούβελη;
Εµείς κινούµαστε στην αντίθεση κατεύθυνση από αυτή που
επέβαλαν αυτές οι πολιτικές. Εµείς µε κάθε νοµοσχέδιο -από το
πρώτο που αφορούσε ζητήµατα ανθρωπιστικού χαρακτήρα
µέχρι το σηµερινό- αντιστρατευόµαστε τις πολιτικές των µνηµονίων. Και έτσι θα συνεχίσουµε, κρατώντας την κοινωνία όρθια.
Αισθανόµαστε υπερήφανοι που έχει ακουµπήσει τις ελπίδες
του ο λαός µας πάνω σε αυτή την Κυβέρνηση.
Η αγωνία µας είναι να µην προδώσουµε αυτές τις ελπίδες.
Έτσι θα συνεχίσουµε.
Χαιρετίζουµε την δικαίωση των αγώνων όσων στάθηκαν όρθιοι
αυτά τα πέτρινα χρόνια των µνηµονίων. Το παράδειγµά τους
πρέπει να αποτελέσει παράδειγµα ολόκληρης της κοινωνίας,
γιατί µόνο οι αγώνες που δεν δόθηκαν ποτέ είναι χαµένοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρακίδης για πέντε λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε το σχέδιο νόµου: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις». Μόνο από τον τίτλο, το νοµοσχέδιο φαίνεται ότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικό. Στην Αίθουσα, αν δεν ήταν το Ποτάµι, θα
µιλούσε µόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
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Δυστυχώς, η θέση µου για το παρόν νοµοσχέδιο είναι ότι δεν
αποτελεί τη βάση για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τα
προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης, να εισάγουµε µεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών, την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και την καταπολέµηση της
διαφθοράς. Όµως, για το σύνολο του νοµοσχεδίου έχει µιλήσει
διεξοδικά ο εισηγητής του Ποταµιού, ο κ. Καρκατσούλης. Υπάρχουν διατάξεις προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν και
αρκετές απαράδεκτες διατάξεις που µας πάνε αιώνες πίσω. Γι’
αυτό και το Ποτάµι, στην κατ’ άρθρον ψηφοφορία, θα ψηφίσει
τα περισσότερα άρθρα, αλλά θα καταψηφίσει και αρκετά από
αυτά.
Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου, τα οποία θεωρώ ότι χρειάζονται µία περεταίρω επεξεργασία.
Από την προηγούµενη ιδιότητα µου ως Δηµάρχου Δράµας, θα
επικεντρωθώ σε τρία σηµεία και τρία άρθρα.
Πρώτο είναι το άρθρο 19, που αφορά τη ρύθµιση για τη Δηµοτική Αστυνοµία. Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι εναπόκειται
στη διακριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου να καταλάβει ή όχι
την αρχική του θέση. Δηλαδή, επανασυστήνεται η Δηµοτική
Αστυνοµία, αλλά όσοι ήταν στη Δηµοτική Αστυνοµία, αν θέλουν
θα γυρίσουν πίσω και µπορούν και να ζητήσουν να µπουν σε
άλλη θέση. Νοµίζουµε ότι αυτό εγκυµονεί κινδύνους για την
ορθή λειτουργία της Δηµοτικής Αστυνοµίας που επανασυστήνεται.
Θα γίνω πιο σαφής µε κάποια ερωτήµατα:
Έχει γίνει κάποια στοιχειώδης διαβούλευση µε τους δήµους,
µε τον κάθε δήµο που είχε Δηµοτική Αστυνοµία, για την καλύτερη
επανασύσταση της Δηµοτικής Αστυνοµίας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, µε την ΚΕΔΕ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Η ΚΕΔΕ δεν ξέρω κατά πόσον έχει
αντίληψη του κάθε δήµου και θα σας εξηγήσω γιατί.
Πόσοι θα επιστρέψουν πίσω; Θα πω ένα παράδειγµα. Ο Δήµος
Κοµοτηνής είχε οκτώ δηµοτικούς αστυνοµικούς, εκ των οποίων
οι δύο ήταν µεταπτυχιακοί και δεν γυρίζουν. Μένουν έξι. Αν από
τους έξι οι δύο, οι τρεις, ο ένας πουν ότι δεν επιστρέφουν και
θέλουν να γίνουν διοικητικοί υπάλληλοι, µε απόφαση του
δηµάρχου, λέτε, µπορούν να πάρουν µία άλλη θέση. Πείτε µου
εσείς ποια Δηµοτική Αστυνοµία θα έχει ο Δήµος Κοµοτηνής µε
τρία, τέσσερα ή πέντε άτοµα. Δεν είναι δυνατόν.
Άρα, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία µε αυτόν τον
τρόπο; Θα έπρεπε να γίνει πρώτα η διαβούλευση.
Να πω και για τον Δήµο Δράµας, όπου ήµουν εγώ δήµαρχος;
Υπήρχαν εικοσιπέντε Δηµοτικοί Αστυνοµικοί. Οι δύο ήταν
µεταπτυχιακοί, έχουν πάρει τις θέσεις τους και θα µείνουν εκεί,
και καλώς θα είναι εκεί. Από τους υπόλοιπους, υπάρχουν κάποιοι
µε προσόντα, οι οποίοι όντως και εγώ ως Δήµαρχος θα ήθελα να
είναι σε άλλη θέση πλην του Δηµοτικού Αστυνοµικού. Όµως, γι’
αυτό έχει επιλεγεί και µπήκε εκεί. Και θα πάει να επανασυσταθεί
µία υπηρεσία, η οποία δεν θα µπορεί να κάνει τη δουλειά της. Θα
πηγαίνει, δηλαδή, για το παράνοµο εµπόριο; Θα πηγαίνει για τη
στάθµευση; Για τι θα πηγαίνει; Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι
αρµοδιότητες της Δηµοτικής Αστυνοµίας ήταν πολύ
περισσότερες από τις δυνατότητες τις οποίες είχαν.
Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι αν έχει γίνει κάποια
πρόβλεψη σχετικά µε την τύχη του υλικοτεχνικού εξοπλισµού.
Γιατί; Διότι αρκετός εξοπλισµός έχει παραχωρηθεί σε άλλους.
Έχει πάει στην Αστυνοµία που µας τον ζήτησε. Εγώ ως
δήµαρχος έχω παραχωρήσει. Έχει υπάρξει πρόνοια;
Χαίροµαι που είναι εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών. Χρειάζεται
να υπάρξει µέριµνα, ώστε να δοθούν χρήµατα για να πάρουν τον
εξοπλισµό.
Αυτά πρέπει να τα δείτε πολύ πιο σοβαρά, γιατί θα λέτε ότι
επανασυστάθηκε, αλλά δεν θα µπορεί να λειτουργήσει.
Άρθρο 20: Οριστικοί πίνακες ΑΣΕΠ. Έκανε µια διαδικασία ένας
δήµος, ένας φορέας για να πάρει κάποια άτοµα σε κάποια
στιγµή, το 2010. Ο Δήµος Δράµας για να πάρει σαράντα άτοµα
τα πήρε µε προσωρινό πίνακα. Έµειναν τριάντα άτοµα για να
πάρει. Βγήκαν οι οριστικοί πίνακες. Έρχεστε τώρα και λέτε ότι
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θα µπουν σε έναν πίνακα, θα ζητήσουν οι φορείς για να πάρουν
άτοµα από εκεί κ.ο.κ.. Πολύ ωραία. Μπαίνει το απλό ερώτηµα:
Όταν ο Δήµος Δράµας έκανε την πρόβλεψη να πάρει σαράντα
άτοµα, τότε είχε αυτή την ανάγκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί νοµίζω ότι
είναι σηµαντικά.
Προσέξτε, πριν από το µνηµόνιο. Με το µνηµόνιο και το µνηµονιακό νόµο που περιόριζε τις προσλήψεις και δεν έκανε καµµία
πρόσληψη, ίσα, ίσα έφυγε περίπου το 30%-32% του προσωπικού
όσο ήµουν δήµαρχος. Κι ερχόµαστε σήµερα και τους λέµε: Αυτούς που προβλέψατε και κάνατε διαγωνισµό για να πάρετε, µην
περιµένετε ότι θα τους πάρετε όλους.
Αυτό είναι µια κραυγαλέα περίπτωση αβλεψίας από τη δική
σας πλευρά, γιατί έπρεπε να ερωτηθεί πρώτα ο φορέας τι θέλει
κι αν δεν θέλει να πάρει προσωπικό, εκείνο το προσωπικό θα
µπορούσαν να το διεκδικήσουν κάποιοι άλλοι φορείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι η τροπολογία που έχουµε κάνει.
Ο Υπουργός είπε ότι την κάνει δεκτή και έπειτα είπε όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν έχετε το λόγο,
κύριε Κατσώτη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Το τρίτο που θέλω να πω, για να
κλείσω την παρέµβασή µου είναι, αφορά το άρθρο 26, παράγραφος 3, τον κλάδο των µουσικών ΤΕ, όπου παίρνετε τους εργαζόµενους µουσικούς µε προϋπηρεσία και τους αναβαθµίζετε σε ΤΕ
µε ένα –άκουσον-άκουσον!- βασιλικό διάταγµα του 1957.
Το βασιλικό διάταγµα αυτό εφαρµόστηκε, κύριε Υπουργέ,
όταν η Ελλάδα είχε τρία, τέσσερα ωδεία και όταν δεν είχε καµµία,
µα καµµία, σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σήµερα έχουµε
δύο ή τρία ωδεία σε κάθε νοµό, έχουµε δηλαδή διακόσια, διακόσια πενήντα ωδεία και έξι σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Είναι δυνατόν σε αυτά τα παιδιά που πάνε και τελειώνουν σε τέσσερα, πέντε χρόνια µια σχολή, σήµερα να τους λέµε ότι θα είστε
υφιστάµενοι κάποιου ΔΕ, γιατί έχει µεγαλύτερη προϋπηρεσία
από εσάς; Τότε κι αυτοί δε, θα σπούδαζαν, θα έκαναν πέντε χρόνια προϋπηρεσία και θα ήταν προνοµιακοί υπάλληλοι έναντι
άλλων συναδέλφων τους.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτά πρέπει να τα δείτε. Δεν µπορεί να τα
αφήσετε έτσι. Είναι τρία συγκεκριµένα σηµεία σε τρία συγκεκριµένα άρθρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος για 5 λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αποχώρησε η Νέα Δηµοκρατία, αποχώρησε και το ΠΑΣΟΚ.
Είναι µια πράξη ακραίας επαναστατικής πολιτικής που προκαλεί,
αν µη τι άλλο, γέλιο. Προκαλεί και οργή, όµως, το να βλέπουµε
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να ανεβαίνει στο Βήµα της Βουλής, να κρατάει το Σύνταγµα, να το κουνάει το χαρτί και να µιλάει για το Σύνταγµα, που το έχει
καταπατήσει πάρα πολλές φορές, όταν ήταν κυβέρνηση. Μιλάµε
για το άρθρο 62 –αυτά που έχω σηµειώσει έτσι πρόχειρα- για το
άρθρο 51, παράγραφος 3, εδάφιο β’, για το άρθρο 55, το άρθρο
60, το άρθρο 61, το άρθρο 42, το άρθρο 11,το άρθρο 14, το
άρθρο 28, παράγραφος 1 και 3, το άρθρο 19, παράγραφος 2 διεθνών συµφωνιών και διάφορα άλλα.
Αυτά δεν τα λέµε για να ασκήσει κάποιος εισαγγελέας κάποια
ποινική δίωξη. Τα λέµε απλά για να µαθαίνει ο κόσµος και να φτάνουν αυτές οι παραβιάσεις του Συντάγµατος, που έχει διαπράξει
η προηγούµενη κυβέρνηση, στα αυτιά και του τελευταίου πολίτη
αυτής της χώρας.
Μιλάµε για εκδηµοκρατισµό, µιλάµε για καταπολέµηση της
γραφειοκρατίας, µιλάµε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αποκατάσταση αδικιών.
Μια παθογένεια που βάρυνε τις πλάτες των λειτουργών της
δηµόσιας διοίκησης, δικαίως και αδίκως, ήταν η αναξιοκρατία,
µια παθογένεια που έφερνε πολλές φορές τον πολίτη απέναντι
στο κράτος.
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Και µπορεί να µην έφταιγαν οι εργαζόµενοι, έφταιγε, όµως,
ένα σύστηµα αξιοκρατίας που λειτουργούσε σαν τροχοπέδη
στην εύρυθµη λειτουργία του κράτους.
Υπήρχε δυσλειτουργία των υπηρεσιών, καθυστερήσεις στην
εκπλήρωση αιτηµάτων, γραφειοκρατία, έλλειψη µηχανογράφησης, λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις, δύσκολη πρόσβαση
στους πολίτες, ακόµη και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κοµµατοκρατία, ατιµωρησία, έλλειψη καθηκοντολογίου και εφαρµογής
του Κώδικα και κυρίως ψευτοσυνδικαλισµός.
Βεβαίως, είναι τεράστιο, πραγµατικά ένα πολύ µεγάλο λάθος
να χαρακτηρίζονται δηµόσιοι υπάλληλοι συλλήβδην τεµπέληδες
και αργόσχολοι. Η εικόνα του υπαλλήλου που µιλά διαρκώς στο
τηλέφωνο, δεν είναι αντιπροσωπευτική. Όπως σε όλους τους τοµείς εργασίας, κάποιοι επιδεικνύουν αντισυναδελφικότητα και
απαξίωση προς τον πολίτη. Αυτό, όµως, δεν είναι κανόνας.
Τεράστιο πλήγµα στις σχέσεις δηµοσίου υπαλλήλου και πολίτη
κατάφεραν -και συνεχίζουν να το κάνουν- οι γνωστοί εργατοπατέρες που λυµαίνονται το χώρο. Βεβαίως, οι γνωστοί αυτοί αντιπρόσωποι των εργαζοµένων ουδέποτε εργάστηκαν στο
αντικείµενο, για το οποίο είχαν προσληφθεί. Μιλάω για κάτι τύπους, όπως το Βαλασόπουλο, το Φωτόπουλο και κάποιους άλλους, που πρώτα πρέπει να πιάσουν µια σκούπα να µαζέψουν
κανένα σκουπίδι από το δρόµο και µετά να µιλάνε για τα προβλήµατα των εργαζοµένων.
Βεβαίως, όλοι αυτοί έχουν απαξιωθεί από το σύνολο των εργαζοµένων. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες µε τις συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ που ούτε άτοµο για να κρατάει το πανό
τους δεν είχαν.
Στον αντίποδα, βέβαια, έχουµε εξυπηρετηθεί όλοι από τα ΚΕΠ,
µε έναν τεράστιο όγκο εργασίας, από τους δηµοτικούς αστυνόµους που προσπαθούσαν να βάλουν µία τάξη πραγµατικά, από
την ασφάλεια που παρείχαν οι σχολικοί φύλακες, έχοντας απέναντί τους τεράστια προβλήµατα, όπως το παρεµπόριο, το κυκλοφοριακό χάος και πολλά άλλα.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν τη δηµόσια διοίκηση, τους υπαλλήλους, σαν κοµµατικό
φέουδο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όσοι ασχολούνται µε τη δηµόσια διοίκηση, οι υπάλληλοι, είναι άνθρωποι οικογενειάρχες, εργαζόµενοι, που µάλιστα στηρίζουν σταθερά την ελληνική
οικονοµία.
Ο συναγωνιστής Λαγός ρώτησε χθες ποιο είναι το δηµοσιονοµικό κόστος αυτού του νοµοσχεδίου και µε τι µισθούς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ακούσαµε κάτι για 72.000.000 ευρώ.
Σίγουρα δεν τους αξίζει ένα ξεροκόµµατο και σίγουρα δεν µπορεί να υπάρχουν τεράστιες µισθολογικές διαφορές, άσχετα αν
οι υπάλληλοι είναι ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ. Να θυµίσουµε ότι η πλειονότητα των δηµοτικών αστυνόµων είναι κατηγορίας ΠΕ.
Η αναστάτωση, προσωπική και οικογενειακή, µε θεσµούς διαθεσιµότητας, εθελοντισµού, κινητικότητας, η αβεβαιότητα και η
ανασφάλεια χρεώνονται στην προηγούµενη κυβέρνηση. Και παρακαλούµε εσείς να µην συνεχίσετε να κάνετε τα ίδια. Υπάρχουν
δίκαια αιτήµατα που πρέπει να γίνουν άµεσα σεβαστά, όπως
αυτά των µουσικών, που είναι ένα εξειδικευµένο προσωπικό.
Βεβαίως, ακόµη και στο δηµόσιο διορίστηκαν παράνοµα πάρα
πολλοί ελληνοποιηµένοι. Έβλεπα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και δεν µπορούσα να καταλάβω το όνοµα. Έγραφε ένα ξένο
όνοµα. Ακόµη και στις περιπτώσεις που έγραφε ελληνικό όνοµα,
το πατρώνυµο έγραφε «Ιβάν» και το µητρώνυµο έγραφε «Σβετλάνα». Έχουν γίνει κι αυτά.
Βεβαίως, απαιτείται αναβάθµιση, ακόµα και της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Βεβαίως απαιτείται από όλους ένα κράτος δικαίου. Βεβαίως, απαιτείται σωστή εφαρµογή του
Υπαλληλικού Κώδικα, µε αυστηρές ποινές και στιγµατισµό των
λειτουργών που προσβάλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια. Αυτό
είναι χρέος όλων µας και το έχουµε καταγγείλει επανειληµµένως.
Βεβαίως, απαιτείται η ενηµέρωση ατόµων µε αναπηρίες. Βεβαίως απαιτείται η πιστοποίηση της προσβασιµότητας των διαδικτυακών τόπων του δηµόσιου τοµέα. Βεβαίως, απαιτείται η
προτεραιότητα των διακριθέντων στους Ολυµπιακούς Αγώνες ή
σε Παραολυµπιακούς Αγώνες ή σε Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών
Αθλητών. Βεβαίως, απαιτείται πλήρες και σαφές καθηκοντολό-
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γιο. Βεβαίως, είναι καταδικαστέα η κοµµατοκρατία στη δηµόσια
διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Απλά θέλω να αναφέρω ότι στο
Δήµο Θεσσαλονίκης υπάρχει, έξω από το γραφείο µιας προϊσταµένης του Τµήµατος Εσόδων, µία αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ και άλλη µια
αφίσα που καταγγέλλει τη Χρυσή Αυγή. Είναι σωστό αυτό, κύριε
Υπουργέ; Αυτό είναι ντροπή!
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Του Σαξώνη έπρεπε να είναι!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Και αυτό βεβαίως! Όλοι αυτοί οι οποίοι
έµειναν ατιµώρητοι. Ειδικά αυτούς.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Τον υπηρέτησες καλά τον
Σαξώνη!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Έτσι, έτσι!
Τέλος, ακούσαµε και διαβάσαµε για το τεκµήριο της αθωότητας. Αυτό αφήστε το σε εµάς. Θα γραφτούν τόµοι όσον αφορά
τις διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής και θα διδάσκονται στα
ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια.
Ακούσαµε και για σύγκρουση συµφερόντων από ποιους; Από
τη Νέα Δηµοκρατία! Αυτό είναι κακόγουστο αστείο.
Εµείς καλούµε την Κυβέρνηση να εφαρµόσει µια θετική πολιτική σε όλους τους τοµείς, γιατί «η πρώτη φορά Αριστερά», µπορεί να είναι και η τελευταία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στέφος για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι, φαίνεται ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η Νέα Δηµοκρατία, δεν είναι ότι δεν αντέχουν µόνο τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου, αλλά προφανώς κουράστηκαν και από τη συνεχή και
διαρκή κατάθεση νοµοσχεδίων από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο ανατρέπουµε, όχι µόνο τα απαράδεκτα µέτρα που επέβαλαν οι µνηµονιακές πολιτικές στον χώρο
της δηµόσιας διοίκησης, αλλά επιχειρούµε να αποκαταστήσουµε
τη δηµοκρατία, την αξιοπρέπεια και την περηφάνια των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα. Διότι, πέρα από τις απολύσεις, τις
διαθεσιµότητες, την άκαρπη κινητικότητα, τα πειθαρχικά δίκαια,
την ποινικοποίηση των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, εκείνο
που επιχειρήθηκε ως κεντρική πολιτική επιλογή της συγκυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου ήταν η ενοχοποίηση του δηµοσίου, η
κατατροµοκράτηση και η απαξίωση των εργαζοµένων και ο
φόβος στη ζωή τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, µιας και δάσκαλος
ήµουν, µέσα στο σχολείο εκείνη τη ρήση για τους τεµπέληδες
και άπλυτους δασκάλους.
Έχει, επίσης, εγγραφεί στη µνήµη µου η απόγνωση, αλλά και
η µαχητικότητα των συναδέλφων καθηγητών από την τεχνική εκπαίδευση, που σε µία νύχτα έχασαν τη δουλειά τους. Δεν µπορώ
να ξεχάσω, επίσης, την επιχειρούµενη αξιολόγηση που θα έκρινε
σε ποσοστό 15% ανεπαρκείς τους δηµοσίους υπαλλήλους a priori.
Έζησα, επίσης, το κλίµα φόβου και τροµοκράτησης από το
πειθαρχικό δίκαιο και είδα πόσο εύκολο ήταν µία διοίκηση να αυθαιρετεί.
Το νοµοσχέδιο αυτό δέχθηκε -και θα δεχθεί- λυσσαλέες επιθέσεις. Η απόλυση, η διαθεσιµότητα, η κινητικότητα, η κατάργηση οργανικών θέσεων, η αξιολόγηση ήταν ο πυρήνας της
µνηµονιακής πολιτικής και το προσωπικό στοίχηµα του Κυριάκου
Μητσοτάκη, που ήθελε ένα µικρό, ελεγχόµενο δηµόσιο, µιας και
οι υπηρεσίες εύκολα θα µπορούσαν να περάσουν στα ιδιωτικά
συµφέροντα, όπως έγινε µε τις καταργούµενες από την τεχνική
εκπαίδευση ειδικότητες, που τροφοδότησαν ιδιωτικά ΙΕΚ την
επόµενη κιόλας µέρα. Εκατόν οχτώ επαγγελµατικά λύκεια έκλεισαν σε µία νύχτα. Αποτέλεσµα; Χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών αναγκάστηκαν να πάνε σε ιδιωτικά ΙΕΚ και να πληρώσουν.
Εµείς, λοιπόν, δεν θέλουµε ένα µεγάλο, ανεξέλεγκτο και κοµµατικό δηµόσιο, ούτε, βέβαια, ένα συρρικνωµένο δηµόσιο, αλλά
ένα αποτελεσµατικό δηµόσιο, που να εξελίσσεται και να συντελεί
στην ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου, χωρίς, όµως, να κα-
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ταργούνται θεµελιώδη δηµοκρατικά δικαιώµατα των εργαζοµένων σε αυτό.
Καταργούµε τον βάναυσο θεσµό της διαθεσιµότητας και επανασυστήνουµε τις ειδικότητες και κλάδους, όπως και το σύνολο
των οργανικών θέσεων του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστηµίων, των σχολικών φυλάκων και της Δηµοτικής Αστυνοµίας,
των καθαριστριών και άλλων.
Καταργούµε το πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων,
όπως το εµπνεύστηκαν οι τιµητές της τάξης και ηθικής της προηγούµενης συγκυβέρνησης, ένα πειθαρχικό δίκαιο εξοντωτικό
και άδικο και το επανατοποθετούµε σε σωστές και δηµοκρατικές
βάσεις, όπως εξήγγειλε ο κύριος Υπουργός.
Καταργούµε την πολιτική επιστράτευση ως µέτρο αντιµετώπισης της απεργίας, µέτρο µε το οποίο επιχειρήθηκε να αποσοβήσουν τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων.
Ενεργοποιούµε, ωστόσο, ξανά τον θεσµό του ΑΣΕΠ και εξετάζουµε τον διορισµό των επιτυχόντων σε αυτό.
Καταργούµε την απαράδεκτη ως προς τη φιλοσοφία της αξιολόγηση, που στόχο είχε την απόλυση αριθµού εργαζοµένων,
όπως το επέβαλε κάθε φορά το δηµοσιονοµικό τους έλλειµµα,
αλλά και τη χειραγώγηση και τον εξευτελισµό των εργαζοµένων
γενικότερα.
Καταργούµε, εντέλει, τους εφαρµοστικούς νόµους του µνηµονίου, που επιβλήθηκαν στον δηµόσιο τοµέα, που ήταν αποτέλεσµα, όχι τόσο απαίτησης των δανειστών, όσο έκβασης της
νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την πρόοδο και την ανάπτυξη,
παραδοµένη, ωστόσο, στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Οι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να ξέρουν ότι µπορούσαµε
κι αλλιώς, ότι η ελληνική κοινωνία µάτωσε ερήµην της στο όνοµα
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, αλλά στην ουσία µάτωσε από
τις εµµονές των συγκυβερνώντων για τη διάλυση οποιασδήποτε
υπηρεσίας παρεχόταν ως δηµόσιο αγαθό.
Θέλουµε έναν δηµόσιο τοµέα σύγχρονο, αποτελεσµατικό, λιγότερο γραφειοκρατικό. Θέλουµε δηµοσίους υπαλλήλους άξιους και αξιοπρεπείς, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του
πολίτη.
Αυτό το νοµοσχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται. Ελπίζω να πετύχει και κάτι άλλο: Όσοι είχαν χάσει τον ύπνο τους,
κατά δήλωσή τους, όταν απέλυαν εργαζοµένους, ελπίζω µε την
ψήφιση και την επαναφορά των εργαζοµένων στις θέσεις τους
να τον κερδίσουν ξανά.
Υπερψηφίζω µε όλη µου την καρδιά αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί Βουλευτές και Βουλευτίνες, µε
αυτό το νοµοσχέδιο, που ακούει στον τίτλο ««Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
συνεχίζουµε το ξήλωµα του πουλόβερ που ακούει στο όνοµα
µνηµόνιο, το οποίο καταδυνάστευσε τον ελληνικό λαό επί µία
πενταετία.
Και αυτή τη στιγµή, που µια αριστερή Κυβέρνηση έρχεται να
αποκαταστήσει αδικίες, έρχεται να υπερασπιστεί τη µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνία, ακόµα και σήµερα στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο υπάρχουν δυνάµεις, οι οποίες υπερασπίζονται την
προηγούµενη πολιτική, την πολιτική των µνηµονίων που κατέστρεψαν τη χώρα, κατέστρεψαν την κοινωνία.
Παρατηρήσαµε σήµερα το εξής φαινόµενο. Ενώ η Κυβέρνηση
καταθέτει αυτό το νοµοσχέδιο που αποκαθιστά όλες αυτές τις
αδικίες, όλες αυτές τις απολύσεις, φέρνει πάλι στη δουλειά τον
κόσµο, που µέσα σε µία νύχτα πετάχτηκε στο δρόµο, παρατηρούµε τις δυνάµεις της προηγούµενης συγκυβέρνησης να αποχωρούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να αποχωρούν από αυτήν
εδώ την Αίθουσα υπερασπιζόµενοι ακριβώς την πολιτική των µνηµονίων.
Και βεβαίως, µια τρίτη δύναµη, η οποία ήρθε να µπει ως σφήνα
και να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την πολιτική των µνη-
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µονίων, το Ποτάµι, ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση, γιατί; Γιατί
επαναπροσλαµβάνουµε κόσµο, γιατί σταµατάµε τη διαδικασία
της πολιτικής και εργασιακής επιστράτευσης, ένα φαινόµενο το
οποίο διαχειρίστηκε και πραγµατοποίησε η χούντα και βεβαίως,
και η προηγούµενη κυβέρνηση. Είναι πραγµατικά πολύ λυπηρό
για µια νέα πολιτική δύναµη και ένα νέο κόµµα να έρχεται και να
υπερασπίζεται αυτές τις πολιτικές.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε αυτοί που
θα υπερασπιζόµαστε την εργασία. Πάντα αυτό λέγαµε και πάντα
αυτό θα κάνουµε. Θα υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα του κόσµου
να εργάζεται και θα υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα της κοινωνίας
στο κοινωνικό κράτος. Είµαστε υπέρ του κοινωνικού κράτους και
λέµε όχι στο ξήλωµα αυτών των υπηρεσιών, που ο νεοφιλελευθερισµός έβαλε στο µάτι. Γιατί αυτός είναι ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, η ιδιωτικοποίηση αυτών των κοινωνικών
δοµών, αυτού του κοινωνικού κράτους που βοηθούσε και υποστήριζε την κοινωνία, υποστήριζε τους φτωχούς, τους εργαζόµενους, υποστήριζε αυτούς που πάντα ήταν στο µάτι του
κυκλώνα.
Εµείς, λοιπόν, αυτή την πολιτική την χτυπάµε. Πάντα τη χτυπούσαµε και τη χτυπάµε. Υπερασπιζόµαστε, λοιπόν, το κοινωνικό
κράτος, ναι. Υπερασπιζόµαστε ένα κράτος το οποίο θα στέκεται
δίπλα στον πολίτη. Υπερασπιζόµαστε ένα κράτος το οποίο θα
έχει καθηγητές στα σχολεία και δεν θα κλείνουν σχολεία. Υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο σχολείο, υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο
νοσοκοµείο. Τα υπερασπιζόµαστε όλα αυτά στον πυρήνα τους.
Και αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να κάνει ακριβώς αυτό. Είναι
αυτή η αριστερή Κυβέρνηση η οποία φέρνει πάλι τον άνθρωπο
στο προσκήνιο. Γιατί για εµάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτή την Κυβέρνηση, όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση θα είναι
πάντα µία και αυτή είναι ο άνθρωπος. Αυτό, λοιπόν, υπερασπιζόµαστε. Διότι δεν µπορεί να αποτελούν πελάτη ή πελατειακή
σχέση ούτε οι καθαρίστριες ούτε οι σχολικοί φύλακες, µα ούτε
και οι καθηγητές και ούτε αυτές οι εργασιακές οµάδες, οι οποίες
πλήρωσαν το µάρµαρο του µνηµονίου.
Εάν αυτοί είναι οι πελάτες του συστήµατος, τότε όλοι αυτοί οι
οποίοι κατείχαν θέσεις και στην προηγούµενη κυβέρνηση επί
πληρωµή ή όλοι αυτοί που το ελληνικό κράτος έχει ζήσει τις οικογένειές του, τους προπάππους τους, τους παππούδες τους,
τους πατεράδες τους, αλλά και τους ίδιους τι είναι; Ποιοι είναι
πελάτες, οι καθαρίστριες ή όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τρία και
τέσσερα ξαδέρφια σε αυτήν εδώ την Αίθουσα;
Στόχος µας, λοιπόν -για να είµαστε ξεκάθαροι απέναντί σαςείναι η αποκατάσταση όλων των συµβασιούχων αορίστου και ορισµένου χρόνου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
όλων αυτών οι οποίοι υπερασπίζονται την κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και είναι πολύ θετικό –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία µου λέξη- το γεγονός ότι από το στόµα του Υπουργού ακούσαµε στην εισήγησή του ότι αυτή είναι µόνο η αρχή.
Και για να τελειώνουµε, αυτοί οι οποίοι επεξεργάζονται διάφορα σχέδια στο µυαλό τους για πτώση της Κυβέρνησης και το
σχηµατισµό µιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας ή όπως αλλιώς
αυτοί τη φαντάζονται, κοιµούνται και πρέπει να ξυπνήσουν.
Για εµάς η Κυβέρνηση στηρίζεται. Υπάρχει πλειοψηφία, φέρνουµε τα νοµοσχέδια τα οποία έχουµε δεσµευτεί ότι θα φέρουµε
στη Βουλή, τα ψηφίζουµε και στηρίζουµε τη µεγάλη πλειοψηφία
της κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σηµαντικά άρθρα που εµπεριέχονται σε αυτό το νοµοσχέδιο
αποτελούν την απαρχή της επούλωσης πληγών, που επέφερε
στο σώµα της ελληνικής κοινωνίας ο ολετήρας των µνηµονίων,
όπως το άρθρο 1, µε το οποίο καταργείται η πολιτική επιστράτευση και η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ως µέσων αντιµετώπισης της απεργίας. Και είδαµε πολλές επιστρατεύσεις αυτά
τα χρόνια. Είδαµε και την προληπτική επιστράτευση των εκπαι-
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δευτικών, είδαµε και θατσερικής έµπνευσης εισβολή των ΜΑΤ.
Είναι µια σοβαρή προσπάθεια να αναταχθεί το κλίµα φόβου,
καθυπόταξης, αφυδάτωσης που είχε επιβληθεί στο δηµόσιο και
στους εργαζόµενους σε αυτό, σε ένα δηµόσιο που κατασυκοφαντούνταν η χρησιµότητα και η αποτελεσµατικότητά του. Επικαλούνταν την ανάγκη για λιγότερο δηµόσιο, όταν γινόταν
αναφορά σε µισθούς, σε εξοβελισµό εκπροσώπων των εργαζοµένων από κάθε διαδικασία επιλογής των στελεχών που καλούνταν να τους διοικήσουν, αλλά όχι αν αφορούσε η συζήτηση, ας
πούµε, την καταστολή.
Χρόνια επιχειρείται, µε συστηµατικό τρόπο, η επιβολή ενός νεοφιλελεύθερου µοντέλου οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης,
που στόχευε στην υφαρπαγή των εργασιακών δικαιωµάτων και
στην ιδιωτικοποίηση κοινωφελών δοµών, στην αποδυνάµωση των
ελεγκτικών µηχανισµών, στην αυταρχικοποίηση των δηµόσιων
δράσεων, στην περιστολή των συνδικαλιστικών δράσεων των
διεκδικήσεων των εργαζοµένων.
Λιγότερο δηµόσιο, λοιπόν, και κακοπληρωµένοι υπάλληλοι,
άβουλοι, φοβισµένοι, χωρίς δυνατότητα συµµετοχής, άρα και αµφισβήτησης. Δηµόσιο µε απαρχαιωµένη δοµή, πραγµατικά, στηµένο για να εξυπηρετεί τα νεοφιλελεύθερα σχέδια και τα
κόµµατα εξουσίας, που τα εξέφραζαν και όχι φυσικά τον πολίτη.
Οι όποιες µεταρρυθµίσεις –και η λέξη «µεταρρυθµίσεις», βέβαια, λέγονται κατ’ ευφηµισµόν- οι όποιες µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες στόχευαν ουσιαστικά στην υποστολή, στην απονεύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα της κρατικής λειτουργίας και
στη µεταφορά κοµβικών λειτουργιών και πόρων σε δηµόσια συµφέροντα.
Αναφέρθηκαν αρκετοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης σε ζητήµατα υγείας και παιδείας. Εγώ θα έλεγα να είναι πολύ προσεκτικοί. Όλα αυτά τα µνηµονιακά χρόνια η αποσάθρωση που έχει
επιτευχθεί ουσιαστικά σε αυτούς τους τοµείς είναι πραγµατικά
κραυγαλέα. Η κατάσταση στην υγεία και την παιδεία είναι πραγµατικά, όχι απλά εξαιρετικά δύσκολη, αλλά θα έλεγα εξαιρετικά
δύσκολο να αναστραφεί, παρά τις όποιες προσπάθειες.
Ένα πρώτο βήµα, λοιπόν, κάνει το σηµερινό νοµοσχέδιο που
συζητάµε, για να άρει αδικίες και να αντιµετωπίσει στρεβλώσεις.
Στα άρθρα 17 και 18 προβλέπεται η επαναφορά του προσωπικού που είχε αποµακρυνθεί από την υπηρεσία του λόγω διαθεσιµότητας και άλλων και αναφέροµαι σε αυτά για να χαιρετίσω
πραγµατικά τον αγώνα όλων των εργαζοµένων, γιατί οι απολύσεις ποτέ δεν αποτέλεσαν µεταρρύθµιση, παρά µόνο νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση.
Αυτήν την ώρα που η χώρα δίνει έναν τιτάνιο αγώνα, έναν πολύ
µεγάλο αγώνα να σταθεί όρθια χρειάζεται δίπλα της όλους τους
εργαζόµενους. Με το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται ένα βήµα για δηµόσιο τοµέα, λιγότερο γραφειοκρατικό και αυταρχικό, περισσότερο λειτουργικό, που θα αποτελέσει βασικό µοχλό της
παραγωγικής ανασυγκρότησης και άρα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Ο εκδηµοκρατισµός των σχέσεων κράτους-κοινωνίας στο κεφάλαιο 1, ο εξορθολογισµός του Πειθαρχικού Δικαίου στο κεφάλαιο 2, η προσπάθεια για καταπολέµηση της γραφειοκρατίας στο
κεφάλαιο 3, η επαναφορά του προσωπικού και άλλα µέτρα στο
κεφάλαιο 4 είναι σηµεία του νοµοσχεδίου που βάζουν φραγµό
στην απονέκρωση του δηµόσιου τοµέα, της δηµόσιας διοίκησης,
µιας δηµόσιας διοίκησης, στην οποία θα πρέπει επιτέλους να
µπει τέλος στα προεπιλεγµένα ποσοστά εξόδου εργαζοµένων,
που τους οδηγεί στην ανεργία και αυτό το ονοµάζει αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση είναι πράγµατι αναγκαία, αλλά δεν πρέπει και δεν
θα µπορεί να γίνεται από επαγγελµατίες πολιτικούς που υπηρετούν αλλότρια συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Πρέπει, νοµίζω, να καλλιεργήσουµε νέες σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας και στο δηµόσιο τοµέα. Πρέπει να αγωνιζόµαστε διαρκώς για διαφάνεια, για αξιοκρατία, αλλά και για τον
κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους. Πρέπει να επιµείνουµε στην
τεχνολογική αναβάθµιση και την αναδιάρθρωση, χωρίς όµως να
απεµπολούνται τα εργασιακά δικαιώµατα. Όλα αυτά όµως θα
πρέπει να γίνονται µε το λαό, για το λαό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, από το Βήµα της Βουλής, απ’ όπου θα πρέπει να εκφράζονται οι λαϊκές επιταγές, ο λαϊκός καηµός, θα ήθελα να πω
στους εργαζόµενους ένα σύνθηµα που το λέγαµε όλα αυτά τα
χρόνια µαζί και νοµίζω ότι χρειάζεται να το εµπεδώσουµε και να
το επαναλάβουµε: Είναι δίκαιο να αγωνιζόµαστε. Είναι δίκαιο να
νικάµε. Και θα νικήσουµε, γιατί πραγµατικά πιστεύουµε στη δικαιοσύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Τριανταφύλλου.
Έχουν κατατεθεί πολλές υπουργικές τροπολογίες και πολλές
βουλευτικές που έχουν γίνει δεκτές. Θα δώσω τον λόγο στον
επόµενο οµιλητή, που είναι ο κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, και
εν συνεχεία θα κάνω κάποιες ανακοινώσεις σε σχέση και µε τις
τροπολογίες και µε τη ζητηθείσα ονοµαστική ψηφοφορία.
Ελάτε, κύριε Μεϊκόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είµαστε πάλι από τους τελευταίους οµιλητές, οπότε αρκετοί
από τους συναδέλφους µου έχουν αναλύσει µε µεγάλη επάρκεια
όλα τα άρθρα και τις διατάξεις του εν λόγω νοµοσχεδίου, οπότε
νοµίζω ότι απολαµβάνω το προνόµιο να κάνω µια πιο ελεύθερη
τοποθέτηση.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πω το εξής: Η
προηγούµενη κυβέρνηση, κατά τη γνώµη µου, χρησιµοποίησε
µισή αλήθεια, για να πει όµως ένα µεγάλο ψέµα. Προκειµένου,
λοιπόν, να δικαιολογήσουν ότι προέβησαν σε καταστροφικές,
απάνθρωπες οριζόντιες επιλογές στο δηµόσιο τοµέα, είπαν ότι
αυτές τις επιλογές τις έκαναν διότι υπήρχε ένα υπερδιογκωµένο
δηµόσιο σύστηµα, µε υπεράριθµους υπαλλήλους και µάλιστα,
πολλούς από αυτούς τους κατηγορούσαν ως τεµπέληδες και ως
λαµόγια. Υπουργοί προηγούµενων ελληνικών κυβερνήσεων στα
διεθνή fora κατηγόρησαν πάρα πολλές φορές τους δηµοσίους
υπαλλήλους ως τεµπέληδες. Άκουσον-άκουσον!
Το µεγάλο ψέµα, όµως, ποιο ήταν; Είπαν αυτήν τη µισή αλήθεια –γιατί όντως υπήρχε κακοδιοίκηση, υπήρχαν φαυλότητες,
υπήρχαν θύλακες διαπλοκής- αλλά έκρυψαν ότι αυτό ακριβώς
το δηµόσιο ήταν δικό τους δηµιούργηµα. Ήταν φέουδο του παλαιοκοµµατισµού. Ήταν ένα πεδίο πειραµατισµού των δύο πάλαι
ποτέ κραταιών κοµµάτων εξουσίας.
Ξέχασαν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας
πώς ακριβώς διορίζονταν οι προϊστάµενοι και οι διευθυντές στις
διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες; Πολλοί από αυτούς δεν είχαν τελειώσει το λύκειο. Ξέχασαν πώς µπαίναν στις δηµόσιες υπηρεσίες και τις στελέχωναν άνθρωποι που είχαν πράσινα και γαλάζια
χαρτάκια; Ξέχασε το ΠΑΣΟΚ -που αποχώρησε- τις περίφηµες
«κλαδικές»; Όλα αυτά ξεχάστηκαν και κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι
πάει να στήσει ένα κοµµατικό κράτος.
Πήγαν, λοιπόν, ένα βήµα παραπέρα οι αγαπητοί συνάδελφοι
από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία και έκαναν και το εξής:
Είπαν στον κόσµο του ιδιωτικού τοµέα ότι για όλα τα δεινά που
τους βρήκαν έφταιγαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Δηµιούργησαν,
λοιπόν, έναν καταστροφικό κοινωνικό αυτοµατισµό, στρέφοντας
τη µία κοινωνική κατηγορία απέναντι στην άλλη, σε µια ιστορική
στιγµή, που επιβαλλόταν να υπάρχει εθνική ενότητα. Ο κοινωνικός αυτοµατισµός που δηµιουργήθηκε ήταν πάνω απ’ όλα καταστροφικός για την ίδια την προοπτική της χώρας αυτής.
Έκρυψαν από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, δεν έκαναν ποτέ
αυτοκριτική για την κατάργηση της µετενέργειας, για την καταστροφή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, για το ότι στέρησαν από το εισόδηµα των ιδιωτικών υπαλλήλων πάρα πολλές
χιλιάδες ευρώ, ότι κατέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια.
Έτσι λοιπόν το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και της τότε κυβέρνησης, επιχειρεί
να θεραπεύσει αδικίες της πενταετίας του µνηµονίου. Στην
ουσία, προσπαθεί να διαµορφώσει ένα πλαίσιο ορθής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να είναι αποτελεσµατική απέναντι στον πολίτη µέσα από εξορθολογισµένες, απλοποιηµένες
και διαφανείς διαδικασίες.
Εµείς δεν ζητάµε από κανέναν δηµόσιο υπάλληλο πιστοποι-
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ητικά κοινωνικών ή πολιτικών φρονηµάτων. Αντίθετα, διοικούµε
µαζί µε αυτούς. Οι περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες στελεχώνονται από ανθρώπους ανεξάρτητα των πολιτικών τους φρονηµάτων. Προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε το καλύτερο από όλο
αυτό το ανθρώπινο δυναµικό, που κατά τη γνώµη µου είναι άξιο.
Δεν µπορούµε να βάζουµε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους
στο ίδιο τσουβάλι, όπως κατέφυγαν σε αυτή την πρακτική οι προηγούµενες συγκυβερνήσεις.
Και τώρα, από αυτό το Βήµα της Βουλής, να θυµηθούµε –οι
παλιότεροι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ- και το εξής: Σαν χθες θυµάµαι τους σχολικούς φύλακες, τους δηµοτικούς αστυνοµικούς
που είχαν κατασκηνώσει έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγµα, µπροστά στα πεζοδρόµια, χωρίς ευρώ στην τσέπη και τους πηγαίναµε
σακουλάκια µε φαγητό και νερό. Κατασκήνωσαν για µέρες, αγωνιζόµενοι, απέναντι σε µια απάνθρωπη πολιτική. Ένας από αυτούς, ο Βαγγέλης Τούµπας από το Βόλο, πριν από λίγους µήνες
έφυγε από τη ζωή και δεν πρόλαβε να δει τη σηµερινή του δικαίωση.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, φίλες και φίλοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το αφιερώνουµε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάλεψαν, µε
κόστος πολλές φορές την ίδια την υγεία τους, η οποία κλονίστηκε από τον ψυχοφθόρο αυτό αγώνα. Το αφιερώνουµε σε αυτούς που σήµερα δικαιώνονται από αυτή τη νοµοθετική
πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μεϊκόπουλο.
Τον λόγο έχει η κ. Ιγγλέζη, που είναι η επόµενη οµιλήτρια και
αµέσως µετά θα πούµε αυτά που πρέπει για τη διαδικασία και τις
τροπολογίες.
Κυρία Ιγγλέζη, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δηµόσια διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ενός κράτους. Μπορεί να είναι το µέσο εύρυθµης
λειτουργίας µιας ευνοµούµενης πολιτείας για την εξυπηρέτηση
των πολιτών και του δηµοσίου συµφέροντος. Μπορεί όµως να
είναι και το πεδίο πολιτικών παιχνιδιών, ρουσφετιών και εξυπηρέτησης άνοµων και ανήθικων συµφερόντων, τροχοπέδη στη
σωστή λειτουργία του κράτους. Μπορεί, τέλος, να είναι ο αποδιοποµπαίος τράγος για όλα τα δεινά που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Εξαρτάται από ποια πολιτική σκοπιά το βλέπεις και
πώς την αντιµετωπίζεις.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι µια σοβαρή απόπειρα εκδηµοκρατισµού της διοίκησης και αποκατάσταση των
αδικιών που συντελέστηκαν στα χρόνια των µνηµονιακών κυβερνήσεων. Η αποκατάσταση των αδικιών είναι ηθική υποχρέωση
απέναντι σε ανθρώπους που κλήθηκαν να πληρώσουν µεγάλο
µέρος του κόστους των πολιτικών λιτότητας και χωρίς, βέβαια,
η θυσία αυτή να έχει αποδώσει ουσιαστικά οφέλη, τόσο στην οικονοµία, όσο και στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Η επαναφορά των διαθέσιµων απολυµένων αποτελεί σηµαντικό βήµα για την κάλυψη καίριων αναγκών. Δεν µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατική διοίκηση και ορθολογική λειτουργία του
κράτους χωρίς το απαραίτητο, ποσοτικά και ποιοτικά, προσωπικό.
Οι άνθρωποι που αποµακρύνθηκαν από τη θέση τους δεν ήταν,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διακοσµητικά στοιχεία. Δεν ήταν
απλοί αριθµοί στους ισολογισµούς των Υπουργείων. Οι καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστηµίων, οι σχολικοί φύλακες, οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι
καθαρίστριες, οι ηρωικές καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, κάλυπταν πάγιες και καίριες ανάγκες. Εξυπηρετούσαν πολίτες, επιτελούσαν ένα έργο που η κοινωνία χρειαζόταν.
Πέρα από την αποκατάσταση των αδικιών, το νοµοσχέδιο διευθετεί και θέµατα διαφάνειας, δεοντολογίας, δικαιωµάτων των
εργαζοµένων και διευκόλυνσης των πολιτών. Για παράδειγµα,
ορίζει τον ίδιο τον ΑΣΕΠ αντί των Υπουργείων ως αρµόδια αρχή
για την κινητικότητα των επιτυχόντων, σύµφωνα µε τις ανάγκες
και τις ελλείψεις των υπηρεσιών.
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Επίσης, το νοµοσχέδιο εισάγει την αυτονόητη διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης των απαραίτητων για τους πολίτες δικαιολογητικών από τις ίδιες τις υπηρεσίες του δηµοσίου. Είναι
παράλογο και τελείως αναποτελεσµατικό να ταλαιπωρούνται οι
πολίτες, τρέχοντας από τη µια υπηρεσία στην άλλη, προκειµένου
να συγκεντρώσουν την πληθώρα δικαιολογητικών που χρειάζονται, τη στιγµή που υπάρχουν τα µέσα για την ενδοϋπηρεσιακή
πρόσβαση στα έγγραφα αυτά.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί και ένα πολύ σηµαντικό µέτρο
προς τον εκδηµοκρατισµό της χώρας µας. Η πολιτική επιστράτευση, ως µέσο αντιµετώπισης απεργιών, δεν συνάδει µε µια δηµοκρατική πολιτεία που σέβεται τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων. Η επίταξη µπορεί να χρησιµοποιείται ως µέσο αντιµετώπισης επειγουσών αναγκών της κοινωνίας και όχι ως µέσο
πολιτικής πίεσης, όπως χρησιµοποιήθηκε καταχρηστικά από τις
µνηµονιακές κυβερνήσεις. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε θέτει
την έννοια της επίταξης στις βάσεις που εξυπηρετούν την κοινωνία και όχι της στρατηγικής της εκάστοτε κυβέρνησης.
Η πολιτική που ακολουθήθηκε από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις απαξίωσε στα µάτια του πολίτη όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες
και τους δηµόσιους λειτουργούς. Μεγάλη µερίδα των πολιτών,
όχι µόνο έπαψαν να εµπιστεύονται το κράτος και τις υπηρεσίες
του, αλλά έφτασαν στο σηµείο να καταλογίζουν στον δηµόσιο
τοµέα όλη την ευθύνη για τα οικονοµικά και τα λειτουργικά προβλήµατα του κράτους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπερασπιζόµαστε την κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης, όπως την κατάντησαν εκείνοι
που δήθεν προάσπισαν την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό
της. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα επιχειρεί τα πρώτα
σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της πάταξης φαινοµένων διαφθοράς, την ορθολογική κατανοµή του προσωπικού µε
αντικειµενικά κριτήρια, τον εξορθολογισµό των δοµών του δηµοσίου και την αποδόµηση του πελατειακού κράτους. Βασικές προϋποθέσεις για έναν σύγχρονο και λειτουργικό κρατικό µηχανισµό
είναι ο εκδηµοκρατισµός του και ένας σχεδιασµός που στοχεύει
στην ισότιµη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διασφάλιση των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Με αυτό το νοµοσχέδιο ξεκινά µια καινούργια ηµέρα για ένα
δηµόσιο τοµέα που θα εξυπηρετεί, όπως οφείλει, τον πολίτη και
το δηµόσιο συµφέρον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο που
θεωρώ ότι για πολλούς από εµάς επισύρει και ιδιαίτερη συναισθηµατική φόρτιση, γιατί είναι πραγµατικά συγκινητικό να αποκαθίστανται αδικίες και είναι εξίσου συγκινητικό να αποκαθίσταται η δηµοκρατία.
Από το Βήµα αυτό, θέλω να πω ότι είναι και ιδιαίτερη συγκίνηση να βλέπω στα θεωρεία τα θύµατα των µνηµονιακών πολιτικών που αποκαθίστανται σήµερα µε την ψήφιση αυτού του
νοµοσχεδίου, τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών,
τους σχολικούς φύλακες.
(Χειροκροτήµατα)
Όµως, το νοµοσχέδιο αυτό, ακριβώς επειδή έχει αυτή την
ιστορική και δηµοκρατική σηµασία και επειδή αντιπροσωπεύει
και σηµατοδοτεί πάρα πολλά για πάρα πολλούς και κυρίως για
την κοινωνία και τη δηµοκρατία, εµείς οι ίδιοι, η Βουλή, δεν πρέπει να το αδικήσουµε. Και θα το αδικήσουµε, αν επιτρέψουµε να
παρεισφρήσουν διαδικασίες ή αβλεψίες ή διατάξεις που δεν πληρούν τις συνταγµατικές προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις του
Κανονισµού.
Είµαστε πολλοί και πολλές που πάρα πολλές φορές –και πάρα
πολλές νύκτες και πάρα πολλές µέρες- έχουµε δώσει µάχες, για
να µην καταστρατηγείται το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής. Και αυτές τις µάχες πρέπει να τις δίνουµε από όλες τις θέσεις.
Έχω πει και στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι η Βουλή σε αυτή
την περίοδο έχει δείξει -η αλήθεια είναι- µια ανοχή σε κάποιες
παρεκβάσεις, µε οµόφωνες αποφάσεις βεβαίως του Σώµατος και
µετά από διάλογο, µια ανοχή η οποία αιτιολογείται από το γεγο-
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νός ότι η Κυβέρνηση διανύει τις πρώτες της ηµέρες –δεν έχουν
ακόµη συµπληρωθεί οι εκατό ηµέρες, αύριο µεθαύριο συµπληρώνονται- µια ανοχή, όµως, η οποία δεν πρέπει να παρερµηνεύεται και δεν πρέπει να οδηγεί σε µια καταχρηστική προσφυγή σε
κοινοβουλευτικά µέσα και σε κοινοβουλευτικές οδούς που τελικά
παραβιάζουν τη διαδικασία που όλοι µας θέλουµε να υπερασπιστούµε.
Διαβάζω τι ορίζει σε σχέση µε τα νοµοσχέδια και τις τροπολογίες το άρθρο 74 του Συντάγµατος: «Κάθε νοµοσχέδιο και κάθε
πρόταση νόµου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση. Πριν εισαχθεί στη Βουλή, στην Ολοµέλεια ή σε Τµήµατα,
µπορεί να παραπεµφθεί για νοµοτεχνική επεξεργασία στην Επιστηµονική Υπηρεσία της παραγράφου 5 του άρθρου 65, όταν συσταθεί, όπως ορίζει ο Κανονισµός».
Έχει συσταθεί η Επιστηµονική Υπηρεσία, απλώς να ενηµερώσω ότι είναι από τις πιο υποστελεχωµένες. Μόνο είκοσι τέσσερα πρόσωπα υπηρετούν εκεί, εν αντιθέσει µε άλλες υπηρεσίες
που έχουν διακόσια σαράντα πρόσωπα. Η Επιστηµονική Υπηρεσία είναι πολύ σηµαντική.
«Τα νοµοσχέδια και οι προτάσεις νόµων που κατατίθενται στη
Βουλή παραπέµπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή».
Θυµίζω ότι ακόµα και για τα κατεπείγοντα νοµοσχέδια αυτή
εδώ η Βουλή έχει εφαρµόσει διαδικασίες ευρείας συζήτησης
στις επιτροπές. Ακόµη και το κατεπείγον που κατατέθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας συζητήθηκε σε τρεις συνεδριάσεις, αντί της
µίας.
«Αφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η προθεσµία
που είχε ταχθεί από την υποβολή της, εισάγονται στη Βουλή για
συζήτηση, µετά παρέλευση τριών ηµερών από τότε, εκτός αν ο
αρµόδιος Υπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγοντα. Η συζήτηση αρχίζει ύστερα από προφορική εισήγηση του αρµόδιου
Υπουργού και των εισηγητών της επιτροπής.
Παράγραφος 3. Τροπολογίες Βουλευτών σε νοµοσχέδια και
προτάσεις νόµων για τα οποία αρµόδια είναι η Ολοµέλεια ή τα
Τµήµατα της Βουλής δεν εισάγονται για συζήτηση, αν δεν υποβληθούν έως και την παραµονή της ηµέρας που θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται η Κυβέρνηση να συζητηθούν».
Εδώ θέλω να πω ότι οι βουλευτικές τροπολογίες είναι ένα
πολύ σηµαντικό µέσο ενεργοποίησης της νοµοθετικής λειτουργίας. Η αποδοχή βουλευτικών τροπολογιών είναι σηµαντική, γιατί
δίνει νοµοθετική εξουσία πραγµατική και στους Βουλευτές, αλλά
οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται. Βέβαια, υπάρχει πάντα
το προνόµιο της Κυβέρνησης να κάνει δεκτές ακόµη και εκπρόθεσµες τροπολογίες Βουλευτών.
«Δεν εισάγεται για συζήτηση νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου
που αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης νόµου και δεν έχει
καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση ολόκληρο το κείµενο της
διάταξης που τροποποιείται και στο κείµενο του νοµοσχεδίου ή
της πρότασης ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαµορφώνεται µε
την τροποποίηση.
Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τα νοµοσχέδια ή τις προτάσεις νόµων που εισάγονται για συζήτηση
και ψήφιση στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή,
όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
Νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που περιέχει διατάξεις άσχετες
µε το κύριο αντικείµενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση. Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου δεν εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται µόνο αν
έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη
της συζήτησης στην Ολοµέλεια, στο κατά το άρθρο 71 Τµήµα ή
στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο
Κανονισµός. Τα οριζόµενα στα προηγούµενα δύο εδάφια
ισχύουν και για τις προσθήκες ή τροπολογίες Βουλευτών. Σε περίπτωση αµφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή.
Βουλευτές που δεν µετέχουν στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο κατά το άρθρο 71 Τµήµα έχουν το δικαίωµα να λάβουν το λόγο επί της αρχής και για να
υποστηρίξουν προτάσεις νόµων και προσθήκες ή τροπολογίες
που έχουν υποβάλει, όπως ορίζει ο Κανονισµός».
Στο άρθρο 87 του Κανονισµού του Βουλής ορίζονται τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Οι προσθήκες ή οι τροπολογίες υπογράφονται από τους Βουλευτές ή τους Υπουργούς που τις υποβάλλουν, κατατίθενται
στην αρµόδια υπηρεσία της Βουλής και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο συνεχούς αρίθµησης, κατά χρονολογική σειρά κατάθεσής τους. Η κατάθεση την Παρασκευή γίνεται το αργότερο
έως ώρα 13.00’.
Η βεβαίωση της κατάθεσης των προσθηκών ή των τροπολογιών γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της Βουλής µε τη σύνταξη κάτω από το κείµενό τους σχετικής πράξης, όπου
σηµειώνονται ο αριθµός, η ηµεροµηνία και η ώρα της κατάθεσης.
Προσθήκες ή τροπολογίες Βουλευτών και Υπουργών κατατίθενται τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια στο Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της
Βουλής ή στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή. Σε περίπτωση αµφισβήτησης ο Πρόεδρος ερωτά τη Βουλή, που αποφαίνεται αποκλειστικά µε ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.
Άρθρο 88. Οι τροπολογίες περιέχουν είτε τροποποιήσεις συγκεκριµένων άρθρων ή συγκεκριµένων διατάξεων νοµοσχεδίου ή
πρότασης νόµου είτε προσθήκες νέων άρθρων ή διατάξεων».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τέτοια ώρα τον Κανονισµό θα µας διαβάσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): «Πριν από το κείµενο
κάθε τροπολογίας παρατίθεται σύντοµη αιτιολογική έκθεση,
όπου αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν τις προτεινόµενες µεταβολές. Τροπολογίες που υποβάλλονται από Υπουργούς συνοδεύονται και από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών
της ρύθµισης.
Oι τρoπoλoγίες πρέπει να σχετίζoνται µε τo κύριo αντικείµενo
τoυ νοµοσχεδίoυ ή της πρότασης νόµoυ.
Oι τρoπoλoγίες πoυ πρoέρχoνται από τη Boυλή πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τη διάταξη τoυ άρθρoυ 73 παράγραφος 3 τoυ Συντάγµατoς.
Oι τρoπoλoγίες πoυ συνεπάγoνται επιβάρυνση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ τoυ Kράτoυς διαβιβάζoνται πριν από τη συζήτησή τoυς
στo Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς, αν τo ζητήσoυν oι αρµόδιoι
Yπoυργoί. Σ’ αυτήν την περίπτωση, τo Γενικό Λoγιστήριo τoυ
Kράτoυς υπoχρεoύται να υπoβάλει στη Boυλή την έκθεσή τoυ
µέσα σε τρεις ηµέρες από την παραλαβή τoυς. Mόνo αν η πρoθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, oι τρoπoλoγίες µπoρoύν να συζητηθoύν και χωρίς την έκθεση. Oι τρoπoλoγίες τυπώνoνται και
διανέµoνται στoυς Boυλευτές, πριν από την έναρξη της συζήτησης κατ’ άρθρo τoυ αντίστoιχoυ νοµοσχεδίoυ ή της πρότασης
νόµoυ».
Είναι πολύ σαφές το πλαίσιο κατάθεσης των τροπολογιών και
περιεχοµένου των τροπολογιών. Είναι επίσης σαφές ότι µπορεί
να υπάρχει παρέκκλιση από το πλαίσιο µε απόφαση της Βουλής
και στο µέτρο του λογικού και του αναγκαίου, ιδίως από κατεπείγουσα ανάγκη.
Εν προκειµένω –και θα µιλήσω κατ’ αρχήν για τις υπουργικές
τροπολογίες- υπάρχουν τρεις υπουργικές τροπολογίες, οι
οποίες κατά την κρίση του Προεδρείου, εµού ως Προέδρου, δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές που ανέγνωσα:
Είναι η υπ’ αριθµόν 2, µε αριθµό πρωτοκόλλου γενικό 88 και
αριθµό πρωτοκόλλου ειδικό 35, ηµεροµηνία κατάθεσης
27/4/2015 -είναι εµπρόθεσµη- και αντικείµενο: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3023/2002 όπως ισχύει, όσον αφορά στην κρατική
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων». Γι’ αυτήν µε έχουν
ενηµερώσει ότι δεν έχει αναπτυχθεί από αρµόδιο Υπουργό. Εφόσον υπάρξει ανάπτυξη κι αιτιολόγηση, µπορεί η Βουλή να το επανεξετάσει.
Επίσης, υπάρχει η υπ’ αριθµόν 105 γενική και 46 ειδική µε τίτλο
ή περίληψη: «Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τροποποίηση διατάξεων των
άρθρων 79, 104, 161, 163, 165».
Τέλος, υπάρχει µία εκπρόθεσµη τροπολογία υπουργική, κατατεθειµένη σήµερα το απόγευµα στις 18.30’ µε τίτλο «Συµπλήρωση της από 20-4-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που κυρώθηκε µε το ν. 4323/2015, σχετικά µε την υποχρέωση
των µνηµονευοµένων φορέων να καταθέτουν τα ταµειακά τους
διαθέσιµα σε λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος».
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Στο µέτρο του δυνατού και µε δεδοµένο το πλήθος των τροπολογιών, η εκτίµησή µου είναι ότι αυτές οι τρεις τροπολογίες
δεν δικαιολογούνται και θα πρέπει να αποσυρθούν, διότι δεν πληρούν τις συνταγµατικές προϋποθέσεις. Για τις βουλευτικές τροπολογίες επιφυλάσσεται το Προεδρείο. Υπάρχουν ακόµα αρκετοί
εγγεγραµµένοι Βουλευτές, προκειµένου να µιλήσουν.
Σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση, για τη ζητηθείσα ονοµαστική
ψηφοφορία και προκειµένου να µην έχουµε νυκτερινές µεταµεσονύκτιες διαδικασίες, αυτή θα οριστεί για αύριο και θα σας ενηµερώσω για την ώρα.
Θα ήθελα να παρακαλέσω -έχω ήδη επικοινωνήσει από πολλού
χρόνου µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης σχετικά, τον
έχω ενηµερώσει- τους αρµοδίους Υπουργούς, εφόσον υπάρχει
κάτι συµπληρωµατικό γι’ αυτές τις τρεις τροπολογίες, να τοποθετηθούν και στο βαθµό που δεν είναι εδώ, να προσέλθουν για
να υπάρξει µία αιτιολόγηση και να αποφανθεί η Βουλή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα µιλήσω για την
πρώτη και την τρίτη τροπολογία, σε σχέση µε την χρηµατοδότηση των κοµµάτων και σε σχέση µε τα αποθεµατικά της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Θεωρώ ότι είναι απολύτως µέσα στην ύλη του νοµοσχεδίου
που συζητάµε. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αφορούν στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δεν είχα ούτε το
χρόνο, αλλά ούτε θεώρησα πως ήταν αναγκαίο -και το θεωρώ
ακόµα- να αναφερθώ στο ζήτηµα της κρατικής επιχορήγησης,
διότι είναι διόρθωση πάνω στο νόµο, διότι είχε παραλειφθεί ένα
«ΣΤ» σε µία υποπερίπτωση, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν τα
κόµµατα να χρηµατοδοτηθούν, να έχουµε φτάσει στο Μάιο και
να µην µπορεί να δοθεί η δόση. Έγινε µε όλους τους κανονιστικούς τύπους από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και µε
προσωπική µου συµµετοχή η διόρθωση. Αφορά στα κόµµατα
κατά νόµο.
Άκουσα κάποιες ενστάσεις από τους κυρίους σε σχέση µε το
ΛΑΟΣ και τα λοιπά. Δεν υπεισέρχοµαι στην ουσία. Ο νόµος αυτό
λέει. Και πιστεύω πως θα πρέπει να ψηφιστεί. Ούτε υπάρχει κάποιο ακόµα πιο κατάλληλο νοµοσχέδιο στο οποίο να µπει µία τέτοια τροπολογία. Ίσως να είναι η επιτοµή των τροπολογιών σε
σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτή είναι η δικιά µου άποψη.
Για δε το άλλο θέµα, είναι αυτονόητο. Είχε γίνει αναλυτική συζήτηση στη Βουλή για τα αποθεµατικά των φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Είχαν ζητήσει οι φορείς, και µέσα στη συζήτηση
που έγινε εδώ, αναλυτικά κάποιες –να το πω χοντρά- γραπτές
δεσµεύσεις της Κυβέρνησης, σε σχέση µε δύο κρίσιµα ζητήµατα
ως προς κάποιους προθεσµιακούς λογαριασµούς που έχουν και
θα έχαναν από αυτό ορισµένοι δήµοι, όπως επίσης για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες από όπου δεν θέλανε να µπουν σε αυτή την
υποχρέωση κατάθεσης των αποθεµατικών.
Αυτά και τα δύο από την Κυβέρνηση µετά από αναλυτική συζήτηση είχαν γίνει δεκτά. Ο κύριος Πρωθυπουργός µάλιστα, σε
συνάντηση µε την ΚΕΔΕ και την ΕΛΠΕ τα επισήµανε και τα επισφράγισε. Κατόπιν τούτου και ενόψει και του συνεδρίου της
ΚΕΔΕ που είναι µεθαύριο, έρχονται επίσης σε αυτή τη διαδικασία. Δεν βρίσκω δηλαδή πώς εµπίπτουν σε καµµία περίπτωση,
τουλάχιστον αυτές οι δύο τροπολογίες, σε αντισυνταγµατικό ή
στα όρια του κανονιστικού κ.λπ. πλαισίου.
Θα παρακαλούσα πολύ να προχωρήσουµε στη διαδικασία ως
προς αυτές τις δύο τροπολογίες ή, εν πάση περιπτώσει, εάν
υπάρχει διάσταση απόψεων, να αποφασίσει η Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Βούτση.
Ο κ. Κατρούγκαλος ζήτησε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα
σας µιλήσω για την τρίτη, την υπουργική τροπολογία, που κατέ-
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θεσε ο κ. Μάρδας και αφορά τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Πριν πω γι’ αυτήν, να σας πω ότι συµφωνώ απολύτως για την
ανάγκη τήρησης του Κανονισµού και του Συντάγµατος και για να
υπάρχει συνέπεια µεταξύ αυτών που λέγαµε όταν ήµασταν αντιπολίτευση και αυτών που λέµε τώρα.
Να σας πω όµως ότι κατά τη γνώµη µου, η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», που
είναι το βασικό αντικείµενο της ρύθµισης αυτής, ανταποκρίνεται
ως προς τη συνάφεια στο δεύτερο βασικό αντικείµενο του νοµοσχεδίου, που είναι: «Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και είναι εµπρόθεσµη.
Άρα, νοµίζω ότι από την πλευρά αυτή των ρυθµίσεων του Κανονισµού και του Συντάγµατος που είπατε, καλύπτουµε τις τυπικές ανάγκες που πρέπει να πληρούνται, ώστε να µην έχουν
κάποια αντίθεση µε τη ρύθµιση, ώστε να συζητηθεί η ρύθµιση
αυτή.
Επίσης, να σας πω ότι επί του περιεχοµένου έχει αναπτυχθεί
από τον Υπουργό και ότι δεν συνίσταται σε µείζονα απόκλιση από
τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Έρχεται να λύσει ένα πολύ ειδικό θέµα, των λεγόµενων ανακλητικών πράξεων, που επιτρέπουν κονδύλια, που
δεν έχουν χρησιµοποιηθεί στη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους,
να µπορέσουν να µεταφερθούν στο επόµενο. Και επειδή δεν
έχουν γίνει αναρτήσεις στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τα κονδύλια του προηγούµενου έτους, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ποσά αυτά,
πράγµα που δικαιολογεί το κατεπείγον και το να µη συµπεριληφθεί σε ένα άλλο νοµοσχέδιο.
Σαν υστερόγραφο, µολονότι σας είπα και αρχικά ότι συµµερίζοµαι απολύτως την αυτονόητη φροντίδα που πρέπει να έχουµε
όλοι µας για την τήρηση του Κανονισµού και του Συντάγµατος
και µολονότι θεωρώ ότι το πλήθος των τροπολογιών αυτών θα
έπρεπε να είχαµε φροντίσει, ενδεχοµένως, να είχαν συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο, ώστε να µην επιβαρύνουν έτσι την κοινοβουλευτική διαδικασία, δικαιολογείται κατά τη γνώµη µου, εν
µέρει, η κατάσταση αυτή από το γεγονός της ύπαρξης πολλών
αδικιών, πολλές από τις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο κείµενο
του νοµοσχέδιου. Αναφέροµαι στις βουλευτικές τροπολογίες αλλά προλαµβάνω, ενδεχοµένως, τη συζήτηση για αργότερα- και
γι’ αυτό το λόγο δικαιολογείται ο µεγάλος αυτός αριθµός των
κατατεθειµένων τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατρούγκαλο.
Υπάρχει άλλος Υπουργός που θα ήθελε το λόγο επί των τροπολογιών;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Πολάκη, όχι.
Υπάρχει κατάλογος οµιλητών.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σε σχέση µε αυτό το θέµα των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
ανοίξουµε µεγάλο κατάλογο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Νοµίζω πως ναι. Εάν,
όµως, το κρίνετε απαραίτητο, …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Καλύτερα να µη µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …µπορείτε να εγγραφείτε ως προτασσόµενη δευτερολογία και να µιλήσετε στο
τέλος. Θα έλεγα να κάνουµε αυτό.
Ούτως ή άλλως, το ζήτηµα δεν θα το κλείσουµε αυτή τη
στιγµή. Ακούσαµε τους κυρίους Υπουργούς. Σε σχέση µε την εκπρόθεσµη τροπολογία του κ. Μάρδα, εκεί υπάρχει απόλυτη απαγόρευση από τον Κανονισµό και, από την άλλη, υπάρχει απόλυτη
αντίληψη ότι είναι µία θετική τροπολογία, έτσι όπως µας την εξηγείτε, κύριε Υπουργέ.
Το προηγούµενο που υπάρχει σε σχέση µε τέτοιου είδους τροπολογίες, που κρίνονται ως θετικές, αλλά έχουν υπάρξει εκπρόθεσµες, είναι ότι αποφαίνεται το Σώµα αν θα δεχθεί κατά
παρέκκλιση.
Αυτή τη στιγµή, βεβαίως, υπάρχει η δυσκολία ότι έχουν αποχωρήσει δύο κοινοβουλευτικές οµάδες, κατά την άποψή µου, βεβαία, όχι για λόγους που άπτονται της τήρησης του Συντάγµατος
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και της διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει, η αιτιολογία σε σχέση
µε αυτήν θα µπορούσε να είναι µία απόφαση της Βουλής.
Ωστόσο, δεν µπορώ να µην παρατηρήσω ότι το να διαπιστώνουµε πως εκεί όπου ακολουθήθηκαν έκτακτες διαδικασίες,
όπως είναι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, παρεισφρέουν
αστοχίες και λάθη και αδικίες, νοµίζω ότι πρέπει να µας κάνει
όλους πολύ πιο προσεκτικούς, σε σχέση µε τον τρόπο νοµοθέτησης.
Σε σχέση µε την τροπολογία, η οποία αφορά τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
αντιλαµβάνοµαι την αιτιολογία του κ. Κατρούγκαλου, ότι δηλαδή
υπάρχει τυπικά συνάφεια. Οµολογώ ότι δεν έχω καταλάβει βέβαια το περιεχόµενο, αλλά αυτό δεν άπτεται της διαδικασίας και
της αρµοδιότητάς µου.
Σε σχέση µε την τροπολογία, που αφορά τη χρηµατοδότηση
των πολιτικών κοµµάτων, εξέθεσε ο κύριος Υπουργός τους λόγους. Η άποψή µου είναι ότι για όλα αυτά πρέπει να αποφανθεί
η Βουλή. Θα γίνει αυτό στο τέλος της συζήτησης απόψε.
Εποµένως, θα προχωρήσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
να λάβω το λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κι εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητούν, λοιπόν, τον
λόγο ο κ. Πετράκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
και ο κ. Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από Το Ποτάµι.
Ορίστε, κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έχω τη γνώµη και προτείνω ότι η ώρα που πρέπει να αποφασίσουµε είναι αυτή. Τώρα έγινε η ενηµέρωση από τους αρµόδιους Υπουργούς για τη συνάφεια και τη σηµασία των
τροπολογιών, τώρα το Σώµα πρέπει να αποφανθεί. Δεν νοµίζω
ότι πρέπει να γίνει -γιατί υπάρχει και κίνδυνος να είναι πολλοί λιγότεροι συνάδελφοι- στο τέλος. Άρα, για τις συγκεκριµένες
υπουργικές τροπολογίες πρέπει να αποφανθούµε τώρα.
Για τις βουλευτικές -όπως είπατε- είναι σωστό και πρέπει οι
Βουλευτές να έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν στη νοµοθέτηση. Και αυτό το νόηµα είχαν οι βουλευτικές τροπολογίες, για
να αποκαταστήσουν πλευρές των αδικιών της προηγούµενης Κυβέρνησης
Η πρότασή µου είναι να αποφανθούµε τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σε σχέση µε τις βουλευτικές δεν είπαµε, κύριε Πετράκο, γιατί υπάρχουν εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες, συναφείς και µη συναφείς. Και είναι πάρα
πολλές, θα πούµε στην πορεία.
Το σίγουρο είναι αυτό που υπογραµµίσατε, ότι εκεί που υπάρχει αποκατάσταση αδικίας, υπάρχει και συνάφεια και πρέπει να
υπάρχει και ευαισθησία.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να
χαιρετήσουµε τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγµή και την
πρωτοβουλία που είχατε, κυρία Πρόεδρε, να θέσετε αυτά τα ζητήµατα, γιατί είναι ζητήµατα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εµείς και άλλες κοινοβουλευτικές οµάδες –εγώ δεν θα
πω αν το έκαναν παραπειστικά ή πραγµατικά, εµείς τουλάχιστοντο κάναµε για λόγους τήρησης του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής. Συνεπώς, επειδή βλέπαµε -και συνεχίζουµε
να βλέπουµε- ότι η Κυβέρνηση κωφεύει σε αυτά τα ζητήµατα,
χαιρετίζουµε το γεγονός ότι ξεκινήσατε τη συζήτηση για αυτό το
θέµα.
Και για τις τρεις αυτές υπουργικές τροπολογίες -δεν θα αναφερθούµε στις βουλευτικές, θα το κάνουµε όταν έρθει η συζήτηση- είναι πάρα πολύ σηµαντικό, εφόσον δεν πληρούν -όπως
και εσείς θέσατε- τους όρους που το Σύνταγµα ζητά, έστω και
αν υπάρχουν τρόποι διαφυγής µέσω κάποιων διαδικασιών, όπως
για παράδειγµα η συζήτηση στην Ολοµέλεια, να µην το κάνουµε.
Θα ήθελα να θυµίσω στο Σώµα ότι του ζητήθηκε να ψηφίσει
τέσσερις φορές διατάξεις για τις ρυθµίσεις των εκατό δόσεων.
Αυτό συνέβη επειδή δεν έγινε σωστή νοµοθέτηση. Περάσατε µια
στις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου επειδή δεν γράφτηκε, αυτό που ήθελε να γράψει η Κυβέρνηση στο νόµο για τις
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ρυθµίσεις. Ερχόµαστε και κάνουµε συνέχεια διορθώσεις πάνω
στις διορθώσεις. Αυτό τώρα ξαναγίνεται µε τροπολογία, η οποία
διορθώνει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Νοµίζω ότι δεν περιποιεί τιµή στον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί το Κοινοβούλιο, εάν µπούµε σε µία συνεχή και αέναη διαδικασία διόρθωσης επί διορθώσεων από τη µία εβδοµάδα στην
επόµενη. Θυµίζω ότι δεν πέρασαν πέντε-έξι ηµέρες για να έρθει
η ΠΝΠ για να διορθώσει τη ρύθµιση.
Κατανοούµε ότι µπορεί πολλές από αυτές να έχουν σηµασία.
Από την άλλη, όσο πιο σηµαντικές είναι τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να δούµε αυτές τις τροπολογίες. Ο κύριος Υπουργός προσπάθησε να υποβαθµίσει τη σηµασία του προγράµµατος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ναι, µπορεί για το συγκεκριµένο θέµα αυτή η τροπολογία να µην είναι πολύ σηµαντική, αλλά εξ όνυχος τον λέοντα.
Ανοίγει την κερκόπορτα και ο επόµενος που θα έρθει θα πει ότι
«για λόγους αποτελεσµατικότητας και του ΕΣΠΑ τις δαπάνες δεν
προλαβαίνουµε να τις περνάµε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Θα πληρώνουµε
και µετά θα το µαθαίνουµε σε ένα δυο-µήνες.»
Είναι πάρα πολύ σηµαντικά αυτά τα θέµατα. Δεν πρέπει να δηµιουργούµε –και συγχωρέστε µου την αδόκιµη έκφραση- δεδικασµένα µε το να κάνουµε τέτοιες ενέργειες, οι οποίες να µην
είναι µε περίσκεψη. Στο κάτω-κάτω, το Κοινοβούλιο είναι ένα
χώρος διαλόγου και περίσκεψης.
Συνεπώς, πιστεύουµε και συντασσόµαστε µε τις απόψεις που
εκφράσατε και εσείς η ίδια, για το ότι αυτές οι τροπολογίες πρέπει να έρθουν εν ευθέτω χρόνω και αφού τις έχει διαβουλευθεί
καλύτερα η Κυβέρνηση και έχει κάνει τις όποιες διορθώσεις. Εµµένουµε σε αυτή τη θέση µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοχάρη.
Θα µου επιτρέψετε να µην κολακεύοµαι από τέτοιες τοποθετήσεις. Εξάλλου, η κοινοβουλευτική σας οµάδα έχει αποχωρήσει
από κάθε επιτροπή, στην οποία προεδρεύω, πλην όµως συµµετέχει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Η διαφωνία µας είναι δεδοµένη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εδώ τα ζητήµατα είναι
σοβαρά. Αυτό το οποίο είπα και ήταν ξεκάθαρο, είναι ότι πρέπει
απολύτως να διασαφηνιστεί.
Σε σχέση µε τις εµπρόθεσµες τροπολογίες δόθηκαν συγκεκριµένες εξηγήσεις από τους αρµόδιους Υπουργούς, για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και για το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Για
τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δόθηκε η εξήγηση ότι υπάρχει συνάφεια και δεδοµένου αυτού δεν τίθεται ζήτηµα εκπροθέσµου, αφού είναι εµπρόθεσµη. Σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων –αν
κατάλαβα καλά την αιτιολόγηση- είναι ότι αποτελεί λόγο παρεµπόδισης της χρηµατοδότησης των κοµµάτων, κύριε Βούτση;
Υπάρχει κάτι που εµποδίζει τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων;
Συνολικά; Ωστόσο θα πρέπει να είναι και συνειδητή η νοµοθέτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για δε το άλλο θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή θέλω να είµαι σωστός σε αυτό το επίπεδο,
κυρία Πρόεδρε, αφού γενικεύεται κάπως η συζήτηση και θα πρέπει να είµαστε απολύτως ειλικρινείς και ανοικτοί εγώ θα το πω
ευθύτατα: Η ΚΕΔΕ, µετά τη συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό,
παρ’ ότι είχε πάρει αυτές τις διαβεβαιώσεις, πήρε απόφαση να
µην κατατεθούν τα αποθέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα
αποθεµατικά, εν αναµονή του να γίνουν νοµοθεσία αυτά, τα
οποία οι ίδιοι θεωρούν αυτές τις δύο δεσµεύσεις.
Πέρασαν οι µέρες, πέρασε και ο καιρός. Εν πάση περιπτώσει,
δεν κριτικάρω την απόφαση του θεσµικού οργάνου εκεί. Μεθαύριο θα πάω να µιλήσω στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Τα πράγµατα
είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τα έχουµε ψηφισµένα αυτά. Δεν ξέρω πλέον ποια θα είναι η απόδοσή τους.
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Είναι σαφές ότι έχει ανακύψει ένα σοβαρό ζήτηµα.
Σας δίνω και αυτές τις εξηγήσεις, για να καταλάβετε την επιµονή που υπάρχει από πλευράς της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, για να περάσουµε αυτά τα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που θέλει να πάρει τον λόγο, σε σχέση
µε αυτά;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Πολάκη, επειδή
ζητάτε επιµόνως το λόγο, δεν θέλω να σας αδικήσω. Έχετε το
λόγο για δύο λεπτά, µολονότι δεν προβλέπεται.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Συγγνώµη που επιµένω, αλλά θέλω να µιλήσω ως αυτοδιοικητικός µέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Θέλω να µιλήσω
προς επίρρωση αυτών που είπε ο κ. Βούτσης. Για το θέµα της τροπολογίας που αφορά τα αποθεµατικά της ΚΕΔΕ: Για διάφορους
λόγους ζητάει η ΚΕΔΕ µια διασφάλιση, την οποία η Κυβέρνηση,
µε αυτή την τροπολογία, τη δίνει. Και πρέπει να τη δώσει, λόγω
του ζητήµατος, το οποίο περνάει η χώρα και σταµατάω εδώ. Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η τροπολογία και να ψηφιστεί.
Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει µε αυτό που βάζει ο
κ. Θεοχάρης, το οποίο είναι υποκριτικό. Είναι καθαρά υποκριτικό.
Οι δήµοι έχουν δεκατρείς βαθµούς ελέγχου. Προσωπική µου
γνώµη είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας κατασταλτικός έλεγχος
στο τέλος της χρονιάς. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να
µασκαρευόµαστε µεταξύ µας.
Γιατί δηµιουργήθηκε αυτή τη στιγµή το πρόβληµα; Το εξήγησε
ο κ. Κατρούγκαλος. Θα το πω πιο απλά εγώ. Πάρα πολλές
υπηρεσίες, προµήθειες ή έργα δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν
την προηγούµενη χρονιά. Είχαν ψηφιστεί οι πιστώσεις και δεν
εκταµιεύθηκαν όλα τα ποσά. Στις 27 του Δεκέµβρη έστειλε το
Υπουργείο µία διάταξη που έλεγε: «κάντε ανατροπή ανάληψης της
υποχρέωσης µέχρι τις 31». Δεν πρόλαβαν να το κάνουν όλοι οι
δήµοι.
Με το να µην γίνει αυτό το πράγµα δεν δέχονται οι επίτροποι άλλος καρκίνος αυτός και το λέω έτσι όπως είναι- να θεωρήσουν
µια σειρά από εντάλµατα. Και αυτή τη στιγµή υπάρχουν έργα, τα
οποία έχουν εκτελεστεί στην πορεία και τα οποία δεν µπορούν να
πληρωθούν.
Με αυτή την τροπολογία που κατατίθεται θα µπορέσουν αυτά
τα έργα και οι άνθρωποι που τα έκαναν να πληρωθούν. Αυτή είναι
η ιστορία. Δεν παραβιάζουµε καµµία θύρα ούτε σπέρνουµε καινά
δαιµόνια ούτε καταργούµε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Νοµίζω ότι περιγράφεται αναλυτικά το πώς γίνεται αυτό το
πράγµα και το γιατί πρέπει να γίνει και τι εξυπηρετεί αυτή την
περίοδο, που θέλει και η αγορά ρευστότητα και πρέπει κάποιοι
άνθρωποι να πληρωθούν για τις εργασίες που έκαναν. Νοµίζω ότι
η τροπολογία είναι για την εξυπηρέτηση της τοπικής
αυτοδιοίκησης και πρέπει να γίνει δεκτή.
Ευχαριστώ πολύ και για την εξαίρεση που κάνατε, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολάκη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο παρακαλώ. Αναφέρθηκε σε δύο θέµατα ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η διαδικασία θα έχει
ως εξής. Υπάρχει ακόµη…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν
µου δίνετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, να σας
δώσω το λόγο. Δεν είδα ότι ζητήσατε τον λόγο. Έχετε τον λόγο
για δύο λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν χρειάζοµαι τα δύο
λεπτά.
Ακούσαµε από τη σκοπιά ενός αυτοδιοικητικού για ποιο λόγο ο
ελεγχόµενος δεν θέλει τον έλεγχο. Δεν διαφωνώ. Συµφωνώ 100%.
Είναι φανερό ότι από τη σκοπιά των ΟΤΑ και από τη σκοπιά του
κάθε Υπουργού αν µπορούσαµε να βγάλουµε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
εντελώς, θα ήταν ευχαριστηµένοι. Είµαι σίγουρος. Δεν αµφισβητώ
αυτό ούτε αµφισβήτησα αυτό.
Μας περιγράφηκε όµως ένα πρόβληµα, το οποίο είναι
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πρόβληµα του παρελθόντος και φέραµε µία τροπολογία, η οποία
θα ισχύει στο διηνεκές. Αυτό είναι διαφορά µέσων και σκοπών.
Δεν φέρνεις µία τροπολογία που προβλέπει ότι επειδή δεν
προλάβαµε πέρσι, θα έχουν δικαίωµα οι δήµαρχοι κάθε χρόνο στις
31-12 -και σε δέκα χρόνια- να κάνουν τις πράξεις, χωρίς να
βγαίνουν αυτές στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Εάν έχουµε πρόβληµα µε τις περσινές πράξεις, να έρθει µία
τροπολογία, η οποία να λύνει το πρόβληµα των περσινών
πράξεων. Εκεί να συζητήσουµε και δεν θα έχουµε αντίρρηση,
αλλά όχι µία τροπολογία που κάθε χρόνο δίνει δικαίωµα στους
δηµάρχους να κάνουν αυτό το πράγµα. Να προσέχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοχάρη.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή ως Βουλευτής έχω
αντιταχθεί σε τροπολογίες για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τις οποίες έφερνε
το Υπουργείο Οικονοµικών, όταν ήσασταν Γενικός Γραµµατέας
Εσόδων…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν είχα νοµοθετική
πρωτοβουλία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και επειδή αυτές τις
τροπολογίες τις θεωρώ πολύ σηµαντικές και σοβαρές…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Πόσες πέρασαν; Πόσες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και επειδή πρέπει να
διευκρινίζονται απολύτως, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και λόγω
της φαινόµενης εν αρχή έλλειψης συνάφειας άνοιξε το ζήτηµα.
Αλλά να µην φτάσουµε να προσποιούµαστε ότι ξεχνάµε εδώ µέσα
ο καθένας και σε τι έχει συµπράξει και σε τι έχει αντιταχθεί. Η
Πρόεδρος δεν ξεχνά σε τι έχει αντιταχθεί. Εσείς µην ξεχνάτε σε τι
έχετε συµπράξει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Από πού κι ως πού
συνάγεται το συµπέρασµα ότι έχω συµπράξει, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ.
Καµµένος.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Πείτε µου από πού
προκύπτει ότι έχω συµπράξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συγγνώµη, ο κ.
Κόκκαλης ήθελα να πω.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, από πού
κι ως πού συνάγεται το συµπέρασµα ότι έχω συµπράξει σε αυτό
το θέµα; Αφού δεν είχα νοµοθετική πρωτοβουλία!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μπήκε κάπου η υπογραφή µου; Πείτε µου µία τροπολογία µε
τη δική µου υπογραφή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο. Μη φωνάζετε. Εδώ δεν κλείνουµε µικρόφωνα. Ελάτε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Από πού, κυρία Πρόεδρε,
συνάγετε αυτό; Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, πείτε µου
πόσες τροπολογίες έφερε τελικά και υπέγραψε η προηγούµενη
κυβέρνηση. Από όσες εγώ θυµάµαι από µνήµης καµµία! Γιατί
αντιταχθήκατε και δεν πέρασαν. Αυτή η Κυβέρνηση είναι που δεν
ακούει τίποτα και όλες αυτές τις τροπολογίες θα τις περάσει. Και
τότε το σκορ θα είναι µηδέν για την προηγούµενη κυβέρνηση και
δεν ξέρω πόσες τροπολογίες γι’ αυτήν!
(Θόρυβος–Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας παρακαλώ, δεν έχω σχέση µε καµµία νοµοθετική πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης. Και αν δεν µπορούµε να
κατανοήσουµε πώς λειτουργούν οι γενικοί γραµµατείς και πώς λειτουργεί η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία, δεν µπορώ να το εξηγήσω
αυτή τη στιγµή. Είναιπολύ πολύπλοκο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για να σας απαντήσω,
οι τροπολογίες έρχονταν υπαγορευµένες, το γνωρίζετε. Έχει
υπάρξει και για τη λίστα Λαγκάρντ, που ήταν της απολύτου αρµοδιότητάς σας. Για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δε έρχονταν και µε το τέχνασµα
των βουλευτικών τροπολογιών.
Ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έχει
τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο µετά. Αφήστε να µιλήσει και ο συνάδελφός σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Πολύ σωστά στην αρχή της οµιλίας
σας, κυρία Πρόεδρε, αιτιολογήσατε την άποψή σας πλήρως, πα-

2194

ραθέτοντας και τα άρθρα του Συντάγµατος αλλά και του Κανονισµού, για το πώς µια τροπολογία µπορεί να ενσωµατωθεί σε
ένα νοµοσχέδιο.
Μετά τις εξηγήσεις των αρµόδιων Υπουργών πιστεύουµε ότι
οι συγκεκριµένες τροπολογίες πρέπει να γίνουν δεκτές και τύποις –γιατί η µια ήταν εκπρόθεσµη- αλλά και στην ουσία και ότι
είναι απολύτως αναγκαίες για τη συνέχιση του κυβερνητικού
έργου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κόκκαλη.
Θέλετε ξανά το λόγο, κύριε Θεοχάρη;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για ένα λεπτό, παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα ήθελα να διορθώσω
µια ανακρίβεια την οποία αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε.
Η λίστα Λαγκάρντ δεν ήταν ποτέ της αρµοδιότητάς µου, πολύ
περισσότερο της απολύτου αρµοδιότητάς µου. Η λίστα Λαγκάρντ ήταν στην αρµοδιότητα του ΣΔΟΕ, του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος, το οποίο ουδέποτε πέρασε στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Παρέµεινε πάντοτε υπό την εποπτεία του αρµόδιου Υφυπουργού τότε,
του κ. Μαυραγάνη. Υποθέτω ότι τώρα συντονιστικά είναι κάτω
από τον αρµόδιο Υπουργό, κ. Νικολούδη και υπό την κ. Βαλαβάνη. Ακόµα και τώρα, δηλαδή το ΣΔΟΕ, που είχε την αρµοδιότητα για τη λίστα Λαγκάρντ, δεν ήταν ποτέ στην αρµοδιότητα της
Γενικής Γραµµατείας είτε όσο ήµουν εγώ είτε αργότερα. Αυτό
προς άρση κάθε παρεξήγησης, διότι συζητείται συνέχεια.
Σας διαβεβαιώ βέβαια, ότι όσες υποθέσεις µετά από ειδική παρέµβαση του οικονοµικού εισαγγελέα στο τέλος της θητείας µου,
τους τελευταίους δύο µήνες, πέρασαν –µεµονωµένες υποθέσεις
µε ειδική εισαγγελική παραγγελία- σε υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων είναι πιθανότατα οι µόνες ή οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί ακόµα και τώρα –
µετά από τη δική µου θητεία, δεν λέω ότι ολοκληρώθηκαν κατά τη
διάρκεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή προδήλως δεν
υπήρξε παρεξήγηση, σας υπενθυµίζω ότι εκτός από Γενικός
Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων διατελέσατε σύµβουλος του
Υπουργού, κ. Παπακωνσταντίνου και Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Και αναφέρεστε µεταξύ των πρώτων,
κύριε Θεοχάρη, που λάβατε γνώση.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ποτέ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Στ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι
σηµασία έχει για τη σηµερινή µας συζήτηση αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι ο λόγος για τον
οποίο ζητήθηκε η κλήση σας στην αρµόδια επιτροπή και δεν
έγινε δεκτό ποτέ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα µου φέρετε το έγγραφο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καλώς. Εντάξει. Το
ακούτε πρώτη φορά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, πρώτη φορά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τώρα, σε σχέση µε τις
τροπολογίες.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Βάσει ποιου εγγράφου
πήρα εγώ γνώση της λίστας Λαγκάρντ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, το
ακούτε για πρώτη φορά;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για πρώτη φορά. Ναι, βεβαίως. Από εσάς. Για πρώτη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε παρακολουθήσει δηλαδή καθόλου τη διαδικασία και ότι ζητείτο επιµόνως η
κλήτευσή σας, η οποία µε σύµπραξη της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ –δεν θυµάµαι αν ήταν και της ΔΗΜΑΡ- ουδέποτε έγινε
δεκτή; Το ακούτε για πρώτη φορά;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το ακούω για πρώτη
φορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ήρθε ποτέ καµµία κλήση.
Αν ερχόταν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καλώς. Είναι δηµόσια
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αυτά και εγώ ευχαρίστως να σας τα θέσω υπόψη. Είναι δηµόσια
πάντως ως γεγονότα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην το µετατρέψουµε
σε άλλο θέµα τώρα. Να µιλήσουµε…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όµως θα ήθελα να το κλείσουµε. Είναι προσωπικό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει. Ελάτε για ένα
λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θέτετε συνέχεια και το
φέρνετε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Επί της διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μια στιγµή, κυρία Πρόεδρε.
Εσείς προσωπικά, σε πάµπολλες οµιλίες σας έχετε θέσει το
θέµα ότι ήµουνα σύµβουλος του Υπουργού Οικονοµικών. Προς
άρση, λοιπόν, αυτής της παρεξήγησης, όσο ήµουν τυπικά υπό
τον Υπουργό Οικονοµικών τότε, τον κ. Παπακωνσταντίνου, δεν
τον είχα δει ούτε µία φορά από κοντά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν το είχα δει ούτε µία φορά. Το λέω για τα Πρακτικά της
Βουλής, για τον ελληνικό λαό, για να ακούσει µια φορά την αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Εγώ προσελήφθην από τον τότε Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων κ. Διοµήδη Σπινέλη. Επειδή είχα πτυχίο του
εξωτερικού, το οποίο δεν είχε αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ, ξεκίνησα τη διαδικασία αναγνώρισης. Επειδή ως Γενικός Γραµµατέας δεν είχε δικαίωµα πρόσληψης ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε
αναγνωρισµένο πτυχίο, ενώ ο Υπουργός είχε, παρακάλεσε τότε
τον Υπουργό Οικονοµικών και µε έβαλε τυπικά στη δικιά του
οµάδα, διότι είχε δικαίωµα πρόσληψης συµβούλου χωρίς πτυχίο,
µέχρι να γίνει η διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου. Μέχρι τότε
όµως, οι δύο θέσεις του Γενικού Γραµµατέα είχαν πληρωθεί κι
έτσι δεν µπορούσα µετά να τεθώ υπό τον Διοµήδη Σπινέλη.
Συνεπώς, αυτή ήταν η µόνη σχέση που είχα µε τον τότε
Υπουργό Οικονοµικών, κ. Παπακωνσταντίνου, τον οποίο είδα για
πρώτη φορά, εγώ ως Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων και αυτός ως Υπουργός Περιβάλλοντος, σε µια συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωχωρικών Δεδοµένων. Αυτό έγινε ένα
χρόνο µετά.
Οπότε, σας παρακαλώ, τουλάχιστον στη Βουλή, αυτό το ζήτηµα να µην το ξαναθέσετε, διότι δεν είχα καµµία σχέση µε την
επιχειρησιακή δουλειά, που γινόταν στο Υπουργείο Οικονοµικών
τότε. Ήµουν σύµβουλος του τότε Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων κ. Διοµήδη Σπινέλη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καταγράφηκε, κύριε
Θεοχάρη, και η παρέµβασή σας. Δεν έχετε παράπονο ότι σας
στέρησα τη δυνατότητα να διευκρινίσετε και είναι και απολύτως
σαφή όλα αυτά που είπατε, σε σχέση µε το πτυχίο σας και την
αναγνώριση κ.λπ..
Τώρα έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Κατσώτης, που δεν έχει λάβει
το λόγο. Εν συνεχεία θα σας κάνω µία πρόταση για τη διαδικασία, την οποία προσπαθώ να κάνω εδώ και πολλή ώρα.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το πρωί, που όλοι
ασχοληθήκαµε ξανά µε το σχέδιο νόµου που ήταν αναρτηµένο στο
site της Βουλής, υπήρχαν εκεί όλες οι υπουργικές τροπολογίες,
εκτός της τελευταίας της υπ’ αριθµ. 122/58. Και εσείς φαντάζοµαι
ότι γνωρίζατε από το πρωί ότι αυτές οι τροπολογίες που αναρτήθηκαν ή ήταν σύµφωνες µε το σχέδιο νόµου που συζητούµε ή όχι.
Δεν µπορεί να έρχεστε δωδεκάµισι ώρα και να θέτετε θέµατα
τέτοια, τα οποία τα συζητήσαµε όλο το απόγευµα, άσχετα µε το
τι θέση έχει ο καθένας για την τροπολογία τη µία, τη δεύτερη,
την τρίτη. Έρχεστε δωδεκάµισι ώρα και θέτετε το ζήτηµα, ενώ
κι εσείς από το πρωί γνωρίζετε ότι αυτές οι τροπολογίες είναι
αναρτηµένες στο site της Βουλής, στο νοµοσχέδιο. Γιατί το κά-
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νετε αυτό; Είµαστε από τις οκτώ η ώρα εδώ πέρα όλοι κι έρχεστε
δωδεκάµισι ώρα και θέτετε θέµα. Έλεος, δηλαδή! Έλεος, πραγµατικά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κατσώτη,
επειδή το ΚΚΕ δεν χειροκροτεί, αλλά και επειδή είστε και µόνος
σας από το ΚΚΕ, εισπράξατε από το Ποτάµι τα εύσηµα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Έτσι είµαστε εµείς!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, ακούστε να
δείτε. Η διαδικασία πρέπει να τηρείται…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εσείς δεν γνωρίζατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε λίγο. Δεν το
κατάλαβα το πνεύµα σας: Είναι αργά, οπότε ας τα ξεχάσουµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σας ακούω, αλλά από το πρωί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από το πρωί υπάρχει
διαδικασία, η οποία είναι εν εξελίξει και είναι εν εξελίξει και αυτή
τη στιγµή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εσείς τέτοια ώρα που το ανοίγετε το
θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και πριν κλείσει η διαδικασία, πρέπει όλα τα θέµατα που έχουν τεθεί να αντιµετωπιστούν, εκτός αν προτείνετε να τα καταπιούµε. Επειδή δεν
πιστεύω ότι προτείνετε να τα καταπιούµε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εσείς τέτοια ώρα που το ανοίγετε δεν
θέλετε να το καταπιείτε; Ποιος είναι εδώ τέτοια ώρα; Εσείς το
ανοίγετε δωδεκάµισι ώρα, που έχει φύγει όλο το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Αίθουσα είναι γεµάτη, τουλάχιστον οι τρεις πτέρυγες από τις πέντε. Και αυτό
είναι το ευτύχηµα, ότι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο –λυπάµαι αν από κάποια κόµµατα επιλέγουν οι Βουλευτές να µην
έρχονται ή να φεύγουν- η Βουλή είναι γεµάτη. Διαλέγεται και
αποφασίζει και έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να είναι σαφές ότι
δεν πιάνεται στον ύπνο η Βουλή.
Δεν καταλαβαίνω το πνεύµα σας, διότι η παρέµβασή µου είναι
προστατευτική προς την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ζητήσαµε
από τους Υπουργούς διευκρινίσεις. Δόθηκαν από πλευράς
Υπουργών εξηγήσεις. Η Βουλή θα εκτιµήσει εάν αυτές είναι
επαρκείς.
Αυτό το οποίο προτείνω στο Σώµα και το ανακοινώνω, είναι µεριµνήσουµε, ώστε να δώσουµε τον χρόνο σε οποιοσδήποτε θέλει
ακόµη να προσέλθει να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί. Στη ζούλα
διαδικασίες δεν κάνουµε αυτήν την περίοδο και µη µε προσκαλείτε να κάνω. Δεν θα κάνω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εγώ δεν σας προσκάλεσα. Εσείς το
κάνετε, µε τη στάση που κρατάτε. Εσείς έρχεστε και το κάνετε
δωδεκάµισι ώρα το βράδυ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μα, αστειεύεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εγώ αστειεύοµαι; Να έλθετε τότε το
πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πού είναι οι Βουλευτές σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Οι τροπολογίες είναι αναρτηµένες από
το πρωί, από χθες. Τις είδατε; Ναι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κατσώτη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εάν δεν τις είδατε, πείτε ότι δεν τις είδατε. Έπρεπε να είχατε θέσει το θέµα από το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …σας ενηµερώνω ότι
τουλάχιστον, εγώ ως Πρόεδρος, ασκώ τα καθήκοντά µου της
Προεδρεύουσας πολύ περισσότερες ώρες απ’ ό,τι γινόταν από
τους προκατόχους µου. Το να µε εγκαλείτε, γιατί ήµουν στην Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους –την οποία έχετε καταγγείλει,
αλλά για κάποιους είναι σηµαντική- ή να µε εγκαλείτε γιατί ήµουν
στην εκλογή για την Εξεταστική Επιτροπή για το Μνηµόνιο, αυτό
είναι επιλογή σας. Εδώ είµαι. Ασκώ τα καθήκοντά µου. Ετέθησαν
τα θέµατα.
Αυτό που προτείνω, είναι να δώσουµε τον λόγο τώρα σε τρεις
οµιλητές. Είναι, συνολικά σας ενηµερώνω, οι εναποµείναντες οµιλητές δεκαέξι. Η πρότασή µου είναι να µιλήσουν όλοι. Προτείνω
να δώσουµε τον λόγο σε τρεις ακόµη και, εν συνεχεία, να πραγµατοποιηθούν οι ψηφοφορίες που προβλέπονται. Σε περίπτωση
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αµφισβητήσεως αποφαίνεται η Βουλή. Η διαδικασία θα γίνει µε
έγερση. Την έχουµε κάνει ξανά. Το έχουµε πει. Εάν υπάρχει κάποια αντίρρηση στην πρόταση αυτή, ας διατυπωθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε αντίρρηση,
κύριε Πετράκο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είχα προτείνει, κυρία Πρόεδρε, η
διαδικασία να γίνει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Πετράκο, το
άκουσε το Προεδρείο, αλλά αυτό γίνεται προκειµένου να µην
υπάρχει το επιχείρηµα σε κανέναν –το είπα και προηγουµένωςότι γίνεται αιφνιδιαστικά. Ήδη η συζήτηση εξελίσσεται αρκετή
ώρα. Μπορεί όποιος θέλει να προσέλθει και να τοποθετηθεί. Οι
τρεις οµιλητές είναι δεκαπέντε λεπτά. Δεν είναι παραπάνω. Μη
συζητάµε περί όνου σκιάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Έχουν αποχωρήσει οι άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχουµε δεκαέξι οµιλητές, κύριε Πετράκο. Ούτως ή άλλως, εσείς είστε και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και θα µείνετε µέχρι τέλους.
Κύριε Μηταφίδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν σκοπεύω να µιλήσω για τις αρετές αυτού του
νοµοσχεδίου και σε λίγο νόµου, που δικαιώνει ένα σηµαντικό
µέρος από τα θύµατα της πολιτικής του κοινωνικού κανιβαλισµού, που εφάρµοσαν οι προκάτοχοι αυτής της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ).
Θέλω να εκφράσω και την ικανοποίησή µου για το γεγονός ότι
δικαιώνεται ένας αγώνας και, αν θέλετε, και την προσωπική µου
ικανοποίηση, γιατί όσοι δώσαµε τη µάχη µαζί µε τα θύµατα αυτής
της πολιτικής, τα υπερασπίσαµε απέναντι στους Ιαβέρηδες –γιατί
έτσι λειτούργησαν ορισµένοι από τους εκφραστές της-, οι οποίοι
εξακολουθούν να επιµένουν και σήµερα. Τουλάχιστον όσοι ήµασταν στον χώρο της αυτοδιοίκησης µέχρι πρόσφατα, βρεθήκαµε
στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών της προηγούµενης κυβέρνησης, γιατί υπερασπίσαµε το δικαίωµα στη δουλειά αυτών των
ανθρώπων, γιατί αρνηθήκαµε να συνεργήσουµε σε απολύσεις.
Ο αγώνας τώρα, λοιπόν, δικαιώνεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Χρήστος Σµίας για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου
που συζητάµε αυτές τις µέρες έχει µέσα του δύο πολύ σηµαντικές φράσεις, που συµπυκνώνουν, µε τον πιο απλό τρόπο, το περιεχόµενο της πολιτικής µας και την ταύτισή της µε τις λαϊκές
απαιτήσεις. Από τις πλατείες όλης της χώρας και από τους συνδικαλιστικούς αγώνες όλων των τελευταίων χρόνων µια λέξη
ακούστηκε πιο δυνατά από κάθε άλλη: Η λέξη «αξιοπρέπεια». Και
η δηµοκρατία µε τη δικαιοσύνη είναι τα πιο ουσιαστικά θεµέλια
της αξιοπρέπειας.
Είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά, αυτό που πάντοτε ήταν στις
πιο βασικές θέσεις της Αριστεράς, ότι θα αλλάξουµε το µοντέλο
της δηµόσιας διοίκησης, ότι θα τελειώσουµε µε τη γραφειοκρατία και θα φτιάξουµε µια δηµόσια διοίκηση, που θα σέβεται τον
εαυτό της και τον πολίτη. Και το νοµοσχέδιο αυτό είναι µια αρχή
προς αυτή την κατεύθυνση.
Ας δούµε, όµως, µερικά πράγµατα πιο συγκεκριµένα: Αυτό το
σχέδιο νόµου το διαπερνά µια ενιαία γραµµή. Η επίγνωση από
µέρους της δηµόσιας διοίκησης του ρόλου που η ίδια έχει να επιτελέσει, που δεν είναι άλλος από την οργάνωση και την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Για να το πω πιο απλά, ένα
δηµοκρατικό κράτος χρειάζεται µια δηµοκρατική διοίκηση που,
µάλιστα, να είναι διπλά δηµοκρατική, τόσο ως προς τον εαυτό
της, όσο και ως προς την κοινωνία.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη το Κεφάλαιο 1 του νοµοσχεδίου, όπου επί της ουσίας καταργείται κάθε δυνατότητα για
χρήση του θεσµού της πολιτικής επιστράτευσης ενάντια στην
άσκηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων. Το
καθήκον µιας δηµοκρατικής διοίκησης είναι να δίνει δικαιώµατα
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και δυνατότητες στους πολίτες και όχι να τους υποχρεώνει σε
παθητική πειθαρχία και εξαναγκασµό. Όταν οι πολιτεία είναι δίκαια απέναντι στους πολίτες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Δεν της
χρειάζονται ούτε µέτρα εκφοβισµού ούτε απεργοσπαστικοί µηχανισµοί.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο εξορθολογισµός και ο εκδηµοκρατισµός του Πειθαρχικού Δικαίου, ο οποίος επαναφέρει στη διοίκηση δύο από τα πιο θεµελιώδη στοιχεία του πολιτεύµατός της,
το συνταγµατικά κατοχυρωµένο τεκµήριο αθωότητας και την αποποινικοποίηση της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν κοµίζω γλαύκας εις Αθήνας εάν πω ότι έχουµε µπροστά µας µια δύσκολη και επίπονη
διαπραγµάτευση. Και δεχόµαστε στ’ αλήθεια τροµερές επιθέσεις
και συκοφαντίες, τόσο από το διεθνή, όσο και από τον εγχώριο
Τύπο, σχετικά µε τις διαπραγµατευτικές µας τακτικές. Τη µια µας
κατηγορούν ότι είµαστε πολύ σκληροί, την άλλη ότι τάχα δεν
έχουµε κόκκινες γραµµές. Τη µία µας κατηγορούν ότι ρίχνουµε
τη χώρα στα βράχια -εκεί που από πολύ καιρό άλλοι την έχουν
οδηγήσει- και την άλλη ότι επιδιδόµαστε στο σπορ, όπου οι ίδιοι
έχουν κάνει master πλέον, δηλαδή την κυβίστηση.
Όλο αυτό δεν είναι παρά ένα ενιαίο σχέδιο επίθεσης σε µια
Κυβέρνηση, η οποία ξέρει να λέει «όχι» και να διαπραγµατεύεται
για το συµφέρον του ελληνικού λαού. Εάν οι πολιτικές δυνάµεις
που στήριξαν τις µνηµονιακές επιλογές τα προηγούµενα χρόνια
µέσα και έξω από τη Βουλή έµαθαν να υποτάσσονται, αυτό γεννά
σε εµάς την υποχρέωση να υψώσουµε το ανάστηµά µας και να
ανακτήσουµε την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
Τα νοµοσχέδια για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για την ΕΡΤ, που
έχουν ήδη ψηφιστεί, καθώς και το νοµοσχέδιο για την υγεία, που
θα τεθεί σύντοµα σε διαβούλευση και αυτό το νοµοσχέδιο που
συζητάµε και θα ψηφίσουµε σήµερα, είναι για εµάς οι κόκκινες
γραµµές της Κυβέρνησής µας. Και είναι κόκκινες, γιατί τις τράβηξε ο ελληνικός λαός και γιατί καλείται µια αριστερή Κυβέρνηση
να τις διατηρήσει ανέπαφες.
Είναι κόκκινες, γιατί δεν ζητάµε την έγκριση κανενός για να τις
εφαρµόσουµε. Είναι κόκκινες, γιατί είµαστε διατεθειµένοι να παλέψουµε γι’ αυτές.
Κόκκινη γραµµή, λοιπόν, είναι να ανασταίνεις ξανά µια διαλυµένη δηµόσια διοίκηση και να επαναφέρεις στη δουλειά τους ανθρώπους που είχαν παράνοµα ή άδικα απολυθεί. Και το κάνεις
αυτό χωρίς να χρειάζεσαι την άδεια κανενός, έξω από τον ελληνικό λαό, και αποκαθιστώντας τις αδικίες που συντελέστηκαν εις
βάρος των πιο αδύνατων κοινωνικών οµάδων, µε πρόσχηµα το
κοινωνικό όφελος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Δεν επιτρέψαµε, οι σχολικοί φύλακες οι εργαζόµενοι στην Δηµοτική Αστυνοµία, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών,
οι καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης να γίνουν βορά στο
βωµό των µνηµονιακών επιλογών.
Μην ξεχνάµε, όµως, και τον αγώνα των εργαζοµένων του δηµοσίου, που µε την επίµονη προσπάθειά τους µαταίωσαν και ακύρωσαν στην πράξη την επιλογή των µνηµονιακών κυβερνήσεων,
για άκουσον-άκουσον διαθεσιµότητες, απολύσεις µέσω των προσχηµατικών αξιολογήσεων.
Πουθενά στον πολιτισµένο κόσµο δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση
µαζικής ανθρωποθυσίας του 15% των εργαζοµένων ανά έτος στο
βωµό της ελάττωσης τους κόστους εργασίας, µε πλήρη ανακατανοµή φοβισµένων εργαζοµένων, που µόνη τους διέξοδος θα
ήταν µια θέση στο δηµόσιο, αντί πινακίου φακής. Όµως, ο κόσµος της εργασίας τούς τοποθέτησε εκεί που ήταν η θέση τους,
έστω κι αν δεν έχουν βολευτεί ακόµη σε αυτήν.
Το νοµοσχέδιο αυτό, αξιότιµοι συνάδελφοι, έχει την απόλυτη
έγκρισή µου. Δεν θα το ψηφίσω απλώς επειδή είµαι ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το ψηφίσω για τους περισσότερους από
δύο χιλιάδες που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και θα επανέλθουν
στην εργασία τους, για τους χίλιους εννιακόσιους απολυµένους
που θα ξαναπιάσουν δουλειά, καθώς και για τους έξι χιλιάδες
διοριστέους του ΑΣΕΠ, που θα καλύψουν σηµαντικά κενά σε µια
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κρατική δοµή που παραπαίει.
Θα το ψηφίσω για όλες τις κόκκινες γραµµές που βάζει. Θα το
ψηφίσω γιατί είναι παιδί µιας άλλης πολιτικής και γιατί δυναµώνει
τα θεµέλια µιας δηµοκρατικής διοίκησης, που αναγνωρίζει και
σέβεται το ρόλο της.
Θα το ψηφίσω, τέλος, γιατί υπηρετεί όλους τους κυρίαρχους
λόγους, για τους οποίους ο ελληνικός λαός µας έφερε σε αυτήν
την Αίθουσα και µας έδωσε την κυβερνητική εντολή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Χρήστο Σµία.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Δηµητριάδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου αποτελεί
ένα πρώτο πλήγµα, όχι µόνο στη θεσµική λογική των µνηµονιακών ρυθµίσεων, αλλά και στη νεοφιλελεύθερη οπτική.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια πρώτη, αλλά απαραίτητη
προσπάθεια στην κατεύθυνση του εκδηµοκρατισµού της διοίκησης, του εξορθολογισµού του πειθαρχικού δικαίου, της µείωσης
της γραφειοκρατίας και κυρίως της αποκατάστασης των αδικιών.
Αποτελεί, µε λίγα λόγια, µια αρχή για τις ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν, περιλαµβάνοντας, όµως,
ήδη ιδιαίτερα σηµαντικές παρεµβάσεις.
Ενδεικτικό της σηµασίας των παρεµβάσεων αυτών είναι το γεγονός ότι στη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής προσήλθε
πολύ µεγάλος αριθµός φορέων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους
ήταν θετικά διακείµενοι προς τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, καταδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευρεία αποδοχή τους
από την κοινωνία, κάτι που συνέβη παρά το γεγονός ότι αυτό δεν
έτυχε ιδιαίτερης προβολής από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός, πρόκειται να ακολουθήσουν κι άλλες ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στους τοµείς αυτούς,
προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, µακριά από πελατειακές τακτικές, συντρίβοντας τις αντιµεταρρυθµίσεις που εισήχθηκαν από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Η προηγούµενη κυβέρνηση καλλιέργησε ένα κλίµα φόβου και
ανασφάλειας για τους δηµοσίους υπαλλήλους, τους στοχοποίησε, τους ενοχοποίησε, τους αποκάλεσε υπεράριθµους και αποδυνάµωσε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Η παρούσα Κυβέρνηση, όµως, στοχεύει στην αναστροφή του
κλίµατος αυτού µε την εισαγωγή του παρόντος σχεδίου νόµου,
παραµένοντας συνεπής στις προεκλογικές της δεσµεύσεις.
Με ποιον τρόπο επιχειρείται αυτό; Κατ’ αρχάς, απαγορεύεται
η πολιτική επιστράτευση για την αντιµετώπιση των απεργιών. Ουσιαστικά, δεν απαγορεύεται η επίταξη, αλλά διασφαλίζεται η µη
καταχρηστική εφαρµογή της. Η πολιτική επιστράτευση αποτελεί
µια αυταρχική κίνηση, ενώ χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον ως
απεργοσπαστικός µηχανισµός κατά τη µνηµονιακή περίοδο.
Είναι γεγονός ότι µέσα σε σαράντα χρόνια είχαν γίνει έξι επιστρατεύσεις και στη µνηµονιακή περίοδο επίσης έξι.
Πέραν της προαναφερθείσας διάταξης, στην κατεύθυνση της
προσπάθειας καταπολέµησης του κλίµατος τροµοκράτησης των
δηµοσίων υπαλλήλων, επανέρχεται το τεκµήριο της αθωότητας
των δηµοσίων υπαλλήλων και ο θεσµός της δυνητικής αργίας. Η
αυτοδίκαιη αργία διατηρείται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και όπου κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία.
Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους εργαζοµένους να συµµετέχουν στα πειθαρχικά συµβούλια και ορίζεται ρητά ότι δεν συνιστά ανάρµοστη ή αναξιοπρεπή συµπεριφορά ή ανάξια για
υπάλληλο διαγωγή η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.
Η αυστηροποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου αποτέλεσε για την
προηγούµενη Κυβέρνηση έναν τρόπο εκφοβισµού των δηµοσίων
υπαλλήλων, στερώντας τους τις κατακτήσεις και τα δικαιώµατα,
καθώς και τη δυνατότητα ευελιξίας και πρωτοβουλίας. Οι απολύσεις στο δηµόσιο, όπως και ο θεσµός της διαθεσιµότητας,
είχαν τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές αρνητικές συνέπειες,
ενώ δηµιούργησαν και µεγάλα προβλήµατα στη λειτουργία του
δηµοσίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Το πρόβληµα του δηµοσίου δεν ήταν ποτέ ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά η µη ορθολογική τους κατανοµή, λόγω,
φυσικά, του πελατειακού κράτους. Η απόλυση ή η θέση σε διαθεσιµότητα, η οποία δεν πραγµατοποιήθηκε κατόπιν αξιολόγησης και µε σωστό προγραµµατισµό, ενώ, όπως δείχνει το
παράδειγµα των καθαριστριών στόχος δεν ήταν το δηµοσιονοµικό όφελος, όχι µόνο δεν έλυσε προβλήµατα, αλλά προκάλεσε
λειτουργικά προβλήµατα σε σηµαντικούς τοµείς, όπως η παιδεία
και η Δηµοτική Αστυνοµία.
Με το παρόν σχέδιο νόµου αποκαθίστανται οι αδικίες που
είχαν συντελεστεί. Καταργείται ο θεσµός της διαθεσιµότητας και
επαναφέρεται το προσωπικό που είχε απολυθεί ή είχε τεθεί σε
διαθεσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των σαράντα έξι ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν, των σχολικών φυλάκων, των
διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστηµίων και των καθαριστριών
του Υπουργείου Οικονοµικών.
Εισάγονται εθελοντικές µορφές κινητικότητας, ούτως ώστε
να αξιοποιείται πλήρως το δυναµικό του δηµοσίου και να τοποθετούνται άµεσα οι επιτυχόντες προηγούµενων διαγωνισµών του
ΑΣΕΠ.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στην ολοκλήρωση της εµπειρίας
της αληθείας, στην οποία συµµετέχω και εγώ. Αυτό που βιώνω
δηλαδή, είναι το γεγονός ότι κάνουµε και κάνω πράγµατα για τα
οποία το προηγούµενο διάστηµα δεσµευτήκαµε ότι θα τα κάνουµε, απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις και κυρίως απέναντι σε αυτούς που έπρεπε να αποκαταστήσουµε. Και σήµερα
το κάνουµε.
Ένα ακόµα σηµαντικό πρώτο βήµα, που πραγµατοποιείται
µέσω του νοµοσχεδίου είναι η προσπάθεια µείωσης της γραφειοκρατίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και τη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Στο πλαίσιο αυτό εισάγονται ρυθµίσεις µε την εφαρµογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου από το ΑΣΕΠ. Τέλος, διασφαλίζεται
η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα ως
οφειλόµενη ενέργεια της διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, είναι σηµαντικό και αποτελεί µια θεσµική τοµή η κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Είναι µια προσπάθεια, στην κατεύθυνση της
διασφάλισης της λειτουργικότητας του δηµοσίου, χωρίς κοµµατικά κριτήρια.
Αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι η τελευταία µας λέξη, αλλά η
πρώτη µιας νέας εποχής για το κράτος, το δηµόσιο χώρο και τα
κοινά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Δηµητριάδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα είπαµε τρεις οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εντάξει, θα µιλήσουν τέσσερις. Τι διαµαρτύρεστε;
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ζητήµατα του σχεδίου
νόµου περιλαµβάνονται στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, που θα
έπρεπε να συζητάµε διεξοδικά σε αυτήν τη Βουλή και που πρέπει
να πραγµατοποιηθούν στη χώρα, για να υπάρξει η παραγωγική,
η διοικητική, η αναπτυξιακή, η πολιτισµική ανασυγκρότησή της
από τη βαρβαρότητα των τραγικών συνθηκών, που ανέλαβε η
νέα Κυβέρνηση, µετά «τα χρόνια της χολέρας».
Δεν θα αναλύσω, αγαπητοί συνάδελφοι, τις αλλαγές που γίνονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο για τον εξορθολογισµό του, την
αποκατάσταση του τεκµηρίου αθωότητας, τους νέους κανόνες
για την αυτοδίκαιη αργία και τις πειθαρχικές ποινές. Δεν θα αναλύσω τις συµµετοχικές διαδικασίες στη στελέχωση του ΑΣΕΠ,
στην επιλογή του Συνηγόρου του Πολίτη και των βοηθών του
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ούτε και στην απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού.
Θέλω να σηµειώσω µόνο ότι µε το σχέδιο νόµου δεν αποκαθίστανται όλες οι αδικίες απολύσεων και κατάργησης κλάδων για
υπαλλήλους, στελέχη της διοίκησης και υπηρεσίες που ποτέ δεν
αξιολογήθηκαν για το έργο που πρόσφεραν.
Θέλω ακόµα να σηµειώσω ότι οι δύο τροπολογίες που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας, για να αποπληρωθεί η δεδουλευµένη
υπερωριακή εργασία των εργαζόµενων στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, στο ΠΕΔΥ, στο ΕΚΑΒ και για να καλυφθούν µε ταχύτερες
διαδικασίες τα εκρηκτικά κενά στο δηµόσιο σύστηµα υγείας,
υπηρετούν ανάγκες τις οποίες εγκατέλειψε η νεοφιλελεύθερη
µνηµονιακή πολιτική που ασκήθηκε στην περίοδο της πλήρους
αδιαφορίας για το δικαίωµα στην υγεία.
Το πρωί µάς είπε ο κ. Κεδίκογλου ότι το δικαίωµα στην υγεία
είναι πάνω από το δικαίωµα στην εργασία, στην απεργία. Προφανώς, όµως, δεν ήταν πάνω από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις
δραµατικών περικοπών στην υγεία και παγώµατος όλων των
προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και εργαστηριακού προσωπικού, στις κλινικές και τα τµήµατα που κλείνουν, στις µονάδες
εντατικής, στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών, στα κέντρα
υγείας των νησιών και των δυσπρόσιτων περιοχών κ.ο.κ..
Κατά τα άλλα, οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού κατήγγειλαν σήµερα την Κυβέρνηση για
τη στάση της στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης του χρέους, των
δανειακών αναγκών εξυπηρέτησής του, της βιωσιµότητάς του.
Ή θα προσχωρήσετε στην πολιτική µας ή θα καταστραφεί η
χώρα, µας είπε µε στόµφο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος, το πρωί, ο οποίος θεώρησε ότι το χρέος τεχνικά είναι βιώσιµο, διαχειρίσιµο, εξυπηρετήσιµο, γιατί έτσι αξιώνει το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Να προσχωρήσουµε στη δική τους πολιτική αποκλείεται! Οδήγησαν σε υπερχρέωση της Ελλάδας, σε απίθανα ελλείµµατα και
σκάνδαλα, σε ένα διαπλεκόµενο, διεφθαρµένο, αναποτελεσµατικό κράτος -και αντιστέκονται ακόµα και σήµερα στη ριζική αλλαγή που προτείνεται-, σε απίστευτες µίζες και συναλλαγές, σε
τροµακτική φοροδιαφυγή και τώρα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις
των δανειστών, που ξεχνούν τις αξίες µε τις οποίες δηµιουργήθηκε η Ενωµένη Ευρώπη και εκβιάζουν να εφαρµοστεί όλη η νεοφιλελεύθερη ατζέντα.
Μιλάµε για οµαδικές απολύσεις στη χώρα της ανεργίας, οριζόντιες περικοπές και στους χαµηλοσυνταξιούχους, µε τη ρήτρα
των µηδενικών ελλειµµάτων, ακύρωση του σχεδίου νόµου για την
ελευθερία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, που ισχύουν,
όµως, σε όλη την Ευρώπη, συνέχιση του ΕΝΦΙΑ, που πρέπει να
αλλάξει και να γίνει φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας, εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων πολιτών.
Η νεοφιλελεύθερη ατζέντα δεν µπορεί να περάσει από µία Κυβέρνηση της Αριστεράς, την πρώτη στη Δυτική Ευρώπη, που φοβάται ότι θα επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ισπανία, την
Πορτογαλία, την Ιταλία κ.ο.κ..
Θα καταστραφεί η χώρα αν δεν υπογράψουµε την υποταγή,
την ταπείνωση, την εξαθλίωση, την ύφεση, τη διαιώνιση του νεοφιλελεύθερου µοντέλου, όπως λέει ο κ. Βενιζέλος; Ας µην ανησυχούν οι υπαίτιοι της καταστροφικής πορείας της Ελλάδας τα
τελευταία χρόνια.
Αυτή η χώρα έχει µεγαλείο, έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, φυσικό πλούτο, ιστορικά µνηµεία. Είναι πανέµορφη και προικισµένη.
Δεν θα τη λεηλατήσουν. Έχει ένα ανθρώπινο δυναµικό µε τεράστιες ικανότητες, σπουδές, γνώσεις, δεξιοτεχνίες, που, αν αξιοποιηθούν στη χώρα µας, δεν θα την αφήσουν να καταστραφεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Παπαδόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Σκούµας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και να ετοιµάζεται ο κ. Δανέλλης, Βουλευτής από το Ποτάµι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι θα γίνει, κυρία Πρόεδρε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν θα ψηφίσουµε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Είναι άλλοι
τρεις, τέσσερις οµιλητές. Γίνονται κάποιες συνεννοήσεις µε τα
µέλη του Προεδρείου. Θα έχουµε λίγο υποµονή.
Κύριε Σκούµα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ακούσαµε πολλές τοποθετήσεις που συνέκλιναν σε ένα ουσιαστικό
πρόταγµα από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, είτε από τη Νέα
Δηµοκρατία είτε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το Ποτάµι, που
υποτίθεται ότι είναι ένα νέο κόµµα. Το πρόταγµα αυτό και η όλη
αντίληψη, να το πω έτσι, εµπεριέχεται στο εξής: Η Κυβέρνηση
δηµιουργεί ένα κοµµατικό κράτος, έχει θέµατα ηθικής τάξεως, η
Κυβέρνηση οδηγεί στον εκσυνδικαλισµό, δηλαδή προωθεί µε το
νοµοσχέδιο θέµατα µε τα οποία, αντί να βελτιώνονται τα πράγµατα στη δηµόσια διοίκηση, γίνεται το αντίθετο.
Όµως, υπάρχει ένα θέµα ηθικής τάξεως. Άκουσα και από την
πλευρά του Ποταµιού, από διάφορους οµιλητές να λένε ότι
υπάρχει ένα άµεσο ζήτηµα ηθικής τάξεως. Οι άνθρωποι που δέχθηκαν τα πλήγµατα από το µνηµόνιο και απολύθηκαν είναι ζήτηµα ηθικής τάξεως να αποκατασταθούν, ναι ή όχι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Φυσικά είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Ψηφίστε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο. Αν
δεν ψηφίσετε το νοµοσχέδιο, κάνετε ένα ηθικό ατόπηµα. Δεν
συµβάλλετε µε την ψήφο σας να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι
που επλήγησαν από τα µνηµόνια και απολύθηκαν αντισυνταγµατικά και παράνοµα.
Δεν µπορείτε να λέτε κι εσείς και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία ότι πάµε στο κοµµατικό κράτος. Ποιοι το λένε αυτό; Αυτοί
που δηµιούργησαν την πλήρη απαξίωση της δυνατότητας των
δικαιωµάτων στο δηµόσιο; Αυτοί, δηλαδή, που κατήργησαν ουσιαστικά τη δυνατότητα να προσφεύγουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι
και να ασκούν τα νόµιµα δικαιώµατά τους; Αυτό θέλετε;
Αν το θέλετε αυτό, µπορείτε να µην ψηφίσετε την επαναφορά
της δυνατότητας των δηµοσίων υπαλλήλων να προσφεύγουν στα
πειθαρχικά όργανα και να έχουν αυτά που προβλέπονται ως δικαιώµατά τους από το Σύνταγµα. Αλλά να το πείτε ευθέως, όχι
να κρύβεστε όλοι µαζί -και οι τρεις- πίσω από οτιδήποτε µπορεί
να φανταστεί κανείς, αλλά που δεν έχει καµµία ουσιαστική σηµασία για την πρόοδο αυτής της χώρας και την πρόοδο της δηµόσιας διοίκησης, την οποία από διάφορες θέσεις τα
προηγούµενα χρόνια υπηρέτησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, διαµόρφωσαν το πελατειακό κράτος, ανέπτυξαν τη σχέση
της εξάρτησης του ιδιωτικού τοµέα µε µια Δηµόσια Διοίκηση που
εξυπηρετούσε τα ιδιωτικά συµφέροντα σε βάρος του δηµόσιου
συµφέροντος. Και αυτό εντάθηκε στην περίοδο του µνηµονίου.
Δηµιουργούσαν ασυλία για τα διοικητικά συµβούλια του ΤΧΣ και
του ΤΑΙΠΕΔ κι έρχονται να µιλήσουν για την απουσία πειθαρχικού
ελέγχου. Ποιοι; Αυτοί που απάλλαξαν εκ των προτέρων από οποιαδήποτε ενέργεια τα διοικητικά συµβούλια, τα οποία είχαν τη δυνατότητα, ακριβώς λόγω της διασύνδεσής τους µε το µνηµόνιο,
να εφαρµόζουν τις πιο ακραίες µνηµονιακές πολιτικές, να απολύεται ο κόσµος από το δηµόσιο, να µειώνονται οι µισθοί στον ιδιωτικό
τοµέα και να απολύονται, λόγω της κατάργησης των εργασιακών
δικαιωµάτων, στον ιδιωτικό τοµέα οι εργαζόµενοι.
Τελικά, έρχονται εδώ να µας πουν ότι καταστρέφεται η χώρα,
επειδή µια Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται και βάζει κόκκινες
γραµµές και πιθανόν να υπάρξει µια ουσιαστική πολιτική αλλαγή,
η οποία µπορεί να ανατρέψει τη λιτότητα και να βάλει διαφορετικές βάσεις για µια διαφορετική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Αυτό δεν µπορείτε, λοιπόν, εσείς από την πλευρά σας να το
διανοηθείτε, γιατί είστε σε άλλο µήκος κύµατος.
Βεβαίως, κάνετε και κάτι άλλο: Επιτίθεστε στα µέλη της Κυβέρνησης, γιατί έχετε ως στόχο σας να προχωρήσετε στη φθορά
των προσώπων, διότι έτσι νοµίζετε ότι θα προκαλέσετε τη φθορά
της Κυβέρνησης και θα µπορέσετε να προχωρήσετε, µε τα διάφορα σενάρια που επεξεργάζεστε από κοινού µε τους δανειστές,
πάλι σε νέες µνηµονιακές πολιτικές.
Έχετε, όµως, ξεχάσει κάτι. Έχετε ξεχάσει τις καθαρίστριες,
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έχετε ξεχάσει τους σχολικούς φύλακες, έχετε ξεχάσει τους ανέργους που έδωσαν σε αυτήν την Κυβέρνηση την πλειοψηφία, για
να αλλάξει αυτή η πολιτική. Αυτή η πολιτική που εφαρµόζεται σήµερα είναι πολιτική που την έχει ζητήσει ο ελληνικός λαός.
Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει η
χώρα, να επανέλθουν τα δικαιώµατα και σήµερα γίνεται ένα σηµαντικό βήµα για τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκούµα.
Με ενηµέρωσε η κ. Χαραλαµπίδου ότι ήδη έχει εκφωνήσει τον
κ. Δανέλλη.
Αµέσως µετά τον κ. Δανέλλη θα κάνουµε τη δι’ εγέρσεως διαδικασία. Εποµένως οι Βουλευτές που βγήκαν έξω, προς το
παρόν, να µπουν µέσα για να γίνει η διαδικασία.
Κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαντάζοµαι θα συµφωνήσουµε
όλοι ότι η αναδιαµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί τη
µητέρα των µεταρρυθµίσεων. Τα ίδια τα χαρακτηριστικά της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι
πρέπει να αλλάξουν. Αναφέροµαι σε αυτό το ιδιαίτερο βαλκανικό
παράδειγµα διοίκησης, που όλοι ως αντιπολίτευση αγαπούν να
κατακρίνουν, αλλά ως κυβέρνηση ξεχνούν να µεταρρυθµίσουν.
Περιµέναµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα καθιστούσε τη δηµόσια διοίκηση µοχλό επανεκκίνησης της δοκιµαζόµενης ελληνικής οικονοµίας και την αναγκαία προσπάθεια για ανάπτυξη.
Μας διαφεύγει ότι η έξοδος από την κρίση δεν είναι άλλη από
την αναζήτηση του τρόπου µε τον οποίο θα παράγουµε εθνικό
πλούτο, που θα φέρει και στέρεες θέσεις εργασίας, κύριε
Υπουργέ, και που αυτή η δηµόσια διοίκηση είναι αδύνατον να
υποστηρίξει.
Αποτελεί κοινό τόπο πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το
κλειδί για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάµε ότι σηµαντικός παράγοντας διαφθοράς, κατά την
άσκηση της δηµόσιας διοίκησης, είναι η διαπροσωπική επαφή
και σχέση. Καταλυτικός παράγοντας για τη διάρρηξη αυτής της
σχέσης είναι η σύγχρονη και αποτελεσµατική ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Ποιες προβλέψεις έχετε κάνει ως Κυβέρνηση, προκειµένου να
µη χαθούν και τα κονδύλια της χρηµατοδοτικής περιόδου 20142020; Ποια θα ήταν η καταλληλότερη στιγµή γι’ αυτήν τη συζήτηση, αν όχι αυτή η συνεδρίαση, στην οποία συζητούµε ένα
νοµοσχέδιο που διατείνεται ότι έχει ως στόχο την καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας;
Συµφωνούµε κι εµείς, το Ποτάµι, ότι οι απολύσεις κατηγοριών
των δηµοσίων υπαλλήλων κατά την προηγούµενη περίοδο ήταν
παράλογες, άδικες και αναποτελεσµατικές, χωρίς κανένα κέρδος
για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο προφανώς µπορεί να επιλύσει αυτήν
την αδικία, τουλάχιστον στον µεγαλύτερό της βαθµό, αλλά παράλληλα θα µπορούσε να προχωρήσει και ένα βήµα παραπέρα.
Γιατί η επαναφορά των απολυµένων υπαλλήλων πίσω στις υπηρεσίες τους δεν αρκεί από µόνη της για την εξυγίανση της δηµόσιας διοίκησης και την αποτελεσµατικότητά της.
Όµως, νοµίζω ότι το αποκορύφωµα µιας αµοραλιστικής προσέγγισης και η εξυπηρέτηση του «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα» έχει
να κάνει µε την τροπολογία για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Μια τροπολογία
που φανερώνει προθέσεις, οι οποίες κατ’ ουσία επιθυµούν το ξήλωµα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», που είναι ίσως το πιο µεταρρυθµιστικό
νοµοθετικό προϊόν της ταραγµένης περιόδου 2009-20012, το πιο
αποτελεσµατικό εργαλείο διαφανούς ελέγχου της διάθεσης του
δηµοσίου χρήµατος.
Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι ένας θεσµός που επιβίωσε µετά από δύο
αποτυχηµένες απόπειρες να καταστρατηγηθεί, οι οποίες ευτυχώς δεν πέτυχαν, ακριβώς λόγω της αντίδρασης και από την
πλευρά των κυβερνητικών Βουλευτών, τόσο το 2013 όσο και το
2014. Βλέπουµε τώρα να έρχεται η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και να προσπαθεί να καταστρέψει την πιο αριστερή µεταρρύθµιση που έχει γίνει για τη λειτουργία του κράτους.
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Αν ισχύσει τελικά η τροπολογία, θα δηµιουργηθεί ένα πολύ
κακό προηγούµενο, το οποίο πολύ φοβούµαστε ότι θα επαναληφθεί στο µέλλον, µέχρις ότου το πρόγραµµα καταστεί ένα άδειο
κέλυφος και, αν δηµιουργούνται ζητήµατα, υπάρχουν άλλες διαδικασίες, υπάρχει διαφορετική µεθοδολογία, νόµιµη, που µπορεί
να λύσει προβλήµατα που έχουν υπάρξει κυρίως στην αυτοδιοίκηση, χωρίς να θέσουν εν αµφιβόλω το οικοδόµηµα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ».
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε µια τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας, που αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του 4312/14
σχετικά µε τα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, κέντρα
διηµέρευσης ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε αναπηρίες και
κέντρα στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων.
Έτσι όπως είναι δοµηµένη η τροπολογία, κύριε Υπουργέ, αποκλείονται σαράντα τέσσερις φορείς που λειτουργούν ως κέντρα
ηµερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ, ΚΕΔΗΦ ΑΜΕΑ λέγονται, και που
στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν σε γονεϊκούς συλλόγους, εξυπηρετώντας πάνω από χίλια τετρακόσια ΑΜΕΑ. Θέλει
µια βελτίωση, µπορώ να σας δώσω µια πρόταση την οποία παρακαλώ, πάρτε υπ’ όψιν σας, διότι δηµιουργείται µια αδικία που
πρέπει να αποκατασταθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχουµε ήδη κάνει
νοµοτεχνική βελτίωση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεν είναι ολοκληρωµένη. Όπως την
έχω υπ’ όψιν µου, δεν είναι ολοκληρωµένη, αλλά ελπίζω να έχει
ολοκληρωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Και ελπίζω και νοµίζω ότι, αφού συµφωνούµε ότι η µεγάλη µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη το δηµόσιο είναι προϋπόθεση για
την έναρξη διαδικασιών που θα στηρίξουν την όποια πρόταση
βιώσιµης οικονοµίας της χώρας, εκεί θα βρούµε κοινούς δρόµους να στηρίξουµε µια τέτοια απαιτούµενη µεταρρύθµιση, ώστε
το δηµόσιο να αποτελέσει τον προαπαιτούµενο µοχλό που θα
στηρίξει ένα τέτοιο βιώσιµο µοντέλο ανασυγκρότησης της
χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, να µπουν όλοι
µέσα -απ’ ό,τι βλέπω πρέπει να υπάρχει και η απαιτούµενη απαρτία- για να κάνουµε τη διαδικασία.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες, ξεκινάµε από την υπ’ αριθµόν
γενικό πρωτόκολλο 88 ειδικό πρωτόκολλο 35 από 27-4-2015 κατατεθειµένη, η οποία αφορά τη χρηµατοδότηση των πολιτικών
κοµµάτων. Είναι εµπρόθεσµη. Εκείνο για το οποίο αποφαίνεται
η Βουλή, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το άρθρο 74 παράγραφος
5, είναι εάν έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο. Ειδικότερα, το άρθρο
74 λέει: «Νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που περιέχει διατάξεις
άσχετες µε το κύριο αντικείµενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση. Καµµιά προσθήκη ή τροπολογία δεν εισάγεται για συζήτηση αν δεν σχετίζεται µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου
ή της πρότασης. Σε περίπτωση αµφισβήτησης, αποφαίνεται η
Βουλή.».
Έθεσα ζήτηµα από πλευράς Προεδρείου σε σχέση µε τη συνάφεια, αν υπάρχει δηλαδή σχέση µε το νοµοσχέδιο. Δόθηκαν οι
εξηγήσεις από πλευράς του κυρίου Υπουργού, του κ. Βούτση,
έγιναν τοποθετήσεις από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τώρα δι’ εγέρσεως, όπως ορίζει το Σύνταγµα, θα αποφανθεί η Βουλή για το εάν έχει σχέση αυτή η τροπολογία µε το
κύριο αντικείµενο.
Θα σας περιγράψω τη διαδικασία κι εν συνεχεία θα προβούµε
στην ψηφοφορία. Εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι έχει σχέση µε το
νοµοσχέδιο εγείρονται, εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχει
σχέση µε το νοµοσχέδιο παραµένουν καθιστοί και εκείνοι οι
οποίοι θέλουν να δηλώσουν «Παρών» θα σας ζητήσω να το κάνετε δι’ ανατάσεως χεριού.
Όσοι, λοιπόν, για την τροπολογία αυτή θεωρούν ότι είναι συναφής και πρέπει να εισαχθεί σε συζήτηση και σε ψήφιση να
εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Φάνηκε η διαφορά. Ήταν προδήλως περισσότεροι εκείνοι οι
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οποίοι εγέρθησαν.
Υπάρχουν Βουλευτές οι οποίοι ή οι οποίες δηλώνουν «Παρών»;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δηλώνει «Παρών» ο κ.
Κατσώτης από πλευράς ΚΚΕ.
Εποµένως προδήλως εγέρθησαν περισσότεροι Βουλευτές.
Άρα αυτή η τροπολογία θα τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία
αύριο. Είναι από αυτές που τίθενται σε ονοµαστική ψηφοφορία;
Έχει ζητηθεί γι’ αυτήν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για τις δεκαπέντε βουλευτικές είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γι’ αυτήν δεν έχει ζητηθεί ονοµαστική ψηφοφορία από κανένα κόµµα. Εποµένως θα
µπει στη διαδικασία ψήφισης µετά το τέλος των οµιλιών.
Η δεύτερη τροπολογία για την οποία ετέθη ζήτηµα συνάφειας
αφορά την ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Και αυτή είναι εµπρόθεσµη.
Η αµφισβήτηση τίθεται σε σχέση µε τη συνάφεια.
Όσοι Βουλευτές τοποθετούνται ως προς το ότι είναι συναφής
µε το νοµοσχέδιο και άρα πρέπει να τεθεί σε συζήτηση και ψήφιση να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Καθίστε.
Υπάρχουν Βουλευτές που δηλώνουν «Παρών»;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δηλώνει «Παρών» ο κ.
Κατσώτης από το ΚΚΕ.
Εποµένως είναι πρόδηλο ότι οι περισσότεροι Βουλευτές κρίνουν και ψηφίζουν υπέρ τη συζήτησης και ψήφισης. Αυτή η τροπολογία θα τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία αύριο στις 16:00’ το
απόγευµα, οπότε και θα διεξαχθεί συνολικά η ονοµαστική ψηφοφορία για τις τροπολογίες και διατάξεις για τις οποίες έχει ζητηθεί.
Η τρίτη τροπολογία είναι η εκπροθέσµως κατατεθείσα σήµερα
από το Υπουργείο Οικονοµικών και το αρµόδιο για το νοµοσχέδιο
Υπουργείο και αφορά συµπλήρωση της από 20-4-2015 πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε τον ν. 4323/2015,
σχετικά µε την υποχρέωση των µνηµονευόµενων φορέων να καταθέτουν τα ταµειακά τους διαθέσιµα σε λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ως προς αυτή την
τροπολογία έχει τεθεί ζήτηµα και συνάφειας και εκπροθέσµου.
Θα κάνουµε χωριστή ψηφοφορία.
Σε σχέση µε τη συνάφεια, όσοι ψηφίζουν υπέρ του ότι υφίσταται συνάφεια µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Καθίστε.
Υπάρχουν Βουλευτές που δηλώνουν «Παρών» για τη συνάφεια;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Κατσώτης δηλώνει «Παρών» εν σχέσει µε τη συνάφεια.
Είναι προδήλως περισσότεροι οι Βουλευτές που εγέρθηκαν
υπέρ της συνάφειας.
Μπαίνουµε στην ψηφοφορία δι’ εγέρσεως σε σχέση µε το εκπρόθεσµο.
Όσοι Βουλευτές θεωρούν ότι, µολονότι είναι εκπρόθεσµη,
πρέπει να τεθεί σε ψήφιση να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Καθίστε.
Υπάρχουν Βουλευτές που δηλώνουν «Παρών»;
Εποµένως, κύριε Κατσώτη, είναι σαφές ότι διακρίνατε την τοποθέτησή σας. Δηλώσατε «Παρών» στη συνάφεια και «Όχι», να
µη συζητηθεί, σε σχέση µε το εκπρόθεσµο.
Εποµένως είναι προδήλως περισσότεροι οι Βουλευτές οι
οποίοι τοποθετήθηκαν υπέρ του να συζητηθούν αυτές οι τρεις
τροπολογίες για τις οποίες ετέθη ζήτηµα, υπήρξε αµφισβήτηση
από πλευράς Προεδρείου.
Με απόφαση της πλειοψηφίας της Ολοµέλειας της Βουλής οι
µεν δύο τροπολογίες για τις οποίες έχει τεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας θα τεθούν για ονοµαστική ψηφοφορία µαζί µε
τις υπόλοιπες αύριο στις 16:00. Εκείνη για την οποία δεν έχει ζη-
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τηθεί ονοµαστική ψηφοφορία, δηλαδή αυτή για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, θα τεθεί σε ψηφοφορία στο τέλος
της συνεδρίασης.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιας συνεδρίασης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Της αποψινής συνεδρίασης, που θα κάνουµε και ψήφιση.
Ολοκληρώνουµε σιγά σιγά. Έχουν ζητήσει τον λόγο και είναι
εγγεγραµµένοι στον κατάλογο ο κ. Δηµήτριος Βίτσας από τον
ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Νίνα Κασιµάτη, από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Ελένη Αυλωνίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Ευφροσύνη Καρασαρλίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιώργος Αµυράς από το Ποτάµι, ο κ. Ιωάννης
Ζερδελής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ιάσων Φωτήλας από το Ποτάµι
και εγώ, που θα µιλήσω στο τέλος ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Έχω ζητήσει δευτερολογία ως εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε ζητήσει δευτερολογία ως εισηγητής. Εντάξει, δικαιούστε.
Οι εισηγητές που επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα της
δευτερολογίας να το δηλώσουν.
Οι Βουλευτές να µη φύγουν, γιατί η ψήφιση πρέπει να γίνεται
µε απαρτία. Οπότε, όλοι όσοι ψηφίσατε ότι όλα αυτά πρέπει να
τα ψηφίσουµε, να παραµείνετε και για την ψήφιση, για να υπάρχει απαρτία.
Κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Έχω παραιτηθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η κ. Νίνα Κασιµάτη
έχει τον λόγο.
Να σεβαστούµε το δικαίωµα όλων των Βουλευτών να µιλήσουν
και όσοι άσκησαν το δικαίωµα να ακούσουν και εκείνους που δεν
έχουν ακόµα µιλήσει.
ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ξηµερώνει η 6η Μαΐου 2015.
Πριν από πέντε χρόνια σαν απόψε η µεγαλειώδης και πρωτοφανής λαϊκή κινητοποίηση ενάντια στην ψήφιση του µνηµονίου είχε
αµαυρωθεί από τη δολοφονία των εργαζοµένων που κάηκαν ζωντανοί στη Marfin και που ουδέποτε το µνηµονιακό κράτος ανακάλυψε τους φονιάδες τους. Ήταν οι πρώτοι που θυσιάστηκαν
στην αλυσίδα των χιλιάδων που θα ακολουθούσαν, για να στεριώσει το µνηµόνιο.
Ποιος ωφελήθηκε; Πάντως όχι το λαϊκό κίνηµα. Γιατί την εποµένη, σαν την αυριανή που ξηµερώνει, ψηφίστηκε εδώ, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και µε αµφισβητούµενες πλειοψηφίες,
το διαβόητο µνηµόνιο. Τις συνέπειές του τις γνωρίζουµε όλοι
καλά, κάποιοι στο πετσί µας -οι πολλοί- και κάποιοι λίγοι στον
τραπεζικό τους λογαριασµό, που φούσκωσε και πέταξε σε τόπους µακρινούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Το πώς, ποιοι και γιατί θα το διερευνήσει η Επιτροπή Αλήθειας
για τον Έλεγχο του Χρέους και η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το µνηµόνιο, η οποία συγκροτήθηκε σήµερα και στην
οποία έχω την τιµή να είµαι εισηγήτρια για την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή; Πέραν της «µαύρης» επετείου
που διανύουµε για την ελληνική δηµοκρατία και την ελληνική κοινωνία, το υπ’ όψιν µας νοµοσχέδιο σαν να θέλει να απαντήσει
στην ειρωνεία της ιστορίας. Αποκαθιστώντας τις αδικίες, θέτει
το θέµα του κράτους, του δηµοσίου, της πρώτης έννοιας που
εβλήθη πριν από τους ανθρώπους από τους αυτουργούς της λαίλαπας. Γιατί τι συνιστά τη δύναµη ενός κράτους και ιδιαίτερα τη
δύναµη ενός δηµοκρατικού κράτους; Πριν από όλα είναι η ιδέα
που το ενσαρκώνει, για να δανειστώ τα λόγια του Ζιγκλέρ.
Έτσι οι µνηµονιακές και προµνηµονιακές δυνάµεις -γιατί
ακούµε τελευταία υπάρχουν και µεταµνηµονιακές δυνάµεις-,
πέραν των κοµµάτων που ψήφισαν και εφάρµοσαν τα µνηµόνια,
είναι αυτές που υπήρχαν ως ιδεολογικοί µηχανισµοί που προετοίµασαν και προπαγάνδισαν τις µνηµονιακές πολιτικές. Και αυτό
είναι και το ευαίσθητο Ποτάµι που, µαζί µε το ΠΑΣΟΚ και τη νέα
Δηµοκρατία, ως προς την ταύτιση των στόχων πολιτικής, συνιστούν τη νέα τρόικα εσωτερικού. Μνηµονιακές, λοιπόν, και προ-
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µνηµονιακές δυνάµεις, πιστές στην τέταρτη αρχή της συναίνεσης της Ουάσιγκτον, που ορίζει την εξάρθρωση του δηµόσιου
τοµέα µε την ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση κυρίως όλων των επιχειρήσεων που ανήκουν στο κράτος ή τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση που έχουµε καταλήξει και κοινωνική και οικονοµική και αποτελεσµατική από άποψη
δηµόσιας λειτουργίας.
Ο µύθος του µεγάλου κράτους κατέπεσε γρήγορα µε την απογραφή. Δεν θα επεκταθώ, γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν αναφέρει τους µέσους όρους. Όµως στο µεταξύ κατάφεραν να
στρέψουν τους εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα εναντίον εκείνων του δηµοσίου και κατόπιν οργάνωσαν τη µαζική ανεργία. Οι
αντιµεταρρυθµιστές δεν είχαν σκοπό τον εξορθολογισµό -και
απευθύνοµαι τώρα σε Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που απέχουν-, εκτός εάν είναι λογικό να αφήνουν απλήρωτους, για να
τους οδηγήσουν στην απόλυση, στην παραίτηση και στην εξαθλίωση, τριάντα υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα που υπηρετούσαν στις παιδικές και µαθητικές βιβλιοθήκες στην ελληνική
επαρχία. Εξορθολόγησαν πολύ το δηµόσιο οι απόντες εφαρµοστές της λιτότητας µε αυτή την απόφαση; Ή µήπως εξορθολόγησαν όταν απέλυσαν;
Ανοίγω µία παρένθεση, γιατί η διαθεσιµότητα στην πραγµατικότητα, για να µη γελιόµαστε, είναι η απαρχή, η οδός, για να γυρίσει πίσω το ρολόι της ιστορίας, πριν από τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, που θεσµοθέτησε τη µονιµότητα στο δηµόσιο. Απολύσατε, λοιπόν, τους καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης ανοίγοντας
τον δρόµο στα ιδιωτικά ΙΕΚ, τους διοικητικούς υπαλλήλους των
πανεπιστηµίων, τους σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες -που
«σας έβαλαν τα γυαλιά» µε τον αγώνα τους- τη Δηµοτική Αστυνοµία. Επιτάξατε προληπτικά και κατασταλτικά τους εργαζοµένους στο µετρό, τους καθηγητές, για πάρα πολύ χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγη ώρα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεχίστε.
ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Σας ευχαριστώ.
Και βέβαια, ποιος µπορεί να ξεχάσει τη µαζική, πραξικοπηµατική απόλυση των δυόµισι χιλιάδων εργαζοµένων της ΕΡΤ µε το
χουντικό «µαύρο», που πάγωσε την Ελλάδα και σήµανε την αρχή
του τέλους τους, µια µεταρρύθµιση που ήταν µια απόλυση,
απλώς για να εξυπηρετηθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος, που βέβαια δεν µπορούσε να πιαστεί;
Πραγµατικά εκπλήσσοµαι µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
που επέλεξε για εισηγητή σε αυτό το νοµοσχέδιο εκδηµοκρατισµού -όπως είναι το σηµερινό- τον άνθρωπο που από τη θέση
του Υπουργού Επικρατείας έβγαλε το «µαύρο» διάγγελµα της
ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013 και αναφέροµαι προσωπικά, γιατί
και ο ίδιος επέλεξε στην κοµµατική του, παραταξιακή του εισήγηση να µιλήσει επί προσωπικού.
Στους αρχαίους ηµών προγόνους, µε το µέτρο που τους διέκρινε, ακόµη και στις µεγάλες δραµατικές καµπές των τραγωδιών, απαγορευόταν από έναν άγραφο ηθικό νόµο να υπενθυµίζουν στο κοινό τα οικεία κακά.
Σχετικά µε τον Υπουργό, τον κ. Κατρούγκαλο, η επίθεση στο
πρόσωπό του, η συντονισµένη εδώ και πάρα πολλές µέρες και
µήνες, είναι επίθεση στον ορθό λόγο, στον δηµόσιο λόγο που
αποκλίνει από την κυρίαρχη γραµµή. Γιατί στα µαύρα χρόνια του
µονοδρόµου ο Γιώργος Κατρούγκαλος υπερασπίστηκε όχι µόνο
τα δίκαια των εργαζοµένων, αλλά και την επιστήµη του, όταν την
ίδια ώρα οι συνταγµατολόγοι υπηρεσίας δυσερµήνευαν το Σύνταγµα, για να νοµιµοποιήσουν την καταπάτησή του.
Να τελειώνουµε, λοιπόν, µε την καραµέλα της σύγκρουσης
συµφερόντων. Πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι στις 25 Γενάρη
το µνηµονιακό καθεστώς έπεσε µε την ψήφο του ελληνικού λαού
και η Κυβέρνηση υλοποιεί συγκεκριµένο πρόγραµµα, δικό της
πρόγραµµα, που ταυτίζεται µε τα λαϊκά συµφέροντα. Σύγκρουση
συµφερόντων για εµάς είναι η οικογενειοκρατία και οι γόνοι που
µας κουνάνε το δάχτυλο εκατό χρόνια.
Η Κυβέρνηση αυτή καταθέτει αυτό το σχέδιο νόµου, ενώ έχει
ήδη µπει στην τελική ευθεία η κρίσιµη διαπραγµάτευση µε τους
δανειστές εταίρους. Νοµοθετούµε αποδοµώντας σε όλα τα επί-
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πεδα τη µνηµονιακή εξαίρεση της χώρας µας από το ευρωπαϊκό
δηµοκρατικό θεσµικό και κοινωνικό κεκτηµένο, µια και κάποιοι
είναι πολύ ευαίσθητοι Ευρωπαίοι.
Αποκαθιστούµε την κοινωνική και νοµική τάξη. Έτσι νοµοθετούµε εµείς, κατ’ εντολή του ελληνικού λαού και όχι καθ’ υπόδειξη των δανειστών. Στην πραγµατικότητα γι’ αυτό απέχουν
σήµερα τα κόµµατα της «τρόικας εσωτερικού», Νέα Δηµοκρατία
και ΠΑΣΟΚ, πλην του Ποταµιού που έµεινε για να γίνεται η ηχώ
τους.
Τέλος, πιστεύω πως όλοι οι δηµοκρατικοί πολίτες πρέπει να
συστρατευθούν, όπως κάνουν εδώ και τρεις µήνες, να µη λυγίσουν, να στρατευθούν µε την Κυβέρνηση και µε τον Πρωθυπουργό σε νέους αγώνες και κινητοποιήσεις ενάντια στην
πολιτική της λιτότητας και της εξάρτησης.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εννοούµε να είµαστε
τίποτε άλλο από Βουλευτές ενός κυρίαρχου ελληνικού κράτους,
ενός κυρίαρχου λαού, που δεν γονατίζει και δεν θα γονατίσει,
όπως δίδαξε ο ιστορικός αγώνας των εργαζοµένων του δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Κασιµάτη.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Αυλωνίτου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
και να ετοιµάζεται η κ. Καρασαρλίδου.
Ορίστε, κυρία Αυλωνίτου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης -Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» πιάνει ένα πλήθος σηµαντικών θεµάτων.
Όµως, θέλω να σταθώ σε µερικά από αυτά τα ζητήµατα, που
αγγίζουν άµεσα ή έµµεσα την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού έχω
υπάρξει επί χρόνια εκλεγµένη αυτοδιοικητική στον Δήµο Γαλατσίου και έχω ζήσει από κοντά όλα αυτά τα ζητήµατα στο Δηµοτικό Συµβούλιο Γαλατσίου.
Το άρθρο 18 προβλέπει την επανασύσταση κλάδων που καταργήθηκαν στο πλαίσιο µνηµονιακών µέτρων, µε πρόσχηµα την
εξοικονόµηση κρατικών πόρων. Έτσι, επανασυστήνονται οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των επαγγελµατικών λυκείων και των
επαγγελµατικών σχολών που είχαν καταργηθεί, καθώς και η ειδικότητα των σχολικών φυλάκων.
Η κατάργηση των σχετικών κλάδων είχε δηµιουργήσει εξαιρετικά σοβαρά προβλήµατα σε επίπεδο δήµων, αφού οι δήµοι
έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η κατάργηση κλάδων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ άφησε εκτός εκπαίδευσης ένα πλήθος
µαθητών, που έψαχναν στο δηµόσιο σχολικό σύστηµα κάποια
στοιχειώδη επαγγελµατικά προσόντα και που δεν είχαν οι οικογένειές τους την οικονοµική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά
τους σε ιδιωτικά ΙΕΚ.
Παιδιά δεκαεπτά χρόνων, που σπούδαζαν κοµµώτριες, διακοσµητές και υγειονοµικοί πετάχτηκαν εκτός σχολείου µαζί µε τους
καθηγητές τους από την προηγούµενη κυβέρνηση, για να επιτευχθεί –λέει- µε αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη της χώρας, διότι
έτσι επιτυγχάνεται η µνηµονιακή ανάπτυξη της χώρας, µε το να
πετιούνται οι µαθητές έξω από τα σχολεία τους!
Μετά την ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου µπορώ να πάω
στα παιδιά του Β’ ΕΠΑΛ Γαλατσίου και τους γονείς τους και να
τους πω ότι τώρα απέκτησαν πάλι το δικαίωµα να συνεχίσουν τις
σπουδές τους.
Όσο για την ειδικότητα των σχολικών φυλάκων, η ύπαρξη τους
είναι εκ των ων ουκ άνευ για την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων, τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο, όπου έχω ζήσει το πρόβληµα.
Σεβόµενη τον χρόνο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω τέλος
να σταθώ ιδιαίτερα στην τροπολογία που έχω υπογράψει µαζί µε
πολλούς συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Αφορά
την παύση ποινικών και πειθαρχικών διώξεων εναντίον αιρετών
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περίπτωση µη άσκησης ένδικων µέσων.
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Ως σήµερα ο κάθε δήµαρχος ήταν υποχρεωµένος να τραβάει
σε δεύτερο βαθµό κάθε δίκη που θα έχανε, συνήθως για
εργατική διαφορά, είτε αυτό συνέφερε τον δήµο είτε όχι. Αν δεν
το έκανε, υφίστατο ποινική και πειθαρχική δίωξη.
Η τροπολογία, λοιπόν, αίρει τώρα το αξιόποινο των πράξεων
αυτών των δηµάρχων και παύει όλες τις διώξεις εναντίον τους. Το
πρόβληµα όµως που διορθώνει αυτή η τροπολογία είναι ενδεικτικό
του εγγενούς παραλογισµού της «µεταρρυθµισιοµανίας» που έχει
καταλάβει ορισµένους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Πολλοί
που «µεταρρυθµισιολογούν» εκφράζουν µία συγκεκριµένη
αντίρρηση για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ότι αυτές δεν λειτουργούν
τάχα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια κέρδους.
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, χάριν συζήτησης, ότι το να λειτουργεί
κανείς µε αυτά τα κριτήρια -τα κριτήρια του κέρδους- είναι πάντα
κάτι το καλό, κάτι το επιθυµητό. Ξέρετε εσείς καµµία ιδιωτική
επιχείρηση, η οποία να τραβάει πάντα όλες τις δίκες της µέχρι
το εφετείο για λόγους αρχής; Σε µία ιδιωτική επιχείρηση ο
ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής σταθµίζει τις πιθανότητες να κερδίσει,
σταθµίζει τα δικαστικά έξοδα, σταθµίζει τον χαµένο χρόνο και
αποφασίζει πότε συµφέρει και πότε δεν συµφέρει να ξεκινήσει
µία δίκη και πότε συµφέρει να την τραβήξει στο εφετείο.
Θα κάνατε ποτέ έναν νόµο που θα υποχρέωνε όλες τις
επιχειρήσεις να πηγαίνουν κάθε εργατική διαφορά στο εφετείο;
Μάλλον όχι. Γιατί όµως επιβλήθηκε αυτός ο παράλογος όρος
στους δηµάρχους;
Κύριε Υπουργέ, µετά από όλα αυτά θα σας πρότεινα άλλον
τίτλο για αυτό το νοµοσχέδιο, πιο ταιριαστό. Θα µπορούσε για
παράδειγµα να επιγράφεται: «Άρση ακραίων περιπτώσεων
παραλογισµών στην ελληνική δηµόσια διοίκηση».
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπερψηφίζοντας
το σηµερινό νοµοσχέδιο, νιώθω πραγµατικά υπερήφανη ότι
συµβάλλω µε την ψήφο µου στη δικαίωση της ιστορίας των
αγώνων του λαού µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Αυλωνίτου και για την αυστηρή τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει για πέντε λεπτά η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη και θα ακολουθήσει ο κ. Γεώργιος
Αµυράς από το Ποτάµι.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ.
Συνάδελφοι, η διαφθορά, η αναποτελεσµατικότητα, οι πελατειακές σχέσεις και ο ελιτισµός µπαίνουν στο στόχαστρο της
Κυβέρνησης. Αυτά προσπαθεί να αλλάξει το παρόν νοµοσχέδιο,
ώστε η δηµόσια διοίκηση να έρθει κοντά στους πολίτες και να
εκδηµοκρατιστεί, να είναι δίπλα τους και να τους εξυπηρετεί.
Ιδιαίτερα σε µία περίοδο τραγικής οικονοµικής κρίσης θέλουµε
ένα τέτοιο δηµόσιο, όπου και τα πιο αδύναµα οικονοµικά
στρώµατα να λαµβάνουν καλύτερες υπηρεσίες.
Το νοµοσχέδιο στοχεύει στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Εισάγει µία σειρά ρυθµίσεων για την αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών, την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων του δηµοσίου.
Αναβαθµίζονται πολλές υπηρεσίες, ενισχύεται ο θεσµός του ΑΣΕΠ
και του Συνηγόρου του Πολίτη.
Καταργείται η θέση του γενικού γραµµατέα και αντικαθίσταται
µε θέση συντονιστή σε κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση, µέσω της
οποίας ενισχύεται η αξιοκρατία και επιτυγχάνεται η αποκοµµατικοποίηση του κράτους. Εµείς δεν θέλουµε ένα κοµµατικό
κράτος.
Χρειάζονται τοµές για να µπορέσουµε να αναδείξουµε όλους
εκείνους τους ικανούς και άξιους δηµοσίους υπαλλήλους,
ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, που σήµερα
είναι απογοητευµένοι ή ακόµα και παραγκωνισµένοι από τον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο δηµόσιος τοµέας.
Είναι σηµαντικό για εµάς να µετουσιώσουµε την κρίση που
βιώνουµε σε ευκαιρία για τη διαµόρφωση µία νέας παραγωγικής
κοινωνίας, χωρίς τις στρεβλώσεις και τις αντιλήψεις του
παρελθόντος, αλλά µε σωστή διαχείριση του ανθρωπίνου
δυναµικού της χώρας µας. Στοίχηµά µας είναι η οριστική αλλαγή
του κράτους και της διακυβέρνησης προς το καλύτερο.
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Ήρθε η στιγµή κατά την οποία βασικές ελευθερίες και δικαιώµατα αποκαθίστανται, όπως, για παράδειγµα, η πολιτική επιστράτευση και η επίταξη, το τεκµήριο της αθωότητας και η ανάκληση
όλων των µνηµονιακών απολύσεων και διαθεσιµοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένας οριζόντιος αποκεφαλισµός
στη δηµόσια διοίκηση, όµως µόνο των πιο ευάλωτων οµάδων των
εργαζοµένων. Οι επιλογές των προηγούµενων κυβερνήσεων
προκάλεσαν τραγικές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο, δηµιούργησαν ανοιχτές πληγές και νοµιµοποιήσαν την αδικία. Οι πολίτες
αλλά και οι περισσότεροι από εµάς έχουµε εκφράσει την οργή
µας για όσα αναγκαστήκαµε να υποστούµε τα τελευταία χρόνια.
Προς απάντηση όλων των παραπάνω στέλνουµε ένα µήνυµα
προς όλες τις κατευθύνσεις: Δεν θα συνεχίσουµε το καταστροφικό έργο των προηγούµενων κυβερνήσεων. Ένα κράτος δεν
µπορεί και δεν πρέπει να δηµιουργεί σχέσεις αντιπαλότητας. Δεν
θέλουµε απέναντί µας κανέναν υπάλληλο, γιατί µόνο έτσι χτίζουµε σχέσεις εµπιστοσύνης και µόνο έτσι µπορούµε να παράσχουµε ως κράτος το καλύτερο δυνατό.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν θα είµαστε αυστηροί σε
τυχόν ανεπάρκειες. Παραδεχόµαστε τις παθογένειες και προσπαθούµε να τις αλλάξουµε. Αυτό είναι και το µήνυµά µας.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µας κατηγορεί ότι ανακόπτουµε
τις µεταρρυθµίσεις. Ονοµάζουν δηλαδή «µεταρρυθµίσεις» την
εφαρµογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που κατ’ ουσίαν κατέστρεψαν βασικά δηµόσια κοινωνικά αγαθά.
Εµείς, όσο κι αν µας κατηγορούν, βάζουµε ένα τέλος στις καταφανείς αδικίες και στις τεράστιες αρνητικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις στους πολίτες, στους εργαζόµενους και
την κοινωνία συνολικότερα. Οι µεταρρυθµίσεις για εµάς έχουν
µια εντελώς διαφορετική έννοια, στοχεύουν σε ένα κράτος δικαίου µη κοµµατικό και σε µια δηµόσια διοίκηση για όλους τους
πολίτες.
Είναι ειρωνεία να µιλάει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση για λιγότερο δηµόσιο κράτος. Ποιος, για παράδειγµα, έχει στην υπηρεσία του περισσότερους αστυνοµικούς, δηµόσιους υπαλλήλους
δηλαδή, εµείς ή αυτοί; Η συµπεριφορά τους προς το δηµόσιο
γενικότερα χαρακτηρίζεται από έναν παραλογισµό. Όταν τους
βολεύει, το χρησιµοποιούν µέχρι εκµετάλλευσης. Διαφορετικά,
το πολεµάνε µέχρι το τέλος. Ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος σοβαρό, µε συνέχεια στον χρόνο, δεν µπορεί να συµπεριφέρεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Τα άρθρα 14-21 πιστεύω ότι αποτελούν µια σηµαντική κίνηση
σε πολιτικό αλλά κυρίως σε ανθρώπινο και ηθικό επίπεδο. Οι
απολύσεις οµάδων εργαζοµένων σε δηµόσιες υπηρεσίες, που
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των µνηµονιακών δεσµεύσεων,
δεν αφορούσαν σε λειτουργικές προτεραιότητες, αλλά σε στενά
δηµοσιονοµικές στοχεύσεις. Η τότε κυβέρνηση, µη σκεπτόµενη
τον άνθρωπο αλλά τους αριθµούς, προσπαθούσε αγωνιωδώς να
πετύχει τις δεσµεύσεις της. Αυτός ο φαύλος κύκλος όµως πρέπει
επιτέλους να τελειώσει εδώ. Οι αδικίες πέντε χρόνων να τερµατίσουν. Δεν είναι δυνατόν µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
λειτουργεί ως κράτος-αποικία χρέους.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια αρχή για το τέλος της αναξιοκρατίας του κοµµατικού και πελατειακού κράτους στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Καρασαρλίδου.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αµυράς από το Ποτάµι για πέντε
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναγνωρίσω ένα ταλέντο που έχει η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί του
ΣΥΡΙΖΑ, να δίνουν ευφάνταστους τίτλους στα νοµοσχέδια που
έρχονται. Εκδηµοκρατισµός της Δηµόσιας Διοίκησης, καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν
συµβαδίζουν, δεν γίνεται να συµπλεύσουν µε το ξήλωµα, το ξεδόντιασµα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» και το άτσαλο, άγαρµπο µπάσιµο
στις ανεξάρτητες αρχές, τη δοµή τους, τη σύνθεση, τη λειτουργία τους. Άρα ωραίος ο τίτλος, αλλά η ουσία δεν είναι εκεί.
Δεν επρόκειτο να µιλήσω για την τροπολογία που πριν από
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λίγο ως Σώµα δι’ εγέρσεως κάναµε δεκτή, ως προς τη συνάφειά
της, για να συζητηθεί στο Σώµα και να ψηφιστεί αύριο.
Η τροπολογία, λοιπόν, µε αριθµό πρωτοκόλλου 88 και ειδικό
35, που κατατέθηκε στις 27-4-2015, είναι µία τροπολογία στον
νόµο όχι µόνο περί της χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, αλλά και στον ίδιο νόµο, τον ν. 4304/2014, για τον έλεγχο
των οικονοµικών των κοµµάτων, των Βουλευτών και των υποψηφίων.
Τι λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η τροπολογία; Την είδατε;
Τη µελετήσατε; Η τροπολογία αυτή λέει το εξής: Ενώ µέχρι σήµερα ο νόµος που σας είπα, για τον έλεγχο των οικονοµικών των
κοµµάτων, των Βουλευτών και των υποψηφίων, όριζε µία διορία,
µία προθεσµία ενός µηνός από τη διενέργεια των εκλογών, ώστε
τα κόµµατα που συµµετείχαν στις εκλογές υπό την οµπρέλα ενός
συνασπισµού, να δηλώσουν τα ποσοστά που δικαιούνται από την
κρατική χρηµατοδότηση, έρχεστε, εσείς, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, και τι κάνετε;
Για το 2015, για το τρέχον έτος -αυτή την τροπολογία πρόκειται να ψηφίσετε- η προθεσµία του ενός µηνός γίνεται πέντε
µήνες, χωρίς να µας εξηγείτε γιατί. Και όχι µόνον αυτό -να δεχτώ
ότι για τεχνικούς λόγους πρέπει να γίνει-, αλλά από του χρόνου
η προθεσµία αυτή αντικαθίσταται από µία φράση, αν είναι δυνατόν, η οποία έχει ως εξής: «Η δήλωση για τα ποσοστά της χρηµατοδότησης που δικαιούνται τα κόµµατα που απαρτίζουν έναν
συνασπισµό και κατεβαίνουν στις εκλογές, γίνεται µετά τις εκλογές». Μετά τις εκλογές, πότε; Έναν µήνα µετά τις εκλογές; Έναν
χρόνο; Στην αιωνιότητα;
Άρα προσέξτε πολύ γι’ αυτή την τροπολογία. Ποιος συνασπισµός κοµµάτων είναι αυτός που, ενδεχοµένως για τεχνικούς λόγους, δεν έκανε τις απαραίτητες δηλώσεις κι έχασε τις
προθεσµίες; Μήπως είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες; Ερωτώ. Μπορεί να µην είναι οι άνθρωποι, αλλά δεν πρέπει να µας δώσει µία
εξήγηση ο Υπουργός; Τι τροπολογία είναι αυτή; Για ποιον συνασπισµό κοµµάτων κόπτεστε για να µη χάσουν την κρατική χρηµατοδότηση κατά το ισόποσον; Δηλαδή, εάν δεν δηλώσουν µέσα
σε έναν µήνα, που πέρασε η προθεσµία, τα κόµµατα του συνασπισµού που συµµετείχαν στις εκλογές, ισοµερώς αντλούν τη
χρηµατοδότηση.
Εγώ, όµως, λέω ότι για καλό σκοπό έγινε, για τους τεχνικούς
λόγους που ενδεχοµένως να υπάρχουν. Εδώ, όµως, κυνηγάµε
την ακρίδα και δεν βλέπουµε το βόδι που περνάει από µπροστά
µας και τσαλαπατάει και τα ζαρζαβατικά µας και τα καρποφόρα
µας και τα λουλούδια µας και όλα. Ποιο είναι αυτό το βόδι; Το
βόδι είναι ο ίδιος ο ν. 4304/2014, ο νόµος για την κρατική χρηµατοδότηση, κι επιµένω στην υπόλοιπη διατύπωση που δεν την
ακούσατε απόψε για τον έλεγχο...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχετε χρόνο
ακόµη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ο ν. 4304/2014, που ορίζει τα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων και έχει τον έλεγχο των οικονοµικών
τους, είναι ένας νόµος ανενεργός σήµερα που µιλάµε. Γιατί είναι
ανενεργός, κύριε Υπουργέ; Διότι δεν έχετε εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις, δεν έχετε εκδώσει τις κανονιστικές πράξεις,
ούτως ώστε να προχωρήσουµε στον έλεγχο των κοµµάτων, στα
οικονοµικά τους και όλων ηµών των Βουλευτών.
Τι προβλέπει αυτός ο νόµος, ο οποίος ψηφίστηκε πέρσι τον
Οκτώβρη και ετέθη σε ισχύ από 1-1-2015; Προβλέπει ότι όλα τα
κόµµατα πρέπει να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται: δηµοσίευση –επιτέλους- ισολογισµών, ορκωτούς λογιστές, εξονυχιστικό έλεγχο. Προβλέπει αυτός ο νόµος ότι όλες
οι δοσοληψίες των κοµµάτων πρέπει να γίνονται µέσω τραπεζικών λογαριασµών και µέσω τραπεζών, φυσικά.
Ο νόµος αυτός προβλέπει την κωδικοποίηση του συνόλου της
νοµοθεσίας για τον έλεγχο των δαπανών των κοµµάτων και την
κρατική χρηµατοδότηση, ούτως ώστε να υπάρχει σε ένα ενιαίο
κείµενο όλος αυτός ο δαιδαλώδης διάδροµος και λαβύρινθος για
τα θέµατα των οικονοµικών των κοµµάτων.
Και ένα τέταρτο, πολύ σηµαντικό, είναι ότι προβλέπει τη συγ-
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κρότηση της Επιτροπής Ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων
και των Βουλευτών.
Στις 3-4-2015 απέστειλα µία επιστολή στον κ. Βούτση, τον
Υπουργό Εσωτερικών, όπου του έθετα ακριβώς αυτά τα ζητήµατα. Του ζητούσα να προχωρήσουµε σε άµεσο έλεγχο των
εκλογικών δαπανών κοµµάτων και Βουλευτών µε την ενεργοποίηση του νόµου και, επιτέλους, µε τη συγκρότηση της Επιτροπής
Ελέγχου. Αυτήν την επιστολή, βεβαίως, την κοινοποίησα και προς
την Πρόεδρο της Βουλής, την κ. Κωνσταντοπούλου.
Εδώ, λοιπόν -για αποφυγή παρανοήσεων τεχνικού χαρακτήρα
θα τα καταθέσω, φυσικά- έχω και τον αριθµό πρωτοκόλλου, ο
οποίος είναι 1437/3-4-2015.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι µου απάντησε ο κύριος Υπουργός, ο κ. Βούτσης; Μου απάντησε, λοιπόν, το εξής. Είναι µία σελίδα η απάντηση. Κατά τα 3/4
η απάντηση του κυρίου Υπουργού µάς περιγράφει τον νόµο.
Τον ξέρουµε τον νόµο, κύριε Υπουργέ. Πάµε, όµως, στην ταµπακιέρα. Πετάει το µπαλάκι στην Πρόεδρο της Βουλής. Αναφέρει
ο κ. Βούτσης: Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι µε βάση την ενηµέρωση που µας παρείχε η αρµόδια Υπηρεσία της Βουλής, στην
οποία και µπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες, η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου –σας λέω
ξανά ότι ο πυρήνας, η συγκρότηση αυτής της Επιτροπής Ελέγχου, της διαδικασίας ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων και
των Βουλευτών - αναµένεται να συγκροτηθεί στο άµεσα προσεχές διάστηµα.
Καταθέτω την απάντηση του κυρίου Υπουργού.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά θα την πω: Πιάσε το
αυγό και κούρεψ’ το! Τι θα πει «στο άµεσα προσεχές διάστηµα»;
Καλούµε, λοιπόν, την Πρόεδρο της Βουλής, την κ. Κωνσταντοπούλου, να ασκήσει την αρµοδιότητά της για τη συγκρότηση
της νέας Επιτροπής Ελέγχου των Οικονοµικών των Κοµµάτων και
των Βουλευτών.
Μιλάτε όλοι και λέτε -και πολύ καλά κάνετε- για τη διαφάνεια
που πρέπει να έχει, επιτέλους, το πολιτικό σκηνικό. Εµείς σας
λέµε να τα κάνετε όπως το Ποτάµι. Το Ποτάµι από την πρώτη
ηµέρα ίδρυσής του καταθέτει και αναρτά στο διαδίκτυο τους ισολογισµούς και όλα τα οικονοµικά στοιχεία. Θα τα καταθέσω και
αυτά.
Το Ποτάµι δεν έχει ούτε ένα ευρώ τραπεζικό δανεισµό. Είναι
άψογο σε όλες του τις οικονοµικές υποχρεώσεις. Τα καταθέτω
και αυτά και ελπίζω το ίδιο να κάνουν και τα υπόλοιπα κόµµατα,
να καταθέσουν όλα τα οικονοµικά στοιχεία που τα αφορούν.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως εµείς σας το είπαµε και στο νοµοσχέδιο για την
ΕΡΤ. Σας είπαµε, λοιπόν, τότε ότι πρέπει να κινηθούµε άµεσα και
για τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα και για τη θέσπιση κανόνων αδειοδότησης. Σας το λέµε και τώρα, για τα οικονοµικά των κοµµάτων: Δράστε, κινηθείτε, πράξτε, εκδώστε, επιτέλους,
κανονιστικές διατάξεις. Όσο τα κόµµατα είναι ανεξέλεγκτα ως
προς τα οικονοµικά τους, τόσο οι σκιές που θα µας καλύπτουν
όλους θα είναι όλο και µεγαλύτερες. Οι πολίτες θέλουν έλεγχο,
θέλουν διαφάνεια και τα κόµµατα και οι Βουλευτές πρέπει να είµαστε στην πρώτη γραµµή.
Άρα εµείς εδώ θα είµαστε να σας υπενθυµίζουµε να κάνετε
αυτά που θεωρούµε υπερ-απαραίτητα. Άλλωστε, ο ίδιος ο νόµος
τα προβλέπει, γιατί αλλιώς θα σας λέµε ότι είστε σαν τους προηγούµενους, που τόσο πολύ σας αρέσει να τους κατηγορείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Αµυρά,
σας ευχαριστούµε κι εµείς. Μιλήσατε εννέα ολόκληρα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μα, ήµουν στον χρόνο, έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι, κύριε
Αµυρά. Τέλος πάντων, δεν θα κάνουµε διάλογο τώρα. Εξαπολύσατε κατηγορίες ενάντια στο Προεδρείο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Την προηγούµενη φορά, ίσως δεν θυµάστε καλά, Πρόεδρος ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου και κράτησε
έξι λεπτά η οµιλία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρία
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Ζήτησα
τον λόγο για να µη µένουν σκιές και να µη λέγονται και ανακρίβειες.
Κύριε Αµυρά, ελπίζω να ενηµερωθείτε τώρα, καθώς είστε
παρών και να κρατήσετε καλά την ενηµέρωση που θα λάβετε.
Η λεγόµενη «Επιτροπή Πόθεν Έσχες», ο νόµος για την οποία
άλλαξε παραµονές Χριστουγέννων του 2014 και η σύνθεση της
οποίας αλλάζει µε τον νέο νόµο, είναι υπό συγκρότηση, διότι διάφοροι φορείς και ανεξάρτητες αρχές οφείλουν να ορίσουν εκπροσώπους. Η σειρά που τηρήθηκε είναι και η λογική, κατά την
τάξη, δηλαδή να ορίσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι και αρµόδιοι τους
εκπροσώπους τους και τελικά να συγκροτηθεί µε ορισµό και του
προέδρου της.
Εν προκειµένω υπήρχε ζήτηµα για να οριστεί εκπρόσωπος από
την αρµόδια Αρχή για την Καταπολέµηση του Ξεπλύµατος Βρώµικου Χρήµατος, της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες. Υπήρχε εκκρεµότητα για τον ορισµό εκπροσώπου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπήρχε εκκρεµότητα για τον
ορισµό αναπληρωτή Αντιπροέδρου στον Δ’ Αντιπρόεδρο κ. Κακλαµάνη και υπήρχε και η εκκρεµότητα για την εκλογή Προέδρου
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας από πλευράς Βουλής.
Οι εκκρεµότητες αυτές άρχισαν να εκπληρώνονται διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου. Στα τέλη δε της Μεγάλης Εβδοµάδας περιήλθε και το τελευταίο έγγραφο που αφορούσε την
Αρχή για το ξέπλυµα.
Εκάλεσα τότε τους εκπροσώπους των δύο νοµιµοποιούµενων
κοµµάτων να ορίσουν αναπληρωτή στον Δ’ Αντιπρόεδρο, τον κ.
Κακλαµάνη, δηλαδή τους εκπροσώπους του κόµµατός σας, του
Ποταµιού, και του ΚΚΕ, να συνεννοηθούν και να υποδείξουν ποιο
από τα δύο κόµµατα, ποιος από τους δύο Αντιπροέδρους, ο κ.
Λυκούδης ή ο κ. Λαµπρούλης, θα είναι ο αναπληρωτής του κ. Κακλαµάνη, για να συµπληρωθεί και η τελευταία εκκρεµότητα και
να ορίσω και εγώ Αντιπρόεδρο που θα προεδρεύει της επιτροπής αυτής.
Επειδή το θέµα το είχαµε συζητήσει αρκετές φορές στη Διάσκεψη των Προέδρων, ανέµενα ότι θα είχε γίνει η προεργασία,
θα είχε υπάρξει η συνεννόηση και θα οριζόταν αύθις ο αναπληρωτής.
Ωστόσο, όταν έθεσα το θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων,
παρόντων των εκπροσώπων σας –και ίσως σας ενηµερώσει σχετικά και ο κ. Θεοχάρης-, δεν ήταν έτοιµο το Ποτάµι και το ΚΚΕ
για το ποιος από τους δύο θα ήταν αναπληρωτής. Και έτσι
έκρινα, συναινούσης και της Διασκέψεως, ότι πρέπει να δοθεί µία
εύλογη προθεσµία προκειµένου να οριστεί ο εκπρόσωπος.
Δόθηκε, λοιπόν, αυτή η εύλογη προθεσµία, η οποία έληγε την
προηγούµενη Πέµπτη, στη Διάσκεψη της προηγούµενης Πέµπτης. Κατά τη Διάσκεψη αυτή δεν είχε κατατεθεί έγγραφο από
τα κόµµατά σας, το Ποτάµι και το ΚΚΕ, για το ποιος από τους
δύο Αντιπροέδρους θα αναπληρώνει τον κ. Κακλαµάνη. Και έτσι
ζήτησα έστω προφορικά να γίνει η διατύπωση, για να καταγραφεί στα πρακτικά.
Την ώρα που έγινε η διατύπωση –και έγινε και η συνεδρίασηπαρόντες ήταν µόνο οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ, οι οποίοι δήλωσαν
προφορικά ότι δεν ενδιαφέρεται το Ποτάµι να συµµετέχει στην
επιτροπή αυτή –για την οποία µάς αναπτύξατε πόσο σηµαντική
είναι- και ότι εκπρόσωπος αναπληρωτής του κ. Κακλαµάνη θα
είναι ο κ. Λαµπρούλης.
Για να είµαστε τυπικοί και επειδή δεν υπήρχε εκπρόσωπος του
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Ποταµιού στη Διάσκεψη, αλλά η δήλωση έγινε µόνο από το ΚΚΕ,
παρακάλεσα να υπάρξει και µία έγγραφη κοινή δήλωση των εκπροσώπων των δύο κοµµάτων.
Αναγκάζοµαι να τα αναλύσω όλα αυτά, γιατί είναι πολύ εύκολο
να δηµιουργεί κανείς εντυπώσεις λέγοντας «τι γίνεται, γιατί δεν
συγκροτείται µία επιτροπή», για την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά οι εκπρόσωποί σας στη Διάσκεψη των Προέδρων –δηλαδή
και ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος και ο προερχόµενος
από το κόµµα σας Αντιπρόεδρος- ότι αυτό το θέµα έχει τεθεί εδώ
και πάρα πολλές συνεδριάσεις και έχει υπάρξει λεπτοµερής ενηµέρωση για κάθε βήµα, δηλαδή τι περιµέναµε, τι ορίστηκε, Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχή για το ξέπλυµα.
Και όταν πια όλες οι εξωτερικές προϋποθέσεις είχαν εκπληρωθεί και έµεναν µόνο οι δύο τελευταίες πράξεις, δηλαδή, ο αναπληρωτής του Δ’ Αντιπροέδρου και ορισµός Προέδρου, δεν ήταν
έτοιµα αυτά τα δύο κόµµατα.
Εκ των οποίων δύο το κόµµα σας προσπαθεί, αν κατάλαβα
καλά από την τοποθέτησή σας, να δηµιουργήσει µια αίσθηση ότι
κάποιοι δεν θέλουν να ελεγχθούν τα οικονοµικά των κοµµάτων.
Κοιτάξτε να δείτε, φροντίστε αυτά που υπάγονται στην αρµοδιότητά σας, ενηµερωθείτε από τους εκπροσώπους σας στη Διάσκεψη των Προέδρων, ζητήστε τους τον λόγο γιατί καθυστέρησαν σε κάτι που είναι σαφές και αυτονόητο ότι οφείλουν να το
ορίσουν και µην ανακαλύπτετε συνωµοσίες, οι οποίες θα σας πω
έτσι ευθύτατα ότι προσκρούουν στη διαυγέστατη διαδροµή όλων
των εκπροσώπων τουλάχιστον του κόµµατος στο οποίο ανήκω
και στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του οποίου ανήκω. Προσκρούουν, αν θέλετε, και στη δική µου διαδροµή. Μη δηµιουργείτε τέτοιες εντυπώσεις.
Για κάθε τι υπάρχει απάντηση και την απάντηση δεν σας τη
φυλάµε ως άσο στο µανίκι. Η απάντηση έχει δοθεί ξανά και ξανά.
Αυτά έχουν λεπτοµερέστατα εκτεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Και οφείλω να πω, επειδή οργιάζει η παραπληροφόρηση, ότι
θα εξετάσω –γιατί µάλλον αυτό πρέπει να γίνει- τη δυνατότητα
να δηµοσιοποιούνται και τα πρακτικά της Διάσκεψης των Προέδρων και ο καθένας να αναλαµβάνει την ευθύνη του. Αυτή είναι
η διαδικασία.
Δεν ξέρω, σας οµολογώ, αν από την προηγούµενη Πέµπτη
µέχρι σήµερα Τρίτη κατατέθηκε αυτό το έγγραφο. Έγινε Πέµπτη
η Διάσκεψή µας και έχουµε Τρίτη. Δεν ξέρω αν το κατέθεσαν οι
εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του Ποταµιού. Αν δεν το έχετε καταθέσει, εν πάση περιπτώσει, µέχρι την Πέµπτη, που θα έχουµε ξανά
Διάσκεψη, καταθέστε το, ώστε την Πέµπτη να ορίσω κι εγώ Πρόεδρο της Επιτροπής εκ των τριών Αντιπροέδρων των προερχοµένων από τον ΣΥΡΙΖΑ και να ολοκληρωθεί αυτό που όλοι
θέλουµε να ολοκληρωθεί.
Ευχαριστώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Θεοχάρη, θέλετε τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν χρειάζεται, κυρία Πρόεδρε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχετε τον
λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Νοµίζω ότι η Πρόεδρος
περιέγραψε πολύ καλά όλα τα γεγονότα για τη διαδικασία σύστασης επιτροπής, αλλά διέλαθε τη µνήµη της ενδεχοµένως
ένας ακόµα σταθµός στη διαδικασία αυτή, που νοµίζω θα πρέπει
να προστεθεί για λόγους καθαρότητας του τι έχει συµβεί.
Την περασµένη Πέµπτη προφανώς –διότι δεν ήµουν παρών
στη Διάσκεψη των Προέδρων- δεν υπήρχε εκπρόσωπος από το
Ποτάµι δυστυχώς, καθότι καθυστέρησε η έναρξή της πάρα πολύ,
λόγω µιας προηγούµενης επιτροπής τέλος πάντων, και έτσι δεν
έχω ενηµερωθεί για το γεγονός ότι έπρεπε να έχουµε αποστείλει
επιστολή. Ήδη εδώ έχουµε τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και θα εξετάσουµε αύριο εάν έχει γίνει αυτή η ενηµέρωση ή εν πάση περιπτώσει αύριο θα στείλουµε αυτήν την
επιστολή.
Όµως, η κυρία Πρόεδρος ξέχασε ότι µία Πέµπτη νωρίτερα –
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για την ακρίβεια νοµίζω ότι η προηγούµενη Διάσκεψη έγινε την
Τετάρτη- ενηµερώσαµε προφορικά την ίδια για τη συµφωνία µεταξύ του Ποταµιού και του ΚΚΕ για το γεγονός ότι…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Προχθές ήταν αυτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: … συµφωνούµε και τα δύο
κόµµατα ο εκπρόσωπος να είναι ο κ. Λαµπρούλης, ο αναπληρωτής.
Συνεπώς εάν ήθελα να τα καταγράψει για τα πρακτικά και δεν
ήθελε εκείνη τη στιγµή, διότι προφανώς ήταν και το άγχος να τελειώσει τη συνεδρίαση, γιατί µόλις είχε έρθει για κάποιες ώρες
και έπρεπε να ξαναφύγει και έπρεπε οπωσδήποτε να διεκπεραιώσει, να προλάβει να µπει ως κατεπείγον αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να ψηφιστεί την περασµένη Παρασκευή
–και αυτός ήταν όλος ο σκοπός της συνεδρίασης– εν πάση περιπτώσει, µέσα στο άγχος αυτό µπορεί να ξέχασε ότι και οι δύο εκπρόσωποι και των δύο κοµµάτων µία Πέµπτη νωρίτερα –και
µάλιστα µία Τετάρτη, αφού δεν ήταν Πέµπτη η συνεδρίαση- συµφωνήσαµε µπροστά της για το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος θα
είναι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Αν έπρεπε να το γράψετε
και στα πρακτικά, ας το έγραφε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Θεοχάρη, επιτρέψτε µου. Εν πάση περιπτώσει και άλλοι ήταν στη
Διάσκεψη τη συγκεκριµένη και τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι τα περιγράψατε εσείς. Ήµουν κι εγώ στη Διάσκεψη
και ξέρω τι ακριβώς ειπώθηκε. Αλλά ας µην ανοίξουµε αυτή τη
συζήτηση, γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, αλλιώς αντιλαµβάνεται ο καθένας τι γίνεται, ποια είναι τα πραγµατικά περιστατικά, δηλαδή.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Συµφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Φωτήλας, Βουλευτής από το Ποτάµι. Για πέντε λεπτά, σας
παρακαλώ.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός µάς διαβεβαίωσε ότι το
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου αφορά τόσο στην αποκατάσταση
των αδικιών και της αντισυνταγµατικότητας όσο και στον εξορθολογισµό των διαδικασιών και δοµών του δηµοσίου µέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, συµφωνώ µαζί σας ότι είναι απαραίτητη η σύσταση εκ νέου του δηµοσίου, η αναδιοργάνωσή του µε ενιαίους,
δίκαιους και αξιοκρατικούς κανόνες. Οφείλουµε να δηµιουργήσουµε ένα µικρό και ευέλικτο δηµόσιο, µε στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι την ψηφοθηρία. Να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο τα προσόντα των υπαλλήλων, να τους δοθούν σαφείς αρµοδιότητες, να υπάρξουν ολοκληρωµένα και
αποτελεσµατικά οργανογράµµατα των υπηρεσιών, να υπάρξουν
συστήµατα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.
Διαφωνούµε, όµως, κάθετα στον τρόπο, κύριε Υπουργέ. Δεν
πιστεύουµε σε αποσπασµατικά µέτρα. Όλοι γνωρίζουµε ότι πρέπει να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης, αλλά η λύση δεν βρίσκεται σε σπασµωδικές κινήσεις. Δεν
µπορούµε να προχωρήσουµε στο τρίτο βήµα, εάν δεν κάνουµε
το πρώτο και το δεύτερο.
Κύριε Υπουργέ, το παραδεχτήκατε ότι χρειάζεται µελέτη. Πρέπει να ολοκληρωθούν τα οργανογράµµατα των Υπουργείων και
των εποπτευόµενων φορέων, να επαναπροσδιοριστούν οι κλάδοι, να καταρτιστούν προσοντολόγια και µετά να προχωρήσουµε
σε µια ορθή αξιολόγηση. Τότε και µόνο τότε θα αποκαταστήσουµε τις αδικίες, όχι µόνο ως προς µία µερίδα ανθρώπων, αλλά
ως προς το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
Όλοι οι Έλληνες πολίτες επικροτούν την ιδέα της ορθής αξιολόγησης, ακόµα και οι ίδιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Κανένας δεν
επιθυµεί την αδικία, από τη µια να υπάρχουν υπηρεσίες µε πλεονάζον προσωπικό και ταυτόχρονα υπηρεσίες που αδυνατούν να
λειτουργήσουν λόγω ελλείψεως προσωπικού.
Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχουν µόνο δύο όψεις του νοµίσµατος, η δαιµονοποίηση ή ο εξωραϊσµός της δηµόσιας διοίκησης.
Υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία. Και δικό µας έργο είναι
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να προχωρήσουµε σε ουσιαστικές αλλαγές, ώστε η δηµόσια διοίκηση να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη.
Φέρνει τέτοιες αλλαγές το νοµοσχέδιο; Κατά την ταπεινή µου
άποψη όχι, κύριε Υπουργέ. Ακόµα και όσον αφορά στην περίπτωση του πειθαρχικού στο δεύτερο κεφάλαιο παρατηρούµε ότι,
αντί να αντιµετωπίζεται ολοκληρωµένα αυτό το σοβαρό θέµα, η
Κυβέρνηση προχωρά σε αποσπασµατικές τροποποιήσεις, οι
οποίες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, µας γυρίζουν πίσω στο
προ του 2012 θεσµικό πλαίσιο ή, ακόµα χειρότερα, το κάνουν περισσότερο αντιδηµοκρατικό.
Κύριε Υπουργέ, πόσο δηµοκρατική διαδικασία είναι κατά τη
γνώµη σας το πειθαρχικό συµβούλιο να µπορεί µόνο να γνωµοδοτεί, ενώ έως σήµερα αποφάσιζε; Και αν αυτό το τόσο σηµαντικό όργανο µόνο γνωµοδοτεί, ποιος θα αποφασίζει; Ο αιρετός;
Ο εντεταλµένος του αιρετού; Για ποιον λόγο; Για εκφοβισµό των
δηµοσίων υπαλλήλων; Για ρουσφέτια;
Ιδιαίτερη εντύπωση δηµιουργεί και η αφαίρεση µιας συγκεκριµένης πειθαρχικής ποινής, της µη ανάρτησης ενεργειών του δηµοσίου στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αυτό συνδυάζεται, βέβαια, µε την
τροπολογία, σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος των διοικητικών πράξεων δεν ταυτίζεται απαραίτητα µε την ηµεροµηνία
ανάρτησής τους, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, γιατί να µην επιθυµούµε τη διαφάνεια;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν έχουµε διαφοροποίηση της ηµεροµηνίας ανάρτησης από την ηµεροµηνία
ισχύος.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Δεν θα ισχύουν από την ηµεροµηνία ανάρτησης. Θα ισχύουν από πριν, σύµφωνα µε την τροπολογία. Αυτό
έχω καταλάβει. Αυτό νοµίζω.
Με µεγάλη έκπληξη άκουσα από εσάς να λέτε ότι δεν τίθεται
θέµα αντισυνταγµατικότητας λόγω συνάφειας, γιατί η τροπολογία για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» µπορεί κάλλιστα να µπει στο κοµµάτι: «Καταπολέµηση της γραφειοκρατίας». Κατά την άποψή σας,
δηλαδή, η σχετική κατάργηση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» καταπολεµά τη
γραφειοκρατία. Τι να πω;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Μάλιστα.
Φυσικά υπάρχει και µία τροποποίηση στο δεύτερο κεφάλαιο
που µε βρίσκει σύµφωνο. Η προσθήκη: «Σε καΜµία περίπτωση
δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια
για υπάλληλο διαγωγή η άσκηση συνδικαλιστικής πολιτικής ή κοινωνικής δράσης» βοηθά πράγµατι στη µη καταχρηστική εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπουν το αυστηρό µέτρο της
οριστικής παύσης στον υπάλληλο που ασκεί τις συνταγµατικά
κατοχυρωµένες ελευθερίες και δικαιώµατά του.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ –και θα κλείσω µε
αυτό- στο τέταρτο κεφάλαιο, σχετικά µε την αποκατάσταση των
αδικιών. Στο κεφάλαιο αυτό παρατηρούµε µια αθρόα επαναφορά
προσωπικού, χωρίς κανέναν προγραµµατισµό, χωρίς καµµία οργάνωση.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι πράγµατι οι απολύσεις
ήταν άδικες, γιατί ήταν οριζόντιες. Δεν απολύθηκαν υπάλληλοι
ανεπαρκείς, ακατάλληλοι µετά από αξιολόγησή τους, αλλά όλοι,
γιατί θεωρήθηκε ότι η υπηρεσία τους δεν ήταν χρήσιµη, δεν προσέφερε έργο στους Έλληνες πολίτες.
Είναι αλήθεια ότι δεν µε βρίσκει αντίθετο η επαναπρόσληψη
υπαλλήλων που είχαν τα προσόντα να προσληφθούν και που
απολύθηκαν λόγω οριζόντιων µέτρων που επέβαλε είτε το µνηµόνιο είτε οι πολιτικές της προηγούµενης κυβέρνησης.
Όµως, αυτή η επαναφορά χωρίς αξιολόγηση λύνει πράγµατι
τα προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης; Τι εξυπηρετεί, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, το συγκεκριµένο κεφάλαιο; Η πελατειακή λογική
µε µεµονωµένες αποσπασµατικές ρυθµίσεις, στην οποία στηρίχθηκαν οι απολύσεις, µπορεί να αποκατασταθεί µε αντίστοιχες
ρυθµίσεις επαναπρόσληψης;
Θα κλείσω µε το άρθρο 19, όπου προβλέπεται η επαναφορά
µέρους του προσωπικού στην επανασυστηνόµενη Δηµοτική
Αστυνοµία, το οποίο κατά τη γνώµη µας όχι µόνο δεν αποκαθιστά
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αδικίες, αλλά τις εντείνει. Πόσο δίκαιη είναι η αξιοποίηση των
πεντακοσίων ογδόντα τριών πρώην δηµοτικών αστυνοµικών στις
φυλακές χωρίς καν εκπαίδευση; Η απαγόρευση επαναφοράς
τους στη Δηµοτική Αστυνοµία βασίζεται στην ισονοµία απέναντι
σε όλους τους υπαλλήλους;
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Ποτάµι διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις για τις αλλαγές που φέρνει το νοµοσχέδιο αυτό. Για άλλη µία φορά η Κυβέρνηση µας
απογοητεύει. Για άλλη µία φορά κρίνεται κατώτερη των περιστάσεων. Για άλλη µία φορά δεν άδραξε την ευκαιρία που της δόθηκε για ουσιαστικές και απαραίτητες αλλαγές και προχωρά µε
µικροπολιτικές σκοπιµότητες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Ιάσονα Φωτήλα.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και ολοκληρώνουµε
µε τους αγορητές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι είναι µεγάλης συµβολικής σηµασίας το γεγονός ότι
τη µέρα που ξηµερώνει η επέτειος της εισαγωγής του πρώτου
µνηµονίου καταφέρνετε, κύριε Υπουργέ, ένα αποφασιστικό
πλήγµα στη µνηµονιακή λαίλαπα και τη µνηµονιακή πολιτική.
Στέλνετε ένα αποφασιστικό µήνυµα, όπως στέλνει και αυτή
εδώ η Αίθουσα ένα αποφασιστικό µήνυµα υπεράσπισης της κοινωνίας, υπεράσπισης των αδυνάµων, θωράκισης και αποκατάστασης των θυµάτων αυτής της πραγµατικά µαύρης περιόδου,
που ονοµάζεται «µνηµονιακή περίοδος», που θα είναι αυτή µία
παρένθεση στην ιστορία, αυτής της µαύρης περιόδου που είχε
πλείστα χαρακτηριστικά αντιδηµοκρατικά, όχι απλής παραβίασης
των δηµοκρατικών διαδικασιών, αλλά και κατάλυσης του ίδιου
του Συντάγµατος και πλήρους τρώσης του πυρήνα της δηµοκρατίας, του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Είναι πράξη ουσιαστικής αντίστασης και ανατροπής αυτό το
νοµοσχέδιο. Είναι πράξη αξιοπρέπειας και αυτοσεβασµού. Είναι
πράξη υπεράσπισης των πιο ιερών αρχών και αξιών. Είναι πράξη
πραγµατικής αποκατάστασης της αδικίας, που είναι και πρέπει
να παραµείνει πράξη και κατάσταση αφόρητη σε µια κοινωνία.
Πρέπει να συνεχίσει η αδικία να είναι αφόρητη. Πρέπει να µην
την ανεχόµαστε. Πρέπει να µην τη συνηθίσουµε. Πρέπει να µην
επιτρέψουµε να υπάρξουν ξανά άνθρωποι των οποίων δοκιµάζεται η ίδια η ύπαρξή τους, η ίδια η ζωή τους, ο πυρήνας της ανθρώπινης αξίας, που είναι ό,τι πιο ιερό προστατεύει το Σύνταγµά
µας, αλλά και το διεθνές και υπερνοµοθετικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Και στέλνετε κι ένα µήνυµα εµψύχωσης στην κοινωνία, γιατί οι
άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν και δεν έσκυψαν το κεφάλι, οι
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, που τις βλέπω χαµογελαστές στα θεωρεία, οι σχολικοί φύλακες, οι εκπαιδευτικοί,
όλες εκείνες οι κατηγορίες εργαζοµένων που αντιστάθηκαν, που
δεν λύγισαν και δεν ισοπεδώθηκαν, δικαιώνονται.
Κι έτσι εµψυχώνουν και όλους όσοι στο µέλλον θα χρειαστεί
να αντισταθούν, όχι βέβαια κατά αυτής της Κυβέρνησης, η οποία
τούς υπερασπίζεται, αλλά εναντίον εκείνων οι οποίοι επιδιώκουν
να εξανδραποδίσουν την κοινωνία και να καταλύσουν τη δηµοκρατία, στο όνοµα σκοπιµοτήτων που ουδέποτε αποτέλεσαν
ούτε και πρέπει να αποτελέσουν πανανθρώπινη αξία, στο όνοµα
σκοπιµοτήτων που ουδέποτε αποτέλεσαν υπερνοµοθετικώς προστατευόµενα έννοµα αγαθά.
Και αναφέροµαι, βεβαίως, και στο χρέος, που χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται ως φόβητρο, ως εργαλείο εξανδραποδισµού, υποδούλωσης κοινωνιών ολόκληρων και λαών, που
επιστρατεύεται ως µηχανισµός υποταγής και υποδούλωσης.
Είναι, λοιπόν, το µήνυµα σαφές που στέλνετε, κύριε Υπουργέ,
και που στέλνει η Κυβέρνηση και που θα στείλει και η Βουλή κατά
την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Και είναι ένα µήνυµα που
πρέπει να το ακούσουν πολύ καλά, ιδίως οι έχοντες θέση ευθύνης στις υπερνοµοθετικές επιτροπές, τους υπερνοµοθετικούς ή
διεθνείς οργανισµούς που εµπλέκονται στη διαδικασία και της
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διαπραγµάτευσης και της αντιµετώπισης του προβλήµατος της
χώρας µας, το οποίο δεν αφορά µόνο τη χώρα µας ούτε δηµιουργήθηκε µε υπαιτιότητα µόνον κυβερνητικών Ελλήνων αξιωµατούχων, οι οποίοι είναι αδιαµφισβήτητοι, αλλά δεν είναι
αποκλειστικοί, υπαίτιοι.
Το µήνυµα που πρέπει να παραληφθεί αυτούσιο από αυτό εδώ
το νοµοσχέδιο, και από πολλά άλλα που έφερε η Κυβέρνηση,
είναι ότι κανείς δεν δικαιούται να επιχειρεί να καταλύσει τη δηµοκρατία ή την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο
όνοµα µιας αποπληρωµής φερόµενου χρέους, που τώρα θα
ελεγχθεί σε τι ακριβώς συνίσταται και ποιο κοµµάτι του είναι
τυχόν νόµιµο και ποιο είναι πράγµατι παράνοµο και επονείδιστο.
Ουδείς από τους κατέχοντες είτε θέσεις κυβερνητικές σε
άλλες χώρες-µέλη των διεθνών οργανισµών όπου συµµετέχει η
Ελλάδα είτε θέσεις αξιωµατούχων σε όργανα των διεθνών οργανισµών αυτών δεν νοµιµοποιείται να απειλεί ότι, αν δεν ενδώσει
η Κυβέρνηση ή η Βουλή, θα καταστρατηγηθούν ξανά, θα παραβιαστούν ξανά δικαιώµατα και ελευθερίες που κατακτήθηκαν µε
αίµα, που καταβαραθρώθηκαν, εν µία νυκτί συνήθως, από πολύ
πρόθυµους συµπράττοντες, κυβερνητικούς και κοινοβουλευτικούς, και που αυτή τη στιγµή ανασταίνετε πραγµατικά µε αυτές
τις διατάξεις.
Κύριε Υπουργέ, υπ’ αυτήν την έννοια -θέλω να το πω- δεν είναι
καθόλου τυχαία και η επίθεση την οποία έχετε δεχθεί, επίθεση
στοχοποίησης, επίθεση δαιµονοποίησης, επίθεση απόπειρας εµφάνισής σας ως έχοντος, δήθεν, σύγκρουση συµφερόντων, την
ίδια ώρα που εκείνοι που κουνούν το δάκτυλο είναι αυτοί που,
αποδεδειγµένα έχοντες σύγκρουση συµφερόντων, όφειλαν να
έχουν απόσχει από την ανάληψη και κυβερνητικών θέσεων σε
προηγούµενες περιόδους και άλλων ευθυνών που τους έφερναν
αντιµέτωπους µε άλλες ιδιότητες και σχέσεις τους.
Το να λέγεται σε έναν άνθρωπο, ο οποίος εγκατέλειψε τη θέση
του Ευρωβουλευτή- που πολλοί επιδιώκουν να χρησιµοποιούν
ως απάγκιο οικονοµικό και πολιτικό- και ήλθε µάχιµος να υπερασπιστεί αυτές τις πολιτικές, το να επισείεται η σκιά της ύπαρξης
σύγκρουσης συµφερόντων σε έναν άνθρωπο ο οποίος στη δικηγορική του διαδροµή -και οφείλω να το πω, γιατί το γνωρίζω εξ
ιδίας αντιλήψεως- έχει πάµπολλες φορές, ανιδιοτελώς, υπερασπιστεί ανθρώπους δοκιµαζόµενους στον πυρήνα των ελευθεριών και των δικαιωµάτων τους, ε, πάει πολύ!
Ήθελα αυτό να ειπωθεί ξεκάθαρα, όπως ήθελα να πω ξεκάθαρα
ότι είναι άκρως υποκριτικό εκείνοι οι οποίοι χρησιµοποίησαν τις
διατάξεις περί Πειθαρχικού Δικαίου, καταστρατηγώντας κάθε έννοια δίκαιης δίκης και τεκµηρίου αθωότητας, την ίδια ώρα που
εξυπηρετούσαν εαυτούς, αλλήλους και ηµετέρους µε τροπολογίες της ντροπής της τελευταίας στιγµής, να ισχυρίζονται δήθεν
ότι κόπτονται περί επιόρκων. Εάν πραγµατικά κόπτονται περί
επιόρκων, θα συµπράξουν στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το µνηµόνιο, που σήµεραεξέλεξε το Προεδρείο της. Εάν
κόπτονται περί επιόρκων, θα συµπράξουν στο να ελεγχθούν όλα
τα επίορκα κυβερνητικά στελέχη των προηγούµενων περιόδων.
Εάν κόπτονται περί επιόρκων πρέπει, επίσης, να τοποθετηθούν
καθαρά και σε σχέση µε τον ελεγχόµενο ποινικά σηµερινό Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και σε σχέση µε την ελεγχόµενη ποινικά σηµερινή Πρόεδρο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
σε σχέση µε τον σηµερινό Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
που για πάρα πολλά πράγµατα θα πρέπει να ελεγχθεί.
Αρκετά, λοιπόν, µε αυτές τις υποκριτικές και κροκοδείλιες τοποθετήσεις από εκείνους οι οποίοι κατ’ εξοχήν έχουν ενεργήσει
καταχρώµενοι την εκτελεστική εξουσία και τη νοµοθετική εξουσία την οποία είχαν, ακριβώς για να καλύψουν επιόρκους, ακριβώς για να τους παράσχουν ασυλία και ατιµωρησία.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις επιστρατεύσεις. Οι επιστρατεύσεις ή επιτάξεις ήταν ένα από τα πολλά αντιδηµοκρατικά εργαλεία αποτροπής των αντιδράσεων στις αντιδηµοκρατικές,
αντικοινωνικές και βαθιά αντιδραστικές πολιτικές που ακολούθησαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις.
Επιτάχθηκαν οι εργαζόµενοι στις συγκοινωνίες για πάρα πολλούς µήνες, οι ναυτεργάτες, οι εκπαιδευτικοί. Οι κατ’ εξοχήν φορείς φρονήµατος και ηθικού επιστρατεύθηκαν. Ακόµη ακόµη και
οι εργαζόµενοι στη ΔΕΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά ήταν τα δείγµατα αδυναµίας της κυβέρνησης να έχει
οποιαδήποτε γείωση µε την κοινωνία, της προηγούµενης κυβέρνησης, της µνηµονιακής κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, αυτά
ήταν τα δείγµατα που διανθίστηκαν κι από άλλα, όπως το
«µαύρο» στην ΕΡΤ, που νοµίζω ότι έπεισε και τους πλέον επιφυλακτικούς ή συντηρητικούς ότι µνηµόνιο σηµαίνει κατάλυση της
δηµοκρατίας. Και αυτήν τη στιγµή πραγµατοποιείται η αποκατάσταση της δηµοκρατίας.
Να µην ξεχνάµε -και δεν ξεχνάµε και δεν θα ξεχάσουµε- ότι,
όταν άλλοι µιλάνε για κέρδη και ζηµιές, εµείς µιλάµε για ανθρώπινες ζωές. Να µην ξεχνάµε και να µην ξεχάσουµε ότι τη θυσία
αυτών των ανθρώπινων ζωών ζητούσαν και οι συµπράττοντες και
οι εµφανιζόµενοι ως δανειστές.
Να µην ξεχνάµε -και θέλω να το πω- ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, τουλάχιστον, η οποία µε πολλούς τρόπους έχει υπερβεί
το πεδίο της αρµοδιότητας και του ρόλου της, έχει εκείνη σύγκρουση συµφερόντων καταγεγραµµένη από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι συντρέχουν στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα δύο ιδιότητες, οι οποίες είναι δυνητικά κι αποδεικνύονται εν τοις πράγµασι, ασύµβατες µεταξύ τους: η ιδιότητα του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ιδιότητα του
δανειστή. Με την ιδιότητα του δανειστή επισπεύδει για να εισπράξει, όµως υπερισχύει η ιδιότητα του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οφείλει να περιφρουρεί τις συνθήκες και τις
αρχές που είναι καταστατικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν µπορεί να καταλύεται το κοινωνικό κράτος. Δεν µπορεί να
καταλύεται η δηµοκρατική διαδικασία. Δεν µπορεί να υποσκάπτεται µέχρις εξουθενώσεως και εξαϋλώσεως η αρχή και ο σκοπός της ευηµερίας των λαών και των κοινωνιών προς όφελος της
εξυπηρέτησης των δανειστών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι πρέπει να συνεχίσει η
Βουλή αυτή να ψηφίζει νοµοσχέδια που κάνουν περήφανο, εµψυχώνουν και κινητοποιούν κάθε δηµοκρατικό πολίτη. Πρέπει να συνεχίσει η Κυβέρνηση να φέρνει νοµοσχέδια που αποκαθιστούν
λίγο λίγο την πληγείσα δηµοκρατία, που κάποιοι την ονοµάζουν
«η δηµοκρατία µας», αλλά εννοούν κάτι άλλο. Γιατί όταν µιλάει για
τη «δηµοκρατία µας» ο κ. Κεδίκογλου, όταν µιλάει για τη «δηµοκρατία µας» ο κ. Μητσοτάκης, εννοούν κάτι πολύ διαφορετικό από
τη δηµοκρατία όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο του Συντάγµατος.
Νοµίζω ότι η ρήση σας, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή δεν είναι η
τελευταία µας λέξη, αλλά η πρώτη, αποτελεί πηγή πραγµατικής
αισιοδοξίας για πάρα πολλούς ανθρώπους.
Νοµίζω, ακόµη, ότι στην προσπάθεια, που γίνεται από την Κυβέρνηση, υπεράσπισης της κοινωνίας, αυτοί οι άνθρωποι εµψυχώνονται για να κινητοποιούνται. Και αυτό είναι ζωτικό.
Τέλος, νοµίζω επίσης, και θα το επαναλάβω, ότι πρέπει να
υπάρξει µια πραγµατική αυτοσυγκράτηση των Υπουργών σε
σχέση µε τη διαδικασία κατάθεσης των τροπολογιών.
Γνωρίζω και γνωρίζετε ότι και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
έχει γίνει πολύ αυστηρή σύσταση να µην παραβιάζεται το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής σε σχέση µε τις τροπολογίες. Νοµίζω ότι αδικούµε νοµοσχέδια, όπως αυτό, όταν ανοίγουν
άλλα πεδία, που µπορούν µε κανονικό τρόπο να έρχονται σε συζήτηση. Αυτό µόνο θα πω. Τα υπόλοιπα τα είπα από την Έδρα.
Θα ήθελα, πραγµατικά, κλείνοντας να πω ότι είναι πεδίο δόξης
λαµπρόν η τωρινή περίοδος για την οριστική και αµετάκλητη ισοπέδωση των µνηµονιακών σκοπιµοτήτων και πολιτικών όχι µόνο
για τη χώρα µας, αλλά για όλη την Ευρώπη. Να µην ξεχνάµε ότι
αυτά που σήµερα υπερασπιζόµαστε, σε ένα Κοινοβούλιο και
µέσα σε συγκροτηµένους θεσµούς, άλλοι τα κατέκτησαν µε το
αίµα τους, µε την ελευθερία τους, µε τον ιδρώτα τους σε περιόδους όπου τίποτα δεν ήταν κεκτηµένο και κατακτηµένο.
Αυτούς να τιµάµε, ιδίως αυτές τις ηµέρες που συµπληρώνονται και εβδοµήντα χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Οι αντιστάσεις και η αντίσταση που πραγµατοποιείται στα
µνηµόνια είναι µικρό δείγµα αντίστασης, σε σχέση µε την αντίσταση που έχουν πραγµατοποιήσει σε προηγούµενες περιόδους
άλλες κοινωνίες και οι πρόγονοί µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
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την κυρία Προέδρο.
Με την κ. Κωνσταντοπούλου έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος
των οµιλητών. Θα ήθελα να ρωτήσω, εκτός από τον κ. Κατσώτη,
που ζήτησε τον λόγο να δευτερολογήσει, αν υπάρχει άλλος από
τους εισηγητές που να θέλει τον λόγο. Κανείς.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για πολύ λίγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τώρα που έχουµε και καθαρό µυαλό,
που άρχισε να ξηµερώνει, που οι πετεινοί λαλούν, να πούµε ορισµένα πράγµατα ακόµη.
Ειπώθηκαν πολλά για την επανάσταση που γίνεται, για τις αντιστάσεις, για το ότι γίνεται κοσµογονία αλλαγών και ανατροπών.
Επειδή είναι εδώ και οι καθαρίστριες, πρέπει να ξέρουν ότι θα
δουλεύουν ξανά µε 320 ευρώ, µε ορισµένου χρόνου συµβάσεις,
ότι πάρα πολλοί είναι εκτός του νοµοσχεδίου, ότι οι τροπολογίες
που κάναµε δεν έγιναν δεκτές, άρα έµειναν πάρα πολλοί εκτός,
αυτοί που απολύθηκαν από τα µνηµόνια, όπως λένε, ότι πολλοί
δεν δικαιώνονται, γιατί δεν χωρούν στις δεκαπέντε χιλιάδες εργαζόµενους που προϋπολογίζονται για το 2015.
Άρα θα πρέπει να λέµε την αλήθεια στον κόσµο, ότι τους ξαναφέρνουµε πάλι πίσω σε µία εργασιακή σχέση–ζούγκλα, ότι δεν
προχωρούµε, αν θέλετε, στην ανατροπή αυτών των εργασιακών
σχέσεων, των ευέλικτων, των ελαστικών -τις έχουµε χαρακτηρίσει πολλές φορές- µε τους ενοικιαζόµενους, τους εργολάβους
οι οποίοι έχουν γίνει οι κυρίαρχοι σε κάθε κτήριο. Οι καθαρίστριες ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι εργολάβοι,
πώς δρουν και πώς λειτουργούν. Κι όµως, συνεχίζουν αυτοί να
κάνουν κουµάντο.
Κοιτάξτε να δείτε: Τι άλλαξε; Άλλαξε µήπως κάτι εδώ στη χώρα
µας; Ήρθαν οι εργαζόµενοι στην εξουσία και δεν το ξέρουµε;
Ποιος κάνει κουµάντο; Τι γίνεται στον ιδιωτικό τοµέα; Τι γίνεται
στο δηµόσιο; Εδώ εσείς οι ίδιοι λέγατε για απλήρωτη δουλειά,
για εργασιακή ζούγκλα, ότι συλλογικές συµβάσεις δεν υπάρχουν, η ανεργία στα ύψη, η φτώχεια και η εξαθλίωση περισσεύει.
Ποιος τα δηµιουργεί όλα αυτά; Τίνος αποτέλεσµα είναι όλα αυτά;
Ποια είναι η κοσµογονία του νοµοσχεδίου;
Λέγατε, λοιπόν, εδώ ότι θα καταργήσετε τα µνηµόνια, τους
εφαρµοστικούς νόµους. Και τα µνηµόνια είναι εδώ και οι εφαρµοστικοί νόµοι είναι εδώ και τώρα νέα συµφωνία θα γίνει. Και
πάνω στους παλιούς αντιλαϊκούς νόµους θα έρθουν οι καινούργιοι αντιλαϊκοί νόµοι.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ) ΣΚΟΥΦΑ: Να παλέψετε να τους διώξουµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητή συναδέλφισσά µου, δεν αλλάζει, όπως αποδείχθηκε. Αυτό που λέγατε
προεκλογικά. Είναι αυτή που είναι, υπερασπίζει τα µονοπώλια και
τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Η κάθε χώρα υπερασπίζει τη
δική της αστική τάξη, όπως κι εσείς εδώ υπερασπίζετε το δικαίωµα της αστικής τάξης στη χώρα µας να έχουν χρήµα, ρευστό
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κάνουν την ανάκαµψη, για να
κάνουν επενδύσεις. Δηµιουργείτε το φιλικό περιβάλλον.
Εάν, λοιπόν, δεν θέλετε όντως οι εργαζόµενοι να είναι πολύ
φθηνοί, αναλώσιµο είδος, ένα γρανάζι στη µηχανή που θα παράγει πλούτο για τους καπιταλιστές, δεν έχετε παρά εδώ να προχωρήσετε σε ρήξεις, σε ανατροπή µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
µε όλους αυτούς που σήµερα καταδυναστεύουν τον λαό και τον
έχουν εκεί που τον έχουν.
Βεβαίως, είστε τρεις µήνες Κυβέρνηση. Ευθύνεστε γι’ αυτούς
τους τρεις µήνες. Ωστόσο, όµως, η προοπτική δεν είναι διαφορετική.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο -για να πω επ’ αυτού-, βεβαίως
κάνει αλλαγές, βεβαίως και φέρνει πίσω κόσµο. Είπα και στην
πρωτολογία µου ότι συναντά το ενδιαφέρον πάρα πολλών εργαζοµένων-θύµατα των µνηµονίων, των εφαρµοστικών νόµων, της
αντιλαϊκής πολιτικής. Μένουν πολλοί απ’ έξω. Γι’ αυτό κάναµε και
τις τροπολογίες, οι οποίες έδιναν απαντήσεις, ικανοποιούσαν µεγάλο µέρος αυτών που έχουν αδικηθεί και βελτίωναν πλευρές
του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Κάναµε δεκτές τροπολογίες Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν
έγιναν δεκτές, βέβαια, από την Κυβέρνηση, γιατί, ίσως, δεν ωριµάσανε ακόµη ή δεν χωράνε στο σχέδιο νόµου ή δεν ξέρω για
ποιον άλλο λόγο.
Ωστόσο, πιστεύουµε ότι υπάρχουν πλευρές που θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν σήµερα από το νοµοσχέδιο. Εµείς θα ψηφίσουµε κάποιες τροπολογίες.
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά, πέρα από αυτές τις δύο τροπολογίες του ΚΚΕ που κάνατε δεκτές, την 66 και την 68, ότι θα ψηφίσουµε, ότι λέµε «ναι», στην τροπολογία 56, που αφορά την
δακοκτονία, την 57, που αφορά τους εργαζόµενους του ΕΛΓΑ.
Επίσης, λέµε «ναι» στην τροπολογία 79, που αφορά την παράταση των προθεσµιών ολοκλήρωσης των οικοδοµικών εργασιών.
Λέµε «ναι» στην 80, που αφορά ρυθµίσεις κρίσιµων ζητηµάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και στην 81, την 83 και την 90.
Λέµε «παρών» στις τροπολογίες 60, 80, 98, 103 και 111.
Και λέµε «όχι» στην τροπολογία 91, που έχετε αποδεχθεί, η
οποία αφορά τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Από τη µία πλευρά τούς παίρνετε τα ταµειακά διαθέσιµα και από την άλλη τούς λέτε: «Πάρτε να
δανειστείτε, για να σας τα πάρουµε και από εκεί.».
Σχετικά µε τις υπουργικές τροπολογίες, ψηφίσαµε «κατά» στην
τελευταία, την 112, που αφορά τη συµπλήρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Λέτε ότι το ελληνικό δηµόσιο θα αποζηµιώσει τους δήµους σε περίπτωση που έχουν ζηµιά ή ότι τα
ταµειακά διαθέσιµα, που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη, δεν θα
τα αγγίξετε.
Τι κάνετε; Λέτε στους δηµάρχους, λέτε στους ΟΤΑ: «Κάντε και
άλλες υπηρεσίες ανταποδοτικές, εάν θέλετε να έχετε χρήµατα.».
Οδηγείτε, λοιπόν, τους ΟΤΑ στο να προχωρήσουν στην ανταποδοτικότητα κι άλλων υπηρεσιών.
Εµείς, λοιπόν, καταψηφίζουµε αυτή την τροπολογία, την καταγγέλλουµε και καλούµε, βέβαια, επειδή είναι και εκπρόθεσµη,
να µην την κάνετε αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Υπάρχει άλλος
από τους εισηγητές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων που θέλει να
κάνει δευτερολογία; Όχι.
Το Προεδρείο θεωρεί σωστό να µην προχωρήσουµε σήµερα
στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών, να κάνουµε την
ψηφοφορία αυτή αύριο, µετά την ονοµαστική ψηφοφορία, στις
16.00’ και αυτό επειδή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι πάρα
πολύ σοβαρό και θεωρεί το Προεδρείο σκόπιµο και χρήσιµο και
κρίσιµο να είναι παρούσες και οι υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές
Οµάδες, που απουσιάζουν σήµερα, για να τοποθετηθούν και επίσης να το ψηφίσουµε και µέρα µεσηµέρι.
Με αυτή την έννοια, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί
των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 2.42’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: α) στις
10.00’ µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της
βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις» και β) στις 16.00’ θα
διεξαχθεί η ψηφοφορία επί των άρθρων και των τροπολογιών και
η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

