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Αθήνα, σήµερα στις 5 Μαΐου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.08’
συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η
Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της
Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
- Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του Ποταµιού κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη για επτά λεπτά και ακολουθεί η κ. Χαρά Καφαντάρη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Μέσα στα πολλά και διάφορα που περιέχουν οι διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου, µέσα στα σηµαντικά και τα λιγότερα σηµαντικά, τα σωστά, τα λάθος, τα µεγαλόστοµα και τα µικροµέγαλα υπάρχει και µια µικρή τροπολογία, µια αθώα και φρόνιµη
τροπολογία, η οποία ρυθµίζει εκτάκτως τα θέµατα χρηµατοδότησης ελλειµµάτων σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Παρατείνει, δηλαδή, τη χρήση δύο λογαριασµών, που είναι
υπολογαριασµοί του ΑΚΑΓΕ, του περίφηµου Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο ιδρύθηκε µε τυµπανοκρουσίες το 2008 µε στόχο να λύσει το θέµα της βιωσιµότητας
σε µακροχρόνια βάση του ασφαλιστικού συστήµατος. Αυτοί οι
δύο υπολογαριασµοί του, λοιπόν, που ήταν να καλύπτουν ελλείµµατα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή να δαπανούν αντί να αποταµιεύουν, και επρόκειτο να σταµατήσουν να κάνουν αυτό το
πράγµα και να τροφοδοτήσουν τον βασικό λογαριασµό την 1-12015, τώρα µαθαίνουµε ότι θα παραµείνουν στην πλευρά του να
δίνουν, δηλαδή να δαπανούν κι όχι να αποταµιεύουν, µέχρι την
1-1-2019, δηλαδή σαν µια φοβερή παράταση του µνηµονίου.
Το ερώτηµα είναι, λοιπόν, τι γίνεται, µετά από τις σούπερ ενθουσιώδεις διατυπώσεις ότι λύθηκε το ασφαλιστικό και οι προβολές λένε ότι το 2050 θα έχει µειωθεί ουσιωδώς το βάρος του
ασφαλιστικού συστήµατος στην οικονοµία, πώς γίνεται να χρειάζεται να παρατείνουµε δύο υπολογαριασµούς, οι οποίοι στην
πραγµατικότητα αντλούν από το κεφάλαιο που υποτίθεται αποταµιεύουµε µακροχρόνια για την αλληλεγγύη των γενεών.
Νοµίζω ότι εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µία σκαστή περίπτωση, όπου στα λόγια έχουµε λύσει το ασφαλιστικό,

αλλά σε πολύ µακροχρόνια βάση. Δηλαδή µε τη σταδιακότητα
που εισάγει ο νόµος Λοβέρδου στην πραγµατικότητα ανατάσσονται οι αριθµοί µετά το 2030, εν τω µεταξύ όµως συνεχίζουν
να παράγονται σηµαντικά ελλείµµατα τα οποία συνεχίζουµε να
τα πληρώνουµε.
Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για µία αναγνώριση συνέχισης εκτάκτων µνηµονιακών καταστάσεων, εκτάκτων µνηµονιακών µέτρων, µέχρι 1-1-2019, και αυτό θέτει δύο µεγάλα θέµατα,
ένα θέµα αλληλεγγύης στο εσωτερικό των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και ένα δεύτερο θέµα αλληλεγγύης γενεών. Να εξηγήσω γιατί είναι σηµαντικά και τα δύο: Το πρόβληµα µε την έλλειψη αλληλεγγύης στο εσωτερικό των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης προκύπτει από µία παραδοξότητα ότι έχουµε ένα
ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο είναι µεν κλαδικά οργανωµένο,
αλλά ταυτόχρονα είναι και διανεµητικό. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι εκεί που έχεις -όπως πάντα συµβαίνει στις οικονοµίες- κάποιους κλάδους να αυξάνουν την απασχόληση και τις εισφορές
και κάποιους άλλους να φθίνουν, δεν µπορεί να εξισορροπηθεί
αυτή η κίνηση, εκτός και αν βρίσκονται κάτω από την ίδια οµπρέλα, µέσα στο ίδιο σύστηµα.
Το παράδειγµα είναι γνωστό, το χρησιµοποιώ πάντα για τους
φοιτητές και τις φοιτήτριές µου: Έχεις µία οικονοµία στην οποία
µειώνονται οι αγωγιάτες και αυξάνονται οι φορτηγατζήδες. Αυτό
είναι µία αρχή, που δεν έχει να κάνει ούτε µε παγκοσµιοποίηση
ούτε µε µνηµόνιο ούτε τίποτα. Εάν και οι µεν και οι δε βρίσκονται
στο ίδιο ταµείο, το δυναµικό κοµµάτι του αυξανόµενου πληθυσµού των φορτηγατζήδων συνεισφέρει στο να πληρώνονται οι
συντάξεις των ολοένα και πιο ηλικιωµένων αγωγιατών. Αν όµως
είναι σε διαφορετικό ταµείο, τότε έχεις ένα ταµείο µε πλεονάσµατα και ένα ταµείο µε ελλείµµατα και µία µόνιµη εκκρεµότητα.
Η ορθή λύση -προφανώς και καταφανώς και συζητιέται στην
Ελλάδα από τη δεκαετία του 1930 και εκεί είχε µία ήττα η κυβέρνηση Βενιζέλου µε Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας τον παππού
του κ. Βουρλούµη µε το ίδιο όνοµα- δεν κατάφεραν ποτέ τα
παλιά ταµεία να τα εντάξουν σε µια ενιαία οµπρέλα και ακόµα
και οι νεότερες προσπάθειες ενοποίησης ουσιαστικά ενοποιούσαν το θυρωρείο και υπολόγιζαν τη σύνταξη µε διαφορετικό
τρόπο για την κάθε κατηγορία.
Ένα δειλό βήµα έγινε µε τον νόµο του Σιούφα το 1992 µε τον
ΛΑΦΚΑ, ο οποίος πανηγυρικώς αναιρέθηκε µε απόλυτη διακοµµατική σύµπνοια ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας το 2004. Η δεύτερη και νεότερη προσπάθεια ήταν επί κ. Πετραλιά το 2008, που
κατά τα πρότυπα του Νορβηγικού Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών
έφτιαξε το ΑΚΑΓΕ.
Μετά, στα µνηµονιακά χρόνια, φτιάχτηκαν δύο υπολογαριασµοί. Η ιδέα του ΑΚΑΓΕ είναι ότι βάζουµε χρήµατα, τα οποία δεν
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τα πειράζουµε µέχρι το 2019, για να φτιάξουµε ένα κεφάλαιο το
οποίο θα εξισορροπήσει κάπως τα θέµατα της βιωσιµότητας και
της επάρκειας των συντάξεων στο µέλλον.
Όµως, παραλλήλως, του έβαλαν δύο υπολογαριασµούς µε
ακριβώς τον αντίθετο στόχο: Όχι να αποταµιεύουµε, αλλά να
παίρνουµε χρήµατα από εκεί. Ο ένας πήγαινε για να καλύπτει ελλείµµατα κύριας ασφάλισης και ο άλλος για ελλείµµατα επικουρικής ασφάλισης. Αυτοί οι λογαριασµοί, που θα έπρεπε να
έκλειναν στις 31 Δεκεµβρίου του 2014 και να µεταφέρουν τα χρήµατά τους από 1-1-2015 στον κεντρικό λογαριασµό για τους
νέους που κάποτε θα βγουν και δεν θα έχουν να πάρουν σύνταξη, είναι αυτό που παρατείνεται τώρα.
Άρα έχουµε µια συνέχιση αυτής της κατάστασης και τι λέει η
Κυβέρνηση; Λέει: Είναι νόµιµο –φυσικά- συνεχίζει µια πρακτική
της προηγούµενης κυβέρνησης –σωστό- κρύβει όµως το θέµα
του ελέφαντα στο δωµάτιο.
Το θέµα της αλληλεγγύης των γενεών είναι πιο σύντοµο και
πιο οδυνηρό. Στην πραγµατικότητα τα πρότυπα δηµιουργίας τέτοιων λογαριασµών, όπως στη Νορβηγία, λένε ότι δεν µπορεί η
σηµερινή γενιά να «φάει» όλους τους πόρους που είναι διαθέσιµοι και να µην αφήσει κάτι για το µέλλον. Γι’ αυτό έφτιαξαν και
αυτοί µε τα έσοδα από το αέριο αυτόν το σούπερ αποταµιευτικό
λογαριασµό για τη µέλλουσα γενιά, που αυτή τη στιγµή αποτελεί
το µεγαλύτερο λογαριασµό κοινωνικής ασφάλισης στον κόσµο.
Έχει 900 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Εµείς πήραµε την καλή ιδέα και σαν κακοί αντιγραφείς κάναµε
το ΑΚΑΓΕ, το οποίο ΑΚΑΓΕ αποτελεί ίσως το µικρότερο αποταµιευτικό λογαριασµό του κόσµου µε 3,1 δισεκατοµµύρια, όπως
βλέπουµε στο site, από τον οποίο λογαριασµό έχουµε και δύο
«ΑΚΑΓΑΚΙΑ» τα οποία παίρνουν πόρους.
Είναι πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι ούτε το θέµα της αλληλεγγύης στο εσωτερικό των ασφαλιστικών φορέων, αλλά κυρίως
ούτε το θέµα της αλληλεγγύης των γενεών αντιµετωπίζεται µε
αυτή την τροπολογία. Βάζουµε πάλι το πρόβληµα κάτω από το
χαλί, προσποιούµαστε ότι δεν βλέπουµε τον ελέφαντα στο δωµάτιο και στην πραγµατικότητα παρατείνουµε ένα σύστηµα το
οποίο είναι άδικο, είναι µη βιώσιµο και το οποίο στην ουσία λέει
«όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε». Είναι καιρός να µιλήσουµε µε
ειλικρίνεια, γιατί κάποτε οι νέοι που συνεισφέρουν ή που θα συνεισφέρουν, όταν καταφέρουν να βρουν δουλειά, πρέπει και
αυτοί κάποτε να πάρουν µια σύνταξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του κόµµατος Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Λυµπεράκη.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη Χαρούλα από τον ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η Κυβέρνηση
σταθερή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις προχωρά σταδιακά
στην υλοποίηση του προγράµµατός της. Μετά από µια σειρά από
νοµοσχέδια, όπως το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το
άνοιγµα της ΕΡΤ, τη ρύθµιση των χρεών προς το δηµόσιο µε
εκατό δόσεις, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο για τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης, την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την αποκατάσταση των αδικιών.
Κάποιοι βιάστηκαν στη δηµόσια διαβούλευση να χαρακτηρίσουν το εν λόγω νοµοσχέδιο σαν µια µονοµερή ενέργεια, όπως
όλα τα άλλα µέχρι σήµερα, αλλά έπεσαν πάλι για άλλη µια φορά
έξω. Το νοµοσχέδιο συζητείται εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Υπουργός, πρώτων βοηθειών για τη δηµόσια διοίκηση, γιατί αφορά
πραγµατικά τα πρώτα βήµατα ορθολογικής δηµοκρατικής λειτουργίας του κράτους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να επουλώσει
σε πρώτη φάση µνηµονιακά τραύµατα µετά από πέντε χρόνια
µνηµονίων, που έφεραν και την κοινωνική δυστυχία, την ανθρωπιστική κρίση, ανθρώπους να έχουν χάσει τη δουλειά τους, τα
δεδοµένα µιας ζωής ξαφνικά να καταρρέουν γι’ αυτούς.
Είναι ένα πρώτο βήµα απεγκλωβισµού του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης από τα δεσµά του κοµµατισµού, της αναξιο-
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κρατίας, της γραφειοκρατίας, που έκαναν τη δηµόσια διοίκηση
πραγµατικά ένα ξένο σώµα εχθρικό ως προς την κοινωνία.
Κάνουµε, λοιπόν, τα πρώτα βήµατα για ένα κράτος για όλους,
όπου αποκλειστικός στόχος της δηµόσιας διοίκησης είναι πραγµατικά η εξυπηρέτηση του πολίτη και της κοινωνίας, µε εργαζόµενους που δεν φοβούνται, δεν σκύβουν το κεφάλι για να µη
χάσουν τη δουλειά τους ή για να µη βρεθούν διαθέσιµοι, όπως η
προηγούµενη κυβέρνηση έπραξε, κυριολεκτικά ανάλγητα, θα
έλεγα, ίσως γιατί αυτή έσκυβε το κεφάλι στους δανειστές, αντιµετωπίζοντας δε τους δηµόσιους υπαλλήλους σαν αριθµούς και
µόνο.
Ένα κράτος που µόνιµα λειτουργούσε µέχρι σήµερα -και στο
οποίο λέµε «όχι»- και πριν από τα µνηµόνια, βέβαια, σε όφελος
ιδιωτικών συµφερόντων, εξυπηρετώντας πολιτικούς και κοµµατικούς φίλους.
Η δηµοκρατική µεταρρύθµιση, όµως, της δηµόσιας διοίκησης
αντανακλάται και στη λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα. Δεν µιλάµε
πλέον για έναν κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τοµέα, αλλά έναν ιδιωτικό
τοµέα καινοτόµο, υγιή και πραγµατικά ανταγωνιστικό, που παράλληλα µε τον δηµόσιο τοµέα θα συµβάλουν καθοριστικά στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µας.
Από τις χθεσινές τοποθετήσεις στην Ολοµέλεια σχετικά µε το
νοµοσχέδιο, ακούστηκαν πολλά. Κύρια, από τη Νέα Δηµοκρατία
δεχθήκαµε µαθήµατα συνδικαλισµού, θα έλεγα, και ανεξάρτητης
λειτουργίας του δηµοσίου, µε καταγγελίες περί κοµµατισµού
που αφορούν την πολιτική της Κυβέρνησης. Ενώ ακούσαµε βέβαια –δυστυχώς- και φθηνά επιχειρήµατα σε προσωπικό επίπεδο
κατά του αρµόδιου Υπουργού.
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν δεχόµαστε µαθήµατα από εκείνους που κατάντησαν τη χώρα µας και τη δηµόσια διοίκηση εδώ
που την έφεραν σήµερα µε τις πολιτικές σας. Εµείς σας απαντάµε, όµως, µε περισσότερη δηµοκρατία και το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του νοµοσχεδίου είναι η δηµοκρατία και ο
εξορθολογισµός.
Δηµοκρατία δεν είναι η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζοµένων που κύρια εφαρµόστηκε, για να σπάσουν
απεργιακές κινητοποιήσεις; Πολλά τα παραδείγµατα κατά τη
διάρκεια της µνηµονιακής συγκυβέρνησης. Ωστόσο, υπεύθυνα
από πλευράς Κυβέρνησης –νυν Κυβέρνησης- διατηρείται η επιστράτευση για λόγους δηµόσιας υγείας. Αυτό αναφέρεται στο
άρθρο 1 και ας µη δηµαγωγούµε, θα έλεγα, πάνω στο συγκεκριµένο.
Θα έρθω σε κάτι άλλο. Γενικά οι διατάξεις, όµως, του άρθρου
41 του ν. 3536/2007 κάλυπταν ικανοποιητικά τις περιπτώσεις
ανάγκης επίταξης σε περιπτώσεις εκδήλωσης φυσικών τεχνολογικών καταστροφών, θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για την
ενεργοποίηση της διαδικασίας σε σχέση µε τον νόµο του 1974
και αυτό απέτρεψε την κατάχρηση του µέτρου από τους φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η εφαρµογή της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί ελάχιστες φορές σε περιπτώσεις εκδήλωσης καταστροφών, όπου γενικά δεν είχαν παρατηρηθεί ιδιαίτερα
προβλήµατα στην εφαρµογή της. Βέβαια, άλλο επίταξη, άλλο
επιστράτευση. Αλλά, κύριε Υπουργέ, µιας και αναφερόµαστε σε
ζητήµατα πολιτικής προστασίας και πολιτικής άµυνας, θα πρέπει
να εξεταστεί πιθανόν και να αναθεωρηθεί το ν.δ. 17/1974.
Έρχοµαι τώρα στην πειθαρχική διαδικασία, άρθρα 3 µε 7. Θετική και δίκαιη η αποκατάσταση του τεκµηρίου αθωότητας και
όλες οι αλλαγές σε σχέση µε την επιβολή της αυτοδίκαιης αργίας. Τι γίνεται, όµως, µε όσους δηµόσιους υπαλλήλους έχουν
ήδη τελέσει σε µακρόχρονη αυτοδίκαιη αργία, επειδή έχουν παραπεµφθεί σε δίκη, η οποία ακόµη εκκρεµεί και θα εκκρεµεί για
µεγάλο χρονικό διάστηµα; Όταν τελικά εκδικαστεί κάποτε η υπόθεσή τους και αθωωθούν, υπάρχει πρόβλεψη αυτοδίκαιης αποκατάστασης πέραν της ηθικής βλάβης µε την αυτόµατη
καταβολή αποδοχών που αδίκως στερήθηκαν ή θα πρέπει να ξεκινήσουν δικαστικό αγώνα για να διεκδικήσουν τα οφειλόµενα
απέναντι σε µία δηµόσια διοίκηση που θεωρεί καθήκον της να
προσφεύγει σε υψηλότερο βαθµό, µε αποτέλεσµα οι δικαστικές
υποθέσεις να µην τελεσιδικούν παρά µετά από παρέλευση δεκαετιών. Μήπως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να υπάρξει κάποια δια-
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δικασία για γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης στις περιπτώσεις
αυτές των δηµοσίων υπαλλήλων;
Τέλος, θετική είναι η δέσµευση του Υπουργού για τον νέο δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ένα νέο πειθαρχικό δίκαιο που στόχο
θα έχει τη βελτίωση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και
όχι την τιµωρία τους, παράλληλα µε ένα σοβαρό αποδοτικό σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο σύστηµα αξιολόγησης δεν είχε
ποτέ το δηµόσιο µέχρι σήµερα.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 28, που αφορά τις αποκεντρωµένες
διοικήσεις. Πολύ σωστή η κατάργηση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και η αντικατάστασή του µε τον Συντονιστή. Το µόνο, ίσως, που θα έπρεπε να είχε εξεταστεί περισσότερο είναι αν ο Συντονιστής θα µπορούσε να είναι µέσα από
την Αποκεντρωµένη Διοίκηση, µέσα από τους ίδιους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, όπως γίνεται σε όλα τα Υπουργεία για αντίστοιχες θέσεις. Πιστεύουµε, όµως, ότι µε την κατάργηση, την
αλλαγή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όπως η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος
Υπουργός έχει δεσµευθεί, θα υπάρξει σχετική ορθολογική ρύθµιση.
Κλείνοντας: Μια σειρά τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Οι περισσότερες αφορούν αποκατάσταση αδικιών, λόγω µνηµονιακών
πολιτικών, που ακολουθήθηκαν από τη µνηµονιακή συγκυβέρνηση.
Δεν µπορώ, όµως, κύριοι και κυρίες Βουλευτές, να µην αναφερθώ στην τροπολογία που αφορά το ΙΓΜΕ, οι εργαζόµενοι του
οποίου ήταν κυριολεκτικά στους δρόµους σε όλη την προηγούµενη µνηµονιακή εποχή και µετά την ΚΥΑ 25200 του 2011, που
έθετε σε καθεστώς ιδιότυπης εφεδρείας µέρος του προσωπικού
του.
Κύριοι και κυρίες Βουλευτές, εδώ δεν πρόκειται µόνο για αποκατάσταση αδικιών σε βάρος εργαζοµένων. Εδώ πρόκειται για
αποκατάσταση του ρόλου του ΙΓΜΕ –Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών- µε την πάνω από εξήντα χρόνια ιστορία
στον τοµέα έρευνας του ορυκτού πλούτου της χώρας µας. Στις
σηµερινές συνθήκες µπορεί και πρέπει να συνεχίσει, αποτελώντας σύµβουλο του ελληνικού κράτους σαν δηµόσιο ερευνητικό
ινστιτούτο, να συµβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
πατρίδας µας στη δύσκολη συγκυρία, στην οποία βρισκόµαστε
και διανύουµε. Προτείνω, δηλαδή, να δείτε ιδιαίτερα την εν λόγω
τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κικίλιας και να ετοιµάζεται η κ. Νίκη Κεραµέως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατατέθηκε στην επιτροπή πριν από λίγες ηµέρες –συζητείται
και στην Ολοµέλεια σήµερα- νοµοσχέδιο µε τον τίτλο «Εκδηµοκρατισµός της Δηµόσιας Διοίκησης» από µια Κυβέρνηση της Αριστεράς.
Σε πρώτη ανάγνωση θα φανταζόταν κανείς –ή θα ήλπιζε τουλάχιστον- ότι αυτοί, κόντρα στους συντηρητικούς, στους οπισθοδροµικούς, στους µνηµονιακούς, στους σφετεριστές της
δηµόσιας διοίκησης, έχουν να καταθέσουν φαντασία, νέα δοµή
της δηµόσιας διοίκησης, προχωρηµένες προτάσεις, σκέψεις για
έναν εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. Έχουν να καταθέσουν ένα νοµοσχέδιο µε τοµές, µε αλλαγές, µε ενδεχοµένως
υπολογισµένα ρίσκα, προκειµένου η χώρα να πάει µπροστά.
Μόνο και µόνο ο τίτλος ερεθίζει τη φαντασία, κύριε Υπουργέ.
Θα περίµενε κανείς να ακούσει καινούργια, µοντέρνα, φρέσκα
πράγµατα από ένα προοδευτικό, ας πούµε, κόµµα. Σας απαντά
η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής ότι µόνο περί εκδηµοκρατισµού της δηµόσιας διοίκησης δεν πρόκειται. Μόνο. Νοµίζω ότι
αντιλαµβάνονται όλοι µελετώντας το σχέδιο νόµου που φέρατε
προς ψήφιση, ότι ενδιαφέρεστε, πρώτον, για τους κακώς εννοούµενους συνδικαλιστές. Τους επαναφέρετε στα πειθαρχικά
συµβούλια, επιστρατεύοντας το Αγγλοσαξωνικό Δίκαιο. Δηλαδή,
οι όµοιοι να δικάζουν όµοιους.
Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι δικαστήρια; Φυσικά, εσείς µπορούσατε να τα κάνετε και λαϊκά δικαστήρια. Εγώ δεν είµαι νοµι-
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κός. Όµως, νοµίζω πως όλοι καταλαβαίνουν ότι η διάλυσή τους
αντίκειται στο δηµόσιο συµφέρον και στη λειτουργία της πλειοψηφίας των δηµοσίων υπαλλήλων που είναι συνεπείς, είναι δηµιουργικοί, είναι εργατικοί. Απλά ισοπεδώνετε τους πάντες.
Έχω µια ελάχιστη παρατήρηση: Ο προφυλακισµένος υπάλληλος για δωροδοκία δεν µπορεί να εξέλθει της φυλακής και να εργαστεί σε ένα Υπουργείο. Ο πολιτικός µηχανικός, όµως, της
Πολεοδοµίας, που παραπέµφθηκε αµετάκλητα - της εποχής του
κ. Μητσοτάκη, ας πούµε- για φακελάκι, αλλά δεν προφυλακίστηκε, θα συνεχίσει να χορηγεί άδειες. Δηλαδή, τη γάγγραινα,
τη λαίλαπα του χαρατσίου, προκειµένου να τρέξει κάτι και να
προχωρήσει κάτι σ’ αυτή τη χώρα, ουσιαστικά τι κάνουµε; Την
επιβραβεύουµε κιόλας. Και της δίνουµε και ταµπέλα: «Εκδηµοκρατισµός της δηµόσιας διοίκησης».
Αυτό, λοιπόν, είναι το κύρος της δηµόσιας διοίκησης! Και το
λέω γιατί είναι κωµωδία η αυτοδίκαια αργία, όπως την αναφέρετε
εσείς. Πρόκειται περί ατιµωρησίας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι ενάντια σε όλους αυτούς
που θεωρούν ότι δεν είναι νόµιµο να ασκείτε το επάγγελµά σας,
να αµείβεστε και να ενδιαφέρεστε για τους πελάτες σας. Εύγε,
συµφωνώ µαζί σας! Το προσυπογράφω 100%! Όµως, θα έπρεπε
να είχατε την παρρησία –και αυτό είναι κοινός τόπος όλων µας,
ανεξάρτητα µε το αν είναι υποχρεωµένοι οι συνάδελφοι να σας
υποστηρίξουν σε αυτό- να πείτε στον Πρωθυπουργό, αν θα
ήθελε να σας διορίσει Υπουργό του, να το κάνει σε ένα άλλο
Υπουργείο και όχι στο συγκεκριµένο Υπουργείο στο οποίο οι εντελλόµενοί σας βρίσκονται σε δικαστική διένεξη. Ή µήπως συµπίπτει το συµφέρον τους µε το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο
εσείς εντέλλεστε να υπερασπίζεστε;
Γιατί, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, πείτε µου από πότε η
αµοιβή του 12%, 7%, 8%, 15% αποτελεί για εσάς ή εµάς ακτιβισµό; Θα µου πείτε, βέβαια, από τότε που η τρόικα άρχισε να ονοµάζεται «θεσµός».
Εκπροσωπείτε και δηµάρχους, βέβαια, οι οποίοι αρνήθηκαν να
χορηγήσουν στοιχεία σε σχέση µε τον επανέλεγχο των παράνοµων νοµιµοποιήσεων. Ξέρετε, οι δήµαρχοι αυτοί ελέγχονται για
παράβαση καθήκοντος. Εσείς τώρα καταργείτε τη νοµική βάση
της ποινικής τους δίωξης. Ουσιαστικά, λοιπόν, τους απαλλάσσετε πριν καν δικαστούν. Υπάρχει και ο ιδιωτικός τοµέας για χιλιάδες νοµικούς.
Οι ρυθµίσεις που προτίθεστε να επιβάλλετε δηµιουργούν µια
τεράστια δυσλειτουργία στη δηµόσια διοίκηση. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν σας απασχολεί. Δεν ξέρετε και πόσο χρόνο θα παραµείνετε στη θέση σας.
Όµως, σας παρακαλώ πάρα πολύ να µη µας εµπαίζετε και να
µη µας κοροϊδεύετε, λέγοντας ότι όλη αυτή η ιστορία θα στοιχίσει 72 εκατοµµύρια ευρώ. Τέτοιους λογαριασµούς κάνει ο Χατζηαβάτης, «το δικό µου δικό µου και το δικό σου δικό µου».
Έχετε κοστολογήσει τι σηµαίνει επαναφορά όσων είναι σε αργία;
Φυσικά, αντιλαµβάνοµαι ότι πρόκειται περί προεκλογικής δέσµευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω µόνο µία ερώτηση: Πού θα βρείτε
έστω και αυτά τα 72 εκατοµµύρια ευρώ, όταν διά του κ. Μάρδα
και των υπολοίπων παραδέχεστε ότι δεν έχετε λεφτά για µισθούς
και συντάξεις ούτε για το επόµενο δεκαπενθήµερο; Δηλαδή ζείτε
σε εικονική πραγµατικότητα; Δηλαδή λεφτά υπάρχουν; Μήπως
δεν γνωρίζουµε κάτι εµείς ή ο κόσµος;
Τρίτον, σας είπαν ότι ενδιαφέρεστε για την εκλογική σας πελατεία. Το είπε ειλικρινώς ο κ. Βούτσης, ότι µε συνέπεια τα τελευταία χρόνια υποστηρίζετε πράγµατα τα οποία έρχεστε τώρα
να εφαρµόσετε. Προτάσσετε την ιδιότητα του συνταγµατολόγου,
κύριε Υπουργέ, αφήνοντας ανεξέλεγκτες τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Διογκώνετε χωρίς διερεύνηση τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων και χρησιµοποιείτε το ΑΣΕΠ, για το οποίο
πλέκετε ανερυθριάστως το εγκώµιο, ενώ η αλήθεια είναι ότι το
βάζετε στη γωνία, τιµωρία.
Θα ήθελα να πω και κάτι για τις επιτάξεις, µιας που το αναφέρατε, ως ένα παράδειγµα, κύριε Υπουργέ: Αν τεθεί θέµα δηµόσιας υγείας, υγιεινής στον Δήµο της Αθήνας, ας πούµε –πράγµα
το οποίο απεύχοµαι- και θα πρέπει να γίνει κάτι µε τη χωµατερή
και κινδυνεύει η υγεία ενδεχοµένως πέντε εκατοµµυρίων κατοίκων, τι θα κάνετε; Κοιτάξτε, εσείς κρατάτε το µαχαίρι. Εµείς δεν
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θα συµφωνήσουµε να πετσοκόψετε τη δηµόσια διοίκηση στο χειρουργείο ενός κακώς εννοούµενου λαϊκισµού.
Θα ήθελα εδώ πέρα να επισηµάνω ότι δυστυχώς, προσεχτικά,
βάσει σχεδίου λειτουργείτε και συντηρείτε -όχι εσείς προσωπικά,
αλλά η Κυβέρνησή σας- έναν διχασµό, µία µισαλλοδοξία, µία
προπαγάνδα, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Απόδειξη αυτού είναι
ότι πάλι σήµερα παρίσταται εδώ πέρα ο Υπουργός κ. Βούτσης.
Οµολογώ ότι δεν υπάρχει επιτροπή ή νοµοσχέδιο στο οποίο να
µην έχει παραστεί, να µην είναι παρών.
Κύριε Υπουργέ, µε βάση αυτά που είπα, τον διχασµό, τη µισαλλοδοξία και την προπαγάνδα, δεν εµπιστεύεστε τους συναδέλφους σας προφανώς, γιατί δεν θεωρείτε ότι είναι άξιοι να µας
υβρίζουν, όπως κάνετε εσείς συστηµατικά όλες αυτές τις µέρες.
Αυτό δεν µπορεί να οδηγήσει ούτε σε εθνική συνεννόηση ούτε
σε σύµπνοια στις πολύ δύσκολες στιγµές τις οποίες ζούµε. Αν
ανακαλέσετε στη µνήµη σας όλες αυτές τις µέρες, θα δείτε δυστυχώς –επαναλαµβάνω- σε τι µισαλλοδοξία, διχασµό και προπαγάνδα έχετε καταλήξει.
Ήρθε η ώρα, έστω λίγο πριν την καταστροφή, να αποφασίσετε
ότι πρέπει να οµονοήσουµε όλοι και να στηρίξουµε αυτήν τη
χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κικίλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Νίκη Κεραµέως, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προβληµατισµοί µου επί του
σχεδίου νόµου κινούνται σε τέσσερις κυρίως άξονες.
Πρώτον, διογκώνεται ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων,
χωρίς προηγούµενη διερεύνηση αναγκών και χωρίς προγραµµατισµό. Όπως όλοι ξέρουµε, προβλέπονται µαζικές επαναφορές
προσωπικού. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν
προηγουµένως εξεταστεί οι πραγµατικές ανάγκες της διοίκησης
και αν οι προσλήψεις αυτές είναι πράγµατι απαραίτητες. Βάσει
της εκτίµησης του Υπουργείου για 72 εκατοµµύρια ετήσιο κόστος για τις προσλήψεις αυτές, µιλάµε για περίπου τέσσερις χιλιάδες νέες προσλήψεις που αφαιρούνται, βάσει των λεγοµένων
του κυρίου Υπουργού, από το όριο των έντεκα χιλιάδων προσλήψεων συνολικά για όλο τον δηµόσιο τοµέα το 2015.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι εύλογη η ερώτηση του Έλληνα φορολογούµενου: Έχετε διερευνήσει τι ανάγκες υπάρχουν
στο δηµόσιο; Έχετε διερευνήσει αν χρειάζονται και οι τέσσερις
χιλιάδες αυτοί δηµόσιοι υπάλληλοι; Έχετε ζυγίσει ότι ο καθένας
απ’ αυτούς τους υπαλλήλους που επαναφέρετε µαζικά είναι περισσότερο απαραίτητος από την πλήρωση των πολύ σηµαντικών
κενών που υπάρχουν στο ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου
τοµέα;
Δεύτερο παράδειγµα: Δροµολογείται η µονιµοποίηση υπαλλήλων που τελούν σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µε πρόσχηµα τη διευκόλυνση της κινητικότητάς τους
εντός της διοίκησης, µονιµοποίηση, όµως, των υπαλλήλων αυτών
χωρίς έλεγχο των συµβάσεων, χωρίς προγραµµατισµό, χωρίς
πρότερη διερεύνηση πραγµατικών αναγκών.
Τρίτο παράδειγµα: Με τη ρύθµιση του άρθρου 26 παράγραφος 6 καταργείται η διαδικασία επανελέγχου των µονιµοποιήσεων στο δηµόσιο.
Ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Σε τι µπορεί να βλάπτει ο επανέλεγχος
των µονιµοποιήσεων, πόσω µάλλον όταν αποδείχτηκαν στην
πράξη µέσω του µηχανισµού αυτού τόσες µονιµοποιήσεις που
δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει;
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Τελευταίο παράδειγµα αναφορικά µε τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού: Καταργείται το στάδιο έγκρισης από
την επιτροπή της πράξης υπουργικού συµβουλίου 33/2006. Το
πρόσχηµα; Η ταχύτερη κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Με αυτόν
τον τρόπο η κεντρική διοίκηση θα χάσει κάθε έλεγχο για τις
προσλήψεις που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό των φορέων. Ειπώθηκε στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης ότι αργούσε
η επιτροπή της ΠΥΣ να συνεδριάσει και γι’ αυτό πρέπει να µην
αποφαίνεται αυτή για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.
Ερωτώ: Μήπως θα ήταν πιο σωστό να βρούµε τρόπους να επιταχύνουµε τη διαδικασία ελέγχου, αντί να την καταργούµε;
Δεύτερος προβληµατισµός: Με το παρόν σχέδιο νόµου θίγεται
η αµεροληψία και η αντικειµενικότητα διαδικασιών της δηµόσιας
διοίκησης. Ένα παράδειγµα –έχει ειπωθεί από τους συναδέλφους µου- είναι το άρθρο 5 που προβλέπει ότι στα πειθαρχικά
συµβούλια προστίθενται αιρετοί εκπρόσωποι των διωκόµενων
υπαλλήλων και συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Αποτέλεσµα θα είναι η αλλοίωση της κρίσης των πειθαρχικών συµβουλίων.
Πώς το ξέρουµε; Το σύστηµα αυτό δοκιµάστηκε στο παρελθόν. Οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις δεν έφταναν ποτέ στα πειθαρχικά συµβούλια και τελικά παραγράφονταν. Ακόµα και αν
έφταναν, οι αιρετοί εκπρόσωποι είχαν συστηµατικά αθωωτική
κρίση προς τους διωκόµενους συναδέλφους τους. Υποβαθµίζεται, λοιπόν, σηµαντικά η έννοια της πειθαρχικής δικαιοσύνης και
επανέρχεται η παλιά δυσλειτουργία των πειθαρχικών οργάνων.
Τρίτος προβληµατισµός: Ευνοείται η ατιµωρησία. Για παράδειγµα, περιορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες µπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.
Τέταρτος προβληµατισµός: Εγείρονται ζητήµατα συνταγµατικότητας. Για παράδειγµα, το άρθρο 1 απαριθµεί περιοριστικά
τους λόγους για τους οποίους µπορεί να διαταχθεί επίταξη: σε
περίπτωση κινδύνου της δηµόσιας υγείας, ανάγκης άµυνας της
χώρας κ.ο.κ.. Το ίδιο άρθρο 1 προβλέπει συγκεκριµένα ότι δεν
µπορεί να επιβληθεί η επίταξη ως µέτρο αντιµετώπισης της απεργίας.
Ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Και αν η απεργία η ίδια δηµιουργεί κίνδυνο δηµόσιας υγείας; Όπως είναι διατυπωµένος ο νόµος, προφανώς δεν µπορεί να διαταχθεί επίταξη. Ωστόσο, το Συµβούλιο
της Επικρατείας έχει ήδη κρίνει το ζήτηµα σε τρεις αποφάσεις
το 2014 και έχει αποφανθεί ότι το δικαίωµα της απεργίας υποχωρεί έναντι του αγαθού της δηµόσιας υγείας. Η διάταξη, λοιπόν, που προτείνετε ενέχει στοιχεία αντισυνταγµατικότητας.
Παρεµπιπτόντως, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται, αν η απεργία κριθεί παράνοµη και καταχρηστική; Δεν πρέπει να επιτρέπεται επίταξη στην περίπτωση αυτή; Και πάλι το σχέδιο νόµου δεν το
επιτρέπει.
Δεύτερο παράδειγµα, όπου εγείρονται ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας: Αδρανοποιείται εν τοις πράγµασι ο θεσµός της αυτοδίκαιης αργίας, ο οποίος στην πράξη προστάτευσε το κύρος
της δηµόσιας διοίκησης.
Κύριε Υπουργέ, µας εξηγήσατε ότι βασικός λόγος της συγκεκριµένης ρύθµισης που προτείνετε, δηλαδή, της κατάργησης της
αυτοδίκαιης αργίας, είναι η προστασία του τεκµηρίου της αθωότητας.
Ενδεχοµένως να το συζητούσαµε, αν όµως η δικαστική εξουσία δεν είχε ήδη κρίνει το ζήτηµα. Η δικαστική εξουσία έχει ήδη
κρίνει το ζήτηµα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 1900/2014, η οποία έκρινε ότι το µέτρο της αυτοδίκαιης αργίας είναι συνταγµατικά αποδεκτό ως διοικητικό µέτρο για την
οµαλή λειτουργία της διοίκησης.
Αφού, λοιπόν, η δικαιοσύνη έχει ήδη κρίνει το ζήτηµα, θα έρθει
ο νοµοθέτης να την αµφισβητήσει;
Τρίτο παράδειγµα: Προβλέπετε όρια ηλικίας για τους προέδρους και τα µέλη δύο συνταγµατικά -επαναλαµβάνω, συνταγµατικά- κατοχυρωµένων ανεξαρτήτων αρχών, του Συνηγόρου
του Πολίτη και του ΑΣΕΠ και µάλιστα, ανακοινώσατε, κύριε
Υπουργέ, ότι αυτά τα όρια ηλικίας θα επεκταθούν σε όλες τις
ανεξάρτητες αρχές.
Το πιο σοβαρό, όµως, είναι ότι προβλέπετε σε κάθε περίπτωση
την άµεση εφαρµογή της ρύθµισης αυτής και άρα και για τους
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εν ενεργεία προέδρους και µέλη ανεξάρτητων αρχών που διανύουν τώρα τη θητεία τους.
Με άλλα λόγια, µέσω της ρύθµισης αυτής νοµοθετείτε αυτοδίκαιη παύση εν µέσω θητείας όλων των εν ενεργεία προέδρων
και µελών ανεξάρτητων αρχών που τυχόν υπερβαίνουν αυτά τα
ηλικιακά όρια.
Ο νοµοθέτης, όµως, εσκεµµένα προέβλεψε θητεία για αυτά τα
µέλη και την προέβλεψε συγκεκριµένα ως εχέγγυο και ως θεµέλιο της ανεξαρτησίας τους.
Συνεπώς οφείλετε κατ’ ελάχιστον να προβλέψετε ότι τα νέα
ηλικιακά όρια δεν θα ισχύσουν για όσους διανύουν τώρα τη θητεία τους, διαφορετικά, κύριε Υπουργέ, πρόκειται για ευθεία παρέµβαση στις ανεξάρτητες αρχές και ενδεχοµένως για
παραβίαση του Συντάγµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εµφανές ότι το σχέδιο
νόµου φανερώνει σε πολλά σηµεία µια προσπάθεια αποδόµησης
της σηµαντικής προόδου που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια
στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Είναι εµφανές ότι εκδηλώνει µια σαφή τάση οπισθοδρόµησης.
Σε αυτό το σηµείο, όµως, θεωρώ χρέος µου να πω, στο πλαίσιο ειλικρινούς και παραγωγικού διαλόγου, ότι υπάρχουν και
ρυθµίσεις του σχεδίου που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Αναφέρω για παράδειγµα τις ρυθµίσεις του άρθρου 12.1, σχετικά µε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την
αρµόδια υπηρεσία, καθώς επίσης τις ρυθµίσεις του άρθρου 11,
µε τις οποίες θεσµοθετείται η τήρηση αρχείου στο ΑΣΕΠ.
Δυστυχώς, όµως, οι διατάξεις αυτές είναι πολύ λίγες και κυρίως εξαιρετικά µικρής σηµασίας µπροστά στους πολύ σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τη λειτουργία της δηµόσιας
διοίκησης από την εφαρµογή του παρόντος σχεδίου νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Νίκη Κεραµέως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, για να
µη µείνει αναπάντητο κάτι που ακούστηκε προσωπικά για µένα
από τον προηγούµενο οµιλητή.
Επικαλούµαι τα Πρακτικά αυτών των τριών µηνών, για να µου
υποδείξετε έστω και µια ύβρη, την οποία έχω πει για οποιονδήποτε εντός αυτής της Αιθούσης ή στην επιτροπή. Ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι για λόγους αρχών και αξιών -καθένας µας έχει µια
τέτοια κλίµακα, την οποία επιδεικνύει και αν θέλετε, εκτίθεται και
στον δηµόσιο χώρο- και µιλώ προσωπικά, ουδέποτε έχω βρίσει
και ουδέποτε έχω κάνει χτυπήµατα κάτω ή πάνω από τη ζώνη.
Και ο νοών νοείτω! Ουδέποτε απαντώ και σε τέτοιου είδους προσπάθειες που έχουν γίνει.
Με αυτή την έννοια, οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, ή ό,τι έχει συµβεί ή ό,τι πρόκειται να συµβεί
από εδώ και πέρα, είναι απολύτως µέσα στα όρια της λειτουργίας του Κοινοβουλίου και ποτέ δεν έχει τεθεί ένα ζήτηµα, τουλάχιστον για µένα, όπως ετέθη προηγουµένως από τον
συνάδελφο, τον κ. Κικίλια.
Ως προς τα άλλα, όπως το αν παρίσταµαι ή όχι στη συζήτηση
νοµοσχεδίων, θα σας πω ότι έτυχε να είναι όλα τα νοµοσχέδια
του δικού µου κελύφους Υπουργείων. Το γνωρίζετε. Περί αυτού
πρόκειται. Δεν είναι κάτι άλλο ούτε µου έχει αποδοθεί κάποιος
δόλος. Έχω τόσες δουλειές στο Υπουργείο. Θα ήθελα να καταγραφεί απλώς. Αν υπάρχει οτιδήποτε από τα Πρακτικά αυτούς
τους τρεις µήνες που να πείτε ότι οπουδήποτε εγκάλεσα κάποιον
ή ύβρισα, παρακαλώ να κατατεθεί. Αν δεν υπάρχει, δεν έχει
νόηµα το υπόλοιπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κικίλια,
για ποιον λόγο θέλετε τον λόγο; Δεν έχω καταλάβει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω
στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μόνο επί προσωπικού µπορείτε να ζητήσετε τον λόγο και για κανέναν άλλο
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω
συγκεκριµένα παραδείγµατα µέσα στους τρεις µήνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία. Επί
προσωπικού θέλετε εποµένως τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Για την παράταξή µου και βεβαίως και
επί προσωπικού ζητάω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Για την παράταξή σας µπορεί να απαντήσει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Επί προσωπικού, αν θέλετε, θα σας δώσω τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Μόνο τριάντα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε «πέµπτη φάλαγγα των δανειστών»,
«µακρύ χέρι των συµφερόντων», «υπηρέτες των διαπλεκόµενων
καναλαρχών» κ.λπ.. Μας είπατε «συνεργαζόµενους µε αυτούς
που θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα από το εξωτερικό. Και τι
δεν έχετε πει αυτούς τους τρεις µήνες! Έχετε αναλάβει εργολαβικά την υπεράσπιση της Κυβέρνησης, όχι όµως στο επίπεδο των
επιχειρηµάτων αλλά στο επίπεδο της κατασυκοφάντησης της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -σας επαναλαµβάνω- στη βάση του
διχασµού, της µισαλλοδοξίας και µιας προπαγάνδας. Και από την
άλλη µάς ζητάτε να οµονοήσουµε στην εθνική προσπάθεια.
Σας προσφέρει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη στήριξη αυτή
προκειµένου να σωθεί η χώρα και εσείς επανέρχεστε ξανά σε
επιτροπές και ολοµέλειες µε αυτήν τη φρασεολογία. Η τελευταία
φορά –αν θυµάστε- ήταν στο τελευταίο νοµοσχέδιο, εδώ στην
Ολοµέλεια, όταν αναγκαστήκατε να ανακαλέσετε αυτά τα οποία
είχατε πει.
Γιατί µε εγκαλείτε, λοιπόν, για την πραγµατικότητα την οποία
σας υπενθυµίζω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Βούτση,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πρώτον, δεν είναι ανάγκη να µπλέκουµε
όλοι µε όλους. «Πέµπτη φάλαγγα» δεν σας έχω πει εγώ. Γι’ αυτό
σας λέω, ανατρέξτε στα Πρακτικά για να δείτε αν οτιδήποτε από
αυτά που είπατε τα έχω αναφέρει εγώ.
Για τη δε τελευταία συνεδρίαση που είπατε, είχα πει ότι το
«µακρύ σας χέρι» στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα κοπεί από
τη ρίζα. Αν αυτό αποτελεί ύβρη και σας κάνει να εξοργίζεστε λυπάµαι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Μας έχετε πει «υπηρέτες του µνηµονίου» και «τρόικα εσωτερικού».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κικίλια,
τι κάνετε τώρα; Δεν έχω καταλάβει, µε συγχωρείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ούτε «υπηρέτες» ούτε «τρόικα εσωτερικού».
Κύριε Κικίλια, σας λέω να διαθέσετε µισή ώρα για να ψάξετε
τα Πρακτικά. Ούτε υπηρέτες ούτε πράκτορες ούτε τίποτα δεν
σας έχω πει. Έχω πει πολύ συστηµατικά, χρησιµοποιώντας νοµίζω σωστά τη γλώσσα, την ουσία της πολιτικής και το πώς εδώ
µέσα χρησιµοποιείτε τα επιχειρήµατα που τελικά νοµιµοποιούν
τις απόψεις των εταίρων δανειστών. Αυτό είναι ύβρη; Με συγχωρείτε.
Αυτό ήθελα να αποκαταστήσω. Σας λέω ψάξτε, βρείτε και
φέρτε το, για να διευκρινίζουµε τα πράγµατα, όχι τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Χρίστος Δήµας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και ακολουθεί ο κ. Ιωάννης Σταθάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, κύριε Δήµα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Λιγότερα θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Δεν θέλω να δώσω συνέχεια στο επεισόδιο αυτό, αλλά κύριε
Υπουργέ, µιας και επικαλείστε τα Πρακτικά, είµαι βέβαιος ότι την
ίδια σηµασία θα δίνετε και στα σχόλια που κάνετε µετά από παθιασµένες οµιλίες σας που µπορεί να µην έχουν καταγραφεί στα
Πρακτικά, αλλά τα µικρόφωνα ήταν ανοιχτά και ακούστηκαν. Και
αυτά µπορεί να θεωρηθούν ύβρεις, κύριε Υπουργέ.
Θα εστιάσω τη σηµερινή µου οµιλία σε ένα µόνο ζήτηµα του
νοµοσχεδίου, το οποίο έχει να κάνει µε τη σύνθεση των πειθαρχικών συµβουλίων. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο έχει να κάνει άµεσα
και µε την κακοδιοίκηση αλλά και µε τη διαφθορά στη δηµόσια
διοίκηση.
Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στη δηµόσια διοίκηση
και η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών θα έπρεπε να
αποτελούσαν βασικές προτεραιότητες για κάθε κυβέρνηση.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτήτων Ελλήνων αντί
να επικεντρώσει την προσπάθεια στην περαιτέρω ενίσχυση της
πειθαρχικής ευθύνης, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο προσπαθεί να µας γυρίσει πίσω σε πρακτικές του ελληνικού δηµοσίου
της δεκαετίας του 1980.
Η προηγούµενη κυβέρνηση ενίσχυσε τα πειθαρχικά συµβούλια
αναβαθµίζοντάς τα και προσδίδοντας ασφάλεια δικαίου αντικαθιστώντας τους αιρετούς συνδικαλιστές µε τακτικούς δικαστές,
ώστε να προχωρήσουν τα πειθαρχικά συµβούλια σε δίκαιες και
αντικειµενικές κρίσεις.
Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η προσπάθεια αποκατάστασης
του κύρους και της αξιοπιστίας των δηµοσίων υπαλλήλων που
στη µεγάλη τους πλειοψηφία επιτελούν µε εντιµότητα και συνέπεια τα καθήκοντά τους, ενώ ενισχύεται και η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης.
Η παρούσα Κυβέρνηση µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο επαναφέρει τους αιρετούς συνδικαλιστές στα πειθαρχικά συµβούλια. Και επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να τονίσω πως δεν
αµφισβητώ το ήθος των αιρετών συνδικαλιστών, αλλά είναι αντικειµενικά δύσκολο συνάδελφος να αποµακρύνει συνάδελφο.
Είναι αυτό που λέει και ο θυµόσοφος λαός µας «κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει».
Αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη, µιας και σχεδόν ποτέ στο
παρελθόν δεν έχει ψηφίσει κάποιος αιρετός συνδικαλιστής στα
πειθαρχικά συµβούλια, ώστε να αποµακρυνθεί κάποιος συνάδελφός του για πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωµα. Νοµίζω ότι όλοι
θα έπρεπε να συµφωνούµε πως οι δικαστές έχουν και τα κατάλληλα εφόδια και την αµεροληψία ώστε να λάβουν δίκαιες αποφάσεις υπέρ του ελληνικού δηµοσίου.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούµενης κυβέρνησης
εξετάστηκαν χιλιάδες εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις και συστηµατοποιήθηκαν οι έλεγχοι για τον εντοπισµό πλαστών δικαιολογητικών και παράνοµων προσλήψεων. Τα αποτελέσµατα της
προσπάθειας αυτής είναι µετρήσιµα και αποδεικνύουν την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στην απονοµή της πειθαρχικής δικαιοσύνης.
Έγιναν εννιακόσιες δεκατρείς αποµακρύνσεις για ποινικούς ή
πειθαρχικούς λόγους από το 2012 µέχρι το 2014. Στις ανωτέρω
αποµακρύνσεις περιλαµβάνονται περιπτώσεις υπαλλήλων που
υπέπεσαν σε πολύ σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα, διέπραξαν
σοβαρά ποινικά αδικήµατα και καταδικάστηκαν τελεσίδικα και αµετάκλητα, καθώς επίσης και περιπτώσεις υπαλλήλων που συστηµατικά και αδικαιολόγητα απουσίαζαν επί µακρόν από τις
υπηρεσίες τους ή εξαπάτησαν το δηµόσιο, καθώς κατά την πρόσληψη ή την υπηρεσιακή τους εξέλιξη κατασκεύασαν πλαστούς τίτλους ή παραποίησαν τους αληθινούς τους τίτλους σπουδών ή
άλλα απαραίτητα για τον διορισµό τους πιστοποιητικά.
Απλά για να ξέρουµε για ποιες περιπτώσεις µιλάµε σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγµατα: Υπάλληλος σε δήµο, ο
οποίος απουσίαζε από το 2010 έως το 2013 για χίλιες πέντε ηµέρες από τα καθήκοντά του χωρίς σοβαρό λόγο και που φυσικά
ήταν αδικαιολόγητος. Αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν
δεκάδες. Εφοριακός, ο οποίος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων εξαπάτησε την υπηρεσία µε το τέχνασµα
της έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων για δήθεν πληρωµή δήµων
και ιδιοποιήθηκε σε βάρος του δηµοσίου παράνοµο περιουσιακό
όφελος ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, δηµιουργώντας
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αντίστοιχο ισόποσο έλλειµµα στη διαχείριση του ταµείου. Εκπαιδευτικός που προήδρευε σε πειθαρχικό συµβούλιο αλλοίωσε πειθαρχική απόφαση, προκειµένου να ευνοήσει πειθαρχικώς
διωκόµενη υπάλληλο και δεν την κοινοποίησε στα αρµόδια όργανα της διοίκησης προκειµένου να ασκήσουν ένσταση υπέρ της
διοίκησης. Εφοριακός που προέβη σε αλλοίωση στοιχείων φορολογούµενου. Εκπαιδευτικός που εντός του χώρου του σχολείου παρενόχλησε σεξουαλικά µαθήτρια µε απρεπείς
χειρονοµίες στα γεννητικά της όργανα. Εκπαιδευτικός που προέβη σε πλαστογραφία µετά χρήσεως ξενόγλωσσου πτυχίου και
σε υποβολή ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως. Ιατρός του πρώην
ΙΚΑ, ο οποίος ανέγραψε σε ασφαλισµένους ορθοπαιδικά είδη
πρόσθετης περίθαλψης που δεν ήταν αναγκαία, µε αποτέλεσµα
να ζηµιώσει το φορέα ασφάλισής τους. Υπάλληλος πολεοδοµίας
λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.
Προϊστάµενος δασονοµείου που αµέλησε να εκπληρώσει εγκαίρως τα καθήκοντά του, αρνήθηκε να εκτελέσει την υπηρεσία του
και παραβίασε την αρχή της αµεροληψίας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αυτούς θέλετε να προστατέψετε; Γιατί επαναφέρετε τους αιρετούς συνδικαλιστές στα πειθαρχικά συµβούλια; Αφού το προηγούµενο καθεστώς για τα
πειθαρχικά συµβούλια δεν παρήγαγε πειθαρχική δικαιοσύνη, µε
αποτέλεσµα υποθέσεις να παραµένουν στο συρτάρι ή να µην
ολοκληρώνεται η διαδικασία. Γιατί προσπαθείτε να επαναφέρετε
το προηγούµενο αποτυχηµένο καθεστώς; Σας καλώ να το επανεξετάσετε και να συνειδητοποιήσετε πως µε τις πράξεις σας όχι
µόνο κάνουµε πολλά βήµατα προς τα πίσω, αλλά δίνετε την εντύπωση πως θέλετε να βάλετε εµπόδια στη διεξαγωγή του πειθαρχικού και ποινικού ελέγχου εντός του δηµοσίου, κάτι το οποίο
είµαι βέβαιος πως ούτε ισχύει και ούτε θα θέλατε να δίνετε την
εντύπωση πως ισχύει.
Συνεπώς σας ζητώ να αποσύρετε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Χρίστο Δήµα.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Σταθάς.
Να ετοιµάζεται και ο κ. Γεώργιος Δηµαράς, επίσης, από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Σταθά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι η
αρχή και σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο περιµέναµε κι εµείς ως
ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει αυτή η αλλαγή, η οποία θέλουµε να γίνει τόσο
γρήγορα για αυτές τις αδικίες οι οποίες έχουν γίνει στη δηµόσια
διοίκηση, για αυτήν την κακοδιαχείριση, για όλα αυτά τα οποία
άκουσα και γίνονται όλα αυτά τα χρόνια όπου σίγουρα δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω, όµως και τον κ. Μητσοτάκη εδώ, που
είναι τόσα χρόνια στην εξουσία. Και κάποιοι άνθρωποι είναι από
το 1945 και µετά στην εξουσία. Άρα δεν φέρουµε εµείς ευθύνη
για όλα αυτά τα οποία είπαν. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερο, µε ποια κριτήρια διώχθηκαν αυτοί, οι οποίοι διώχθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστηµα; Διώχθηκαν οι σχολικοί φύλακες. Μετά έβαλαν να πάρουν άλλους σχολικούς φύλακες που
κόστισαν πολύ παραπάνω στο ελληνικό δηµόσιο. Φέρνω απλώς
ένα παράδειγµα µε τους σχολικούς φύλακες.
Αυτοί οι σχολικοί φύλακες, λοιπόν, αποδεδειγµένα κόστιζαν.
Έβαλαν και κοστολόγια τα 72 εκατοµµύρια. Μάλιστα η ΚΕΔΕ
έκανε µελέτη και είδαν ότι για τα σχολεία τα οποία καταστρέφονταν πλήρωναν περισσότερα χρήµατα. Είχαµε λιγότερα χρήµατα
από τον προϋπολογισµό. Όµως, έπρεπε να δείξουµε στους δανειστές ότι διώχνουµε τον κόσµο!
Παρατηρώ το στυλάκι σας, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι
όπως µας κοιτάτε. Πρέπει να µας σέβεστε λίγο. Ζητάµε λίγο σεβασµό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν κατάλαβα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Μην κοιτάτε έτσι υπεροπτικά. Δείξτε λίγο
σεβασµό!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν κατάλαβα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Λίγο σεβασµό προς τους συναδέλφους
σας!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριοι καθίστε,
σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν µπορώ να περπατάω κιόλας;
Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Λίγο σεβασµό, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να προσέχετε αυτά τα οποία λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Δείξτε λίγο σεβασµό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Διατηρώ το δικαίωµα να αποχωρώ, όποτε θέλω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Βεβαίως, αλλά το ύφος µετρά για το πώς
αποχωρούν και πώς φεύγουν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κι εσείς το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεχίστε,
κύριε Σταθά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Τρίτον, είδαµε ανθρώπους, οι οποίοι διώχθηκαν, όπως οι καθαρίστριες και βάλαµε εργολάβους που κοστίζουν παραπάνω. Απλώς, έπρεπε να παρουσιάσουµε νούµερα, τα
οποία θα έδειχναν στους δανειστές ότι µειώσαµε τον αριθµό.
Τότε ήθελαν αίµα. Διαφωνούσαν, µάλιστα, οι περισσότεροι Βουλευτές -και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας- όταν µιλούσαµε κατ’ ιδίαν, όταν περνούσαν αυτά τα νοµοσχέδια. Μάλιστα,
δεν µιλούσαµε για ανθρώπους υψηλόµισθους ή για ανθρώπους
που είχαν κάνει όλα αυτά τα δεινά και τα κακά και έφταιγαν για
τη δηµόσια διοίκηση. Κάθε άλλο!
Έρχεται, λοιπόν, αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση να αποκαταστήσει µία αδικία. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές
στη δηµόσια διοίκηση. Όπως είπε χθες και ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος, αυτό είναι µία αρχή για αποκατάσταση των αδικιών,
γιατί δεν διώχθηκαν οι ισχυροί στην ελληνική δηµόσια διοίκηση,
αλλά οι αδύναµοι.
Ο κ. Θεοχάρης που είναι παρών, ξέρει. Διώξατε τις καθαρίστριες
που ήταν κάτω από το Υπουργείο και ήταν κάθε µέρα εκεί …
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για µένα το λέτε; Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Όχι, δεν είπα για σας. Ήταν κάθε µέρα
κάτω από το Υπουργείο σας. Δηµιουργούσαν και θέµατα και δεν
µπορούσε να λειτουργήσει κιόλας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι
αυτές οι καθαρίστριες δεν κόστισαν τίποτα. Το λέω γιατί είστε
παρών και το έχουµε κουβεντιάσει. Ο κ. Θεοχάρης, µάλιστα,
έκανε προσπάθειες να τις προσλάβει κιόλας. Πίεζε την Κυβέρνηση –και τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αποχώρησε- να τις προσλάβει, γιατί έβλεπε αυτήν την αδικία.
Θα ήθελα να σχολιάσω και κάτι άλλο που ακούστηκε εδώ πέρα
για τα πειθαρχικά. Κατ’ αρχάς, η πλειοψηφία δεν είναι οι αιρετοί,
αυτοί που λέγατε εσείς. Πρέπει να υπάρχουν κι άνθρωποι από
τον χώρο εργασίας. Το λέω σαν εργαζόµενος στον ιδιωτικό
τοµέα. Στον ιδιωτικό τοµέα αυτή τη στιγµή έχουν καταργηθεί τα
πάντα, δηλαδή µπορεί να διώξει τον εργαζόµενο όποια ώρα
θέλει. Υπάρχει σκλαβοπάζαρο.
Μία αντίστοιχη νοοτροπία και µία αδικία που υπήρχε, πήγε να
περάσει και στον δηµόσιο τοµέα. Πρέπει να τιµωρούνται σίγουρα
αυτοί οι οποίοι διαπράττουν αδικήµατα. Έχουµε εδώ µία σειρά
από περιπτώσεις, όπως βλέπω στο άρθρο για τα πειθαρχικά παραπτώµατα. Τα πάντα προβλέπει µέσα. Μιλά µέχρι και για παράπτωµα σε περίπτωση που υπάρχει αµέλεια ή ατελής εκπλήρωση
του υπηρεσιακού καθήκοντος. Αυτό που λέει µέσα, το φέρνω ως
παράδειγµα. Όλοι αυτοί διώκονται. Άρα, λοιπόν, η πλειοψηφία και
στο πενταµελές δεν είναι από τους αιρετούς. Οι τρεις δεν είναι
εργαζόµενοι του δηµοσίου. Από τους πέντε οι δύο είναι αιρετοί.
Άρα δεν ισχύει πάλι αυτό το οποίο λέτε και αυτά που λέτε είναι
εµµονές. Σίγουρα πρέπει να είναι κάποιος µέσα που να εκπροσωπεί τον εργαζόµενο. Εγώ θα σας θέσω το εξής ερώτηµα, το
οποίο θα απευθύνω προς όλους. Μία φορά, µία στο εκατοµµύριο
να έχει δίκιο αυτός ο εργαζόµενος και έχει διωχθεί, τι θα γίνει αν
δεν το βρει το δίκιο του; Έχουµε δει ανθρώπους, τους οποίους
έχουν καταδικάσει για θανατική ποινή και αθωώθηκαν µετά από
πολλά χρόνια στα δικαστήρια και ήταν αθώοι. Παρ’ όλα αυτά,
είχαν εκτελεστεί. Έχουµε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα
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απλό παράδειγµα.
Άρα να ξέρετε πολύ καλά όταν σε ένα πειθαρχικό συµβούλιο
υπάρχουν άνθρωποι από τον χώρο εργασίας, αυτόν τον ξέρουν
καλύτερα. Μπορούν να πουν πράγµατα, τα οποία δεν τα γνωρίζει
το πενταµελές –αυτό το λέω, χωρίς να θέλω να αµφισβητήσω
τους υπόλοιπους τρεις- και να ειπωθούν πράγµατα που να επηρεάσουν τη γνώµη των άλλων τριών, γιατί µην ξεχνάµε τι γίνεται
και στη διοίκηση. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι διώκονταν και για πολιτικούς λόγους. Είχαν
γίνει αυτά στο παρελθόν. Πρέπει να τους προστατεύσουµε.
Ένα επιπλέον που θέλω να πω και να τελειώσω µε αυτό, µια
και είναι ο κ. Βούτσης, εδώ -κύριε Βούτση, δεν θα συνεχίσω άλλο
για το νοµοσχέδιο, δίνω συγχαρητήρια για την προσπάθεια την
οποία κάνατε, µαζί µε τον κ. Κατρούγκαλο, σίγουρα χρειάζεται
και πολύ παραπάνω προσπάθεια- είναι να φέρουµε άµεσα το νοµοσχέδιο, για να αλλάξει ο εκλογικός νόµος και να πάµε στην
απλή αναλογική.
Αυτό το έχουµε υποσχεθεί, κύριε Βούτση, ούτως ή άλλως ως
Κυβέρνηση, πρέπει να το φέρουµε άµεσα και όλοι µαζί εδώ πέρα
να πάµε µε την απλή αναλογική στις επόµενες εκλογές, ώστε και
κάποια σενάρια, τα οποία ακούγονται τελευταία, να σταµατήσουν να ακούγονται και κάποιοι να πανηγυρίζουν για διάφορες
ανατροπές, κ.λπ..
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχω, ήδη, ανακοινώσει τον κ. Δηµαρά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Επί προσωπικού ευχαρίστως. Δεν είχα καταλάβει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Προς θεού, δεν είναι κάτι!
Ο κ. Σταθάς, ανέφερε ότι εγώ απέλυσα τις καθαρίστριες. Πρέπει
να απαντήσω. Και σας ευχαριστώ που µου δίνετε την ευκαιρία
να απαντήσω σε αυτό το θέµα. Είναι προφανές…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Ώπα, ώπα! Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι
βλέπατε τις απολυόµενες καθαρίστριες.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ωραία, να τις βλέπω,
βλέπω. Απλώς δεν θα ήθελα να πέσετε και εσείς θύµα της παραπληροφόρησης του τότε Μαξίµου. Ο κ. Μουρούζης, προσπαθούσε πάρα πολύ ενορχηστρωµένα να θέσει το θέµα ότι η
απόλυση των καθαριστριών είναι δικιά µου δουλειά. Δεν ήταν
δικό µου θέµα, ήταν θέµα της πολιτικής άλλων.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Συµφωνούµε σε αυτό. Δεν είπα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Σταθά,
σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Συγγνώµη λίγο, θα ήθελα να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ναι, πείτε µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Ίσα – ίσα που επικρότησα τη δικιά σας
θέση. Κάθε άλλο από αυτό που λέτε εσείς. Είπα ότι ήταν άσχηµο
αυτό που βλέπατε και πιέζατε την κυβέρνηση να τις προσλάβει.
Αυτό είπα. Κάθε άλλο από αυτό που λέτε εσείς. Και φαίνεται και
στα Πρακτικά αυτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Δηµαράς Γιώργος, από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σας παρακαλούσα να σταµατήσει ο διάλογος εκεί, κύριε
Θεοχάρη και κύριε Σταθά! Ευχαριστώ!
Ορίστε, κύριε Δηµαρά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πρώτη φορά παίρνω το λόγο στην Ολοµέλεια,
θα µου επιτρέψετε να κάνω µια µικρή εισαγωγή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Καλή αρχή!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Πρώτον, νιώθω µεγάλη τιµή που µε
επέλεξε ο ελληνικός λαός να τον εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο,
αλλά νιώθω και πολύ µεγάλη ευθύνη. Για να ανταποκριθώ σε
αυτήν την ευθύνη θα προσπαθήσω µε σύνεση, συµµετέχοντας
στον διάλογο, να προσεγγίσουµε την αλήθεια και να δώσουµε
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σωστές λύσεις στα προβλήµατα.
Εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα εκπροσωπώ και
έναν άλλο χώρο, τον χώρο της Πολιτικής Οικολογίας. Συνεργαστήκαµε ως Οικολόγοι Πράσινοι µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον στηρίξαµε. Εγώ συµµετείχα στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και
εκλέχτηκα Βουλευτής.
Ο χώρος της πολιτικής οικολογίας, έχοντας στον πυρήνα της
πολιτικής τα θέµατα της βιωσιµότητας σε κάθε επίπεδο στον
πλανήτη, στη χώρα, στην οικονοµία, στην κοινωνία, συνδυάζει
αυτήν την πολιτική µε τις πολιτικές για κοινωνική δικαιοσύνη,
γιατί χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη δεν µπορούµε να οικοδοµήσουµε µια κοινωνία που θα συνεργαστεί για να επιτύχουµε τη γενική βιωσιµότητα.
Επίσης, ήθελα να παρατηρήσω δύο πράγµατα από την εµπειρία µου στο Κοινοβούλιο. Πρώτον, µε λυπεί το γεγονός ότι µερικές φορές δηµιουργούνται άγονες αντιπαραθέσεις και
χρησιµοποιούνται και βαριοί χαρακτηρισµοί που δίνουν µια
άσχηµη εικόνα στον ελληνικό λαό για το Κοινοβούλιο, υποβαθµίζουν και την πολιτική και εµάς τους πολιτικούς στα µάτια των
πολιτών. Πρέπει να κρατήσουµε ψηλά την εικόνα του Κοινοβουλίου και αυτό θα είναι µεγάλη υπηρεσία στην υπόθεση της δηµοκρατίας.
Ένα δεύτερο θέµα που ήθελα να πω είναι ότι πολλές φορές
καταχράται ο χρόνος από τους Υπουργούς και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και δεν δίνεται ο ανάλογος χρόνος που
δικαιούνται να µιλάνε και οι Βουλευτές. Θα ήθελα αυτό το Προεδρείο να το ρυθµίζει, να παρεµβαίνει, γιατί η δηµοκρατία δεν
είναι να στερούµε τα δικαιώµατα των άλλων παραβαίνοντας τον
Κανονισµό πολλές φορές χρησιµοποιώντας διπλάσιο ή και τριπλάσιο χρόνο.
Έχω χαρεί σε µερικές συνεδριάσεις ήρεµες παρεµβάσεις και
της Αντιπολίτευσης, όπως έχω χαρεί Υπουργό, που παίρνει τις
καλές παροτρύνσεις και διορθώνει τον νόµο, έγινε σε αυτήν την
Αίθουσα εδώ µέσα.
Έχω µια εµπειρία µε τη δηµόσια διοίκηση, γιατί ήµουν περιφερειακός σύµβουλος στην Περιφέρεια Αττικής. Τι δηµόσια διοίκηση έχουµε, κύριοι συνάδελφοι; Τι ζήσαµε τα προηγούµενα
χρόνια, µε ευθύνη, βεβαίως, αυτών που κυβερνούσαν; Και δεν
λέω ότι δεν είχε και κάποια ευθύνη η Αντιπολίτευση.
Από την προσωπική µου εµπειρία -έχω πολύχρονη εµπειρία ως
µηχανικός- ζήσαµε στις πολεοδοµίες απαράδεκτες καταστάσεις.
Όποιος είχε τον «τρόπο» µπορούσε να παίρνει µία οικοδοµική
άδεια σε έναν µήνα, µη τηρώντας απόλυτα τη νοµιµότητα και κάποιος που ακολουθούσε την απόλυτη νόµιµη οδό µπορούσε να
κάνει οκτώ µήνες να πάρει οικοδοµική άδεια. Το σύνηθες, λοιπόν,
γρηγορόσηµο λειτουργούσε.
Βεβαίως, τώρα δεν υπάρχει οικοδοµική δραστηριότητα, για να
λειτουργεί, αλλά νοµίζω ότι δεν έχουν αρθεί τα αίτια που προκαλούν αυτά τα φαινόµενα: Τεχνικές υπηρεσίες παραλαβής µελετών
και επίβλεψης έργων, παραλαµβάνουν κακές µελέτες ή ατελείς
µελέτες µε απαράδεκτους προϋπολογισµούς και πολλές αοριστίες. Αοριστία στις µελέτες σηµαίνει ότι εµφανίζουν νέες εργασίες, νέες τιµές και τεράστια κοστολόγηση στα έργα. Τα έργα του
δηµοσίου –και πρέπει να το προσέξουµε αυτό- κοστίζουν κατά
µέσο όρο τρεις φορές και πάνω από τα αντίστοιχα ιδιωτικά έργα.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Εγώ δεν µπορώ να το αποδεχτώ ως Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, δεν µπορώ να αποδεχτώ ότι τα χρήµατα
των Ελλήνων φορολογουµένων πρέπει να σπαταλώνται µε αυτόν
τον τρόπο, γιατί έχουµε µια τέτοια δηµόσια διοίκηση που επιτρέπει ανάλογα φαινόµενα µε αυτά που συζητάµε.
Κι ένα άλλο φαινόµενο: Δεν υπάρχει σωστή αξιοποίηση των
εργαζοµένων στο δηµόσιο. Ειδικευµένοι επιστήµονες µε πολλά
µεταπτυχιακά απαξιώνονται, αφού δεν έχουν την ευκαιρία να
χρησιµοποιήσουν αυτό που σπούδασαν. Έτσι, στα Υπουργεία,
τις περιφέρειες, τους δήµους κατά κανόνα, ενώ υπάρχει επαρκές
και πλεονάζον επιστηµονικό προσωπικό µε δεκάδες τεχνικούς
επιστήµονες, δεν γίνονται µελέτες κτηρίων ή αναπλάσεων. Όλα
αυτά δίνονται έξω σε ιδιωτικά γραφεία. Ένας σπουδάζει αρχιτέκτονας, εξειδικεύεται, έρχεται στο δηµόσιο κι εκτός εξαιρέσεων
-ξέρω κι εξαιρέσεις- απλώς συµπληρώνει χαρτιά. Μπαίνει σε µία
διαδικασία. Δεν αξιοποιείται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί; Διότι επιτρέψαµε εµείς ως χώρα τέτοια απαξίωση των
επιστηµόνων. Πρέπει να αρθούν οι συνθήκες που ευνοούσαν και
τη διαπλοκή και όλα αυτά τα φαινόµενα, τα οποία µας έφεραν
εδώ που µας έφεραν. Ήρθε το πλήρωµα του χρόνου.
Το νοµοσχέδιο αυτό, βέβαια, αγγίζει πολλά θέµατα, αλλά περιµένουµε από τους αντίστοιχους Υπουργούς να φέρουν µετά από
πλήρη διαβούλευση και εµπεριστατωµένο διάλογο ένα νέο νοµοσχέδιο που θα αλλάζει εντελώς το δηµόσιο, ώστε να µην παρατηρούνται όλες αυτές οι κακοδαιµονίες που ήρθαν από το παρελθόν.
Αυτοί οι εκσυγχρονισµοί που ήρθαν µε το νοµοσχέδιο ήταν
αναγκαίοι. Ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, αλλά ξέρουµε, όπως το
παραδέχθηκε κι ο Υπουργός, ότι δεν αρκεί αυτό. Η Κυβέρνηση
έχει πολύ σπουδαία δουλειά να κάνει και θα την κάνει, όταν ξεπεράσει αυτά τα εµπόδια και θα την κάνει για το καλό του ελληνικού λαού, για τη χώρα, ώστε να έχει µία βιώσιµη προοπτική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Δηµαρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η
συζήτηση µέχρι τώρα ήταν πολύ αποκαλυπτική. Απέδειξε την ένδεια των επιχειρηµάτων της Αντιπολίτευσης.
Η Νέα Δηµοκρατία διά του ειδικού αγορητή της, αλλά και των
υπολοίπων Βουλευτών, έχει τρία βασικά επιχειρήµατα:
Το ένα είναι ο νεολογισµός του συνδικαλισµού του κράτους.
Δηλαδή, τι µας λέει; «Είναι δυνατόν να συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στα πειθαρχικά συµβούλια;».
Η δική µου απάντηση είναι ότι είναι δυνατόν να το συζητάµε
το αν θα συµµετέχουν, διότι αυτό είναι διαφορετική αντίληψη φιλοσοφίας. Είναι διαφορετική αντίληψη ιδεολογική. Είµαστε σε
απέναντι όχθες. Αυτό είναι αλήθεια.
Η δική σας αντίληψη για τους εργαζόµενους είναι ότι τους θέλετε υποχείριά σας, ότι τους θέλετε πολιτικούς πελάτες για τα
ρουσφέτια σας. Από την άλλη, εµείς τους εργαζόµενους τους
θεωρούµε συνεργάτες µας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα
κληθούν να εφαρµόσουν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, για
να µην κατηγορηθούµε ότι βοηθάµε τους φίλους µας. Άρα, και
προφανώς, πρέπει να έχουν λόγο στα πειθαρχικά συµβούλια, τα
οποία τελικά τους αφορούν.
Το δεύτερο βασικό επιχείρηµα είναι η παράγραφος 2 του άρθρου 1. Πρώτον, έτσι κι αλλιώς, σε όλες αυτές τις απεργίες,
όπως είπε και ο Υπουργός, είναι υποχρεωµένοι οι απεργοί εργαζόµενοι να έχουν προσωπικό ασφαλείας.
Δεύτερον, αλήθεια το ότι σκέφτηκαν οι καθηγητές να κάνουν
απεργία ήταν απειλή για τη δηµόσια υγεία; Είναι τόσο τραγικό;
Ντύσατε στο χακί όλους τους εργαζόµενους τη µνηµονιακή περίοδο. Αυτό είναι δηµοκρατία; Αυτό ερχόµαστε να αναιρέσουµε
µε αυτή τη ρύθµιση.
Το τρίτο επιχείρηµα που µας είπαν είναι: «Φέρνετε αυτή τη
ρύθµιση για το δηµόσιο, δεν ενδιαφέρεστε για τους ανέργους,
αλλά µόνο για την εκλογική σας πελατεία».
Αλήθεια, αυτές οι πολιτικές των απολύσεων δεν συνέβαλαν
στην ύφεση που έφερε στρατιές ανέργων; Αυτές οι πολιτικές δεν
συνέβαλαν στο να µειωθούν οι τζίροι επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα λουκέτα και απολύσεις και άρα, ανεργία στον ιδιωτικό
τοµέα;
Από την άλλη, βέβαια, έχουµε και το ΠΑΣΟΚ, που µας είπε ότι
συµφωνούν σε ένα µεγάλο βαθµό µε αρκετά από τα άρθρα του
νοµοσχεδίου, όµως, θα αποχωρήσουν από τη συζήτηση, αν ο
Αναπληρωτής Υπουργός συνεχίσει να εκπροσωπεί την Κυβέρνηση, γιατί υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων.
Φυσικά και υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων, γιατί και εµείς
και ο Υπουργός υπερασπιστήκαµε αυτούς που τόσα χρόνια διώκατε, αυτούς που τόσα χρόνια λέγατε «τεµπέληδες». Διότι εσείς
θέλετε ένα δηµόσιο κουτσό και ανάπηρο, έρµαιο στις ορέξεις
των πολιτικών σας φίλων. Ναι, δεν είµαστε στην ίδια όχθη. Εµείς
είµαστε µε τους εργαζόµενους, εσείς µε τους διαπλεκόµενους.
Είναι ξεκάθαρο αυτό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

Βέβαια, το φοβερό ήταν, όταν άκουσα τον πρώτο αγορητή της
Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρώην Υπουργός. Ξόδεψε επτά λεπτά, για να µας απαριθµεί γενικούς γραµµατείς και προέδρους οργανισµών που διορίστηκαν από την
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι είναι πολιτικοί µας φίλοι.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ο κ. Βαρβιτσιώτης το είπε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ακριβώς, ο κ. Βαρβιτσιώτης.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είπατε «ο ειδικός αγορητής».
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Όχι. «Ο πρώτος αγορητής» είπα.
Ένας Υπουργός, λοιπόν, ξέρει ή οφείλει να ξέρει ότι οι θέσεις
αυτές είναι πολιτικές. Είναι θέσεις µετακλητές, που έχουν στόχο
την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής.
Κοµµατικό και πελατειακό είναι το κράτος που φτιάξατε τόσα
χρόνια, µε προσλήψεις µπλε και πράσινων παιδιών εναλλάξ ή και
µαζί, µε στρατιές συµβασιούχων, που τους κρατούσατε οµήρους, µε υπαλλήλους που ξεχειλίζουν στα Υπουργεία -ξεχείλιζαν,
τουλάχιστον- ενώ οι περιφερειακές και οι ελεγκτικές υπηρεσίες
ήταν άδειες. Διότι εγώ προέρχοµαι από την περιφέρεια και ξέρω
πόσο υποστελεχωµένες είναι οι υπηρεσίες της. Άλλωστε, εσείς
έχετε εµπειρία στην κοµµατοκρατία. Αυτό σας το αναγνωρίζουµε.
Όταν ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο έχει σηµαντικότατες
παρεµβάσεις -και για µένα η σηµαντικότερη είναι η αποκατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι κυνηγήθηκαν, οι οποίοι είδαν να
καταστρέφεται η ζωή τους µέσα σε ένα βράδυ, όπως είναι οι
σχολικοί φύλακες, οι υπάλληλοι των πανεπιστηµίων, οι δηµοτικοί
αστυνοµικοί, οι καθηγητές των ΕΠΑΛ- θυµήθηκα εκείνες τις
µέρες που όλοι αυτοί οι άνθρωποι απολύονταν. Τότε υπήρχε ένα
σύνθηµα στους δρόµους που το φωνάζαµε όλοι µαζί. Το πρώτο
µέρος του δεν θα το πω, για να µην εγερθεί θέµα προσωπικού.
Θα πω µόνο το δεύτερο µέρος του. Αυτοί που απολύονται δεν
είναι «νουµεράκι». Αυτοί που απολύθηκαν δεν ήταν νούµερα σε
µια διαπραγµάτευση. Ήταν ανθρώπινες ζωές που καταστράφηκαν σε ένα βράδυ και χωρίς λόγο.
Αυτό το νοµοσχέδιο αποκαθιστά σχεδόν όλες τις αδικίες.
Όµως, πρέπει σε ένα επόµενο νόµο κινητικότητας να δοθεί η ευκαιρία και σε αυτούς που δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτές τις ρυθµίσεις.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό ζήτηµα που κάνει το νοµοσχέδιο
είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης συµβασιούχων
ορισµένου χρόνου. Επειδή προέρχοµαι από τουριστική περιοχή,
από τα Δωδεκάνησα, θα ήθελα να σας πω ότι είχαµε πολλές
φορές το φαινόµενο να θέλουν οι ΟΤΑ να προσλάβουν προσωπικό, όπως προσωπικό δασοπυρόσβεσης ή καθαριότητας και
αντί αυτό το προσωπικό να προσληφθεί τον Απρίλιο που το χρειαζόµασταν, οι προσλήψεις γινόταν τον µήνα Σεπτέµβριο. Τι να
το κάνεις αυτό το προσωπικό τον µήνα Σεπτέµβριο, αφού δεν το
είχαµε τότε που το χρειαζόµασταν; Αυτό το θέµα θεραπεύεται
από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Αυτό το νοµοσχέδιο «χτυπά» τον πυρήνα των µνηµονιακών πολιτικών. Επαναφέρει τη δηµοκρατία στη δηµόσια διοίκηση. Τώρα
περιµένουµε το επόµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου, όπως είπε
και ο κύριος Υπουργός, που θα ολοκληρώσει την πραγµατική µεταρρύθµιση στη δηµόσια διοίκηση για ένα κράτος λειτουργικό,
δηµοκρατικό και παραγωγικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Σαντορινιό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας»
που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαµίνος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥ-
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ΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κύριε Μητσοτάκη, θέλετε δώδεκα λεπτά ή θέλετε να κάνετε
χρήση και της δευτερολογίας που δικαιούστε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ας ξεκινήσουµε µε τα δώδεκα
λεπτά, κυρία Πρόεδρε και βλέπουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μετά θα έχει
τον λόγο ο κ. Πετράκος και στη συνέχεια ο κ. Θεοχάρης.
Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
άκουσα µε προσοχή τη χθεσινή εισαγωγική οµιλία του Αναπληρωτή Υπουργού, ο οποίος παρουσίασε το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός
ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου στην αρχή του νοµοσχεδίου και
απλά παρουσίασε τα άρθρα. Ίσως να µην αναφέρθηκε στην
αρχή του νοµοσχεδίου, επειδή είναι ένα νοµοσχέδιο χωρίς αρχή,
µέση και τέλος. Είναι µια άτακτη, ανεύθυνη και πρόχειρη τακτοποίηση προεκλογικών δεσµεύσεων του κόµµατος, το οποίο τόσο
επένδυσε στην ψήφο των δηµοσίων υπαλλήλων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, λίγο την προσοχή
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Συγγνώµη!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και αναρωτιέµαι το εξής: Δεν απασχόλησε καθόλου τον Υπουργό να µας παρουσιάσει το συνολικό
του σχέδιο για τη δηµόσια διοίκηση στο πρώτο νοµοσχέδιο το
οποίο κατέθεσε στην Ολοµέλεια; Πώς αντιλαµβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ
τη λειτουργία του κράτους; Βέβαια, στην τελευταία αποστροφή
της οµιλίας του, υπήρχε µία φράση η οποία ενδεχοµένως να είναι
διαφωτιστική. Ο κύριος Υπουργός µάς είπε ότι θέλει ένα κράτος
για τους πολλούς.
Εγώ θα αντέτεινα, κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε ένα κράτος από
πολλούς, ένα κράτος-εργοδότη, ένα µεγάλο κράτος. Και εκεί
ακριβώς έγκειται και η διαφορετική φιλοσοφική µας διαφωνία για
το πώς αντιλαµβανόµαστε το ρόλο του κράτους.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αποσαφηνίσω ορισµένα βασικά δεδοµένα, διότι ενδεχοµένως σε αυτά που µας είπατε δεν έχετε
καλή πληροφόρηση. Πράγµατι, βάσει των συστηµάτων απογραφής που οι προηγούµενες Κυβερνήσεις θεσµοθέτησαν, έτσι
ώστε για πρώτη φορά να έχουµε πραγµατική εικόνα του αριθµού
των δηµοσίων υπαλλήλων, πιστοποιείται ότι στην αρχή της κρίσης, στο τέλος του 2009, είχαµε περίπου εννιακόσιους είκοσι χιλιάδες υπαλλήλους, ενώ στο τέλος του 2014 είχαµε πέσει
περίπου στους εξακόσιους σαράντα χιλιάδες υπαλλήλους.
Αυτό το οποίο µας είπατε και το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον,
είναι ότι το ελληνικό δηµόσιο στην αρχή αυτής της µεγάλης κρίσης, όταν δηλαδή είχε κάτι παραπάνω από εννιακόσιες χιλιάδες
υπαλλήλους, ήταν περίπου στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Από πού
πιστοποιείται αυτό, κύριε Υπουργέ;
Το ελληνικό δηµόσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δαπανούσε -στο τέλος του 2009- 24 δισεκατοµµύρια ευρώ για µισθούς. Στο τέλος του 2014 αυτό το ποσό έπεσε στα 15,7
δισεκατοµµύρια.
Εάν φαντασιώνεστε ένα κράτος εννιακοσίων χιλιάδων υπαλλήλων και πάλι και κρίνετε ότι αυτό είναι το κατάλληλο µέγεθος για
το ελληνικό δηµόσιο, από πού θα βρείτε, κύριε Υπουργέ, τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ για να πληρώσετε τους πρόσθετους µισθούς;
Και από πού στοιχειοθετείται πραγµατικά ότι χρειαζόµαστε ένα
κράτος εννιακοσίων χιλιάδων υπαλλήλων;
Εµείς εξαρχής είχαµε και έχουµε µια ξεκάθαρη άποψη για το
πώς αντιλαµβανόµαστε το ρόλο της δηµόσιας διοίκησης και το
τι κράτος θέλουµε. Ναι, κύριε Υπουργέ, θέλουµε ένα κράτος το
οποίο να είναι µικρό, χωρίς περιττές αρµοδιότητες και υπηρεσίες. Θέλουµε ένα κράτος, το οποίο να είναι σύγχρονο, ένα κράτος µε απλές διαδικασίες, που θα απελευθερώνει και θα ρυθµίζει
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µε διαφάνεια τη λειτουργία της ιδιωτικής οικονοµίας.
Δεν θέλουµε ένα κράτος, το οποίο θα µετατρέπεται σε επιχειρηµατία –είδαµε τα αποτελέσµατα της επιχειρηµατικής δράσης
του δηµοσίου. Δεν θέλουµε ένα κράτος καθολικό εργοδότη.
Θέλουµε ένα κράτος, το οποίο θα λειτουργεί επιτέλους µε
όρους ελάχιστου κόστους και βέλτιστου αποτελέσµατος. Ναι,
θέλουµε ένα κράτος, το οποίο θα αξιολογεί και θα αξιολογείται
συνέχεια, θα εµπιστεύεται και τελικά θα επιβραβεύει τους άξιους, καθώς και την αριστεία των δηµοσίων υπαλλήλων.
Ξέρω ότι η «αριστεία» είναι µια έννοια, η οποία σας δυσκολεύει
ως Κυβέρνηση συνολικά, εάν κρίνω από τις απόψεις του Υπουργού Παιδείας. Όµως εµείς θέλουµε τους άξιους δηµοσίους υπαλλήλους να µπορούµε και να τους επιβραβεύουµε και να τους
δίνουµε µια διαφορετική προοπτική καριέρας.
Πάνω από όλα όµως θέλουµε ένα κράτος, το οποίο για να είναι
στην υπηρεσία του πολίτη θα πρέπει να σέβεται και τα χρήµατα
του Έλληνα φορολογούµενου. Ένα κράτος που θα είναι πηγή
αλληλεγγύης και αξιών για όλη την Ελλάδα και που θα µπορεί να
είναι καινοτόµο στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε
να µπορεί πραγµατικά να διευκολύνει την εξυπηρέτηση του πολίτη και του επιχειρηµατία.
Αυτό το κράτος θέλαµε και αυτό το κράτος επιχειρήσαµε να
οικοδοµήσουµε. Και όλο αυτό το σχέδιο, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αποτυπώθηκε σε ένα συνεκτικό κείµενο, τη «Στρατηγική για τη Διοικητική
Μεταρρύθµιση», το οποίο εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης και υλοποιήθηκε µε µεγάλη ταχύτητα
τους δεκαοκτώ µήνες που ήµουν Υπουργός.
Προχωρήσαµε σε σηµαντικότατη αναδιοργάνωση των δοµών
του ελληνικού δηµοσίου. Για πρώτη φορά όλα τα Υπουργεία απέκτησαν καινούργια οργανογράµµατα, µέσα από διαδικασία αξιολόγησης των δοµών.
Διότι, πώς ξέρετε πραγµατικά, κύριε Υπουργέ και κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πόσους υπαλλήλους χρειάζεται µια υπηρεσία, εάν δεν αξιολογήσετε τις δοµές της και εάν δεν προσδιορίσετε µε ακρίβεια τι πρέπει να κάνει µια υπηρεσία; Εσείς
αντιστρέφετε αυτή τη λογική και θέλετε να φέρετε πρώτα τους
υπαλλήλους µέσα και µετά να σκεφτούµε τι θα τους κάνουµε.
Προφανώς, δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση.
Εµείς επενδύσαµε στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Ψηφίσαµε καινούργιο νόµο επιλογής προϊσταµένων, τον
οποίον καταργείτε τώρα. Σας παρέδωσα καινούργιο, έτοιµο νοµοσχέδιο για την αξιοποίηση των δηµοσίων υπαλλήλων, το οποίο
προφανώς και δεν κρίνατε ικανοποιητικό και µάλλον θα το έχετε
αρχειοθετήσει σε κάποιο από τα ντουλάπια του Υπουργείου!
Εµείς προχωρήσαµε σε πραγµατικό εξορθολογισµό των διοικητικών διαδικασιών. Εκσυγχρονίσαµε τα ΚΕΠ, στηρίξαµε τα
ΚΕΠ. Δεν προβαίνουµε σε αποσπασµατικές ρυθµίσεις, όπως
αυτή που στην ουσία θέλετε να µετατρέψετε τα ΚΕΠ σε γκισέ
πώλησης ΦΕΚ. Και, ναι, εµείς ενισχύσαµε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ουσιαστικά, στην πράξη και όχι στα λόγια. Θα επανέλθω
σε αυτό.
Είναι προφανές, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι δικές σας ιδεολογικές κατευθύνσεις από τις οποίες
απορρέει και η πολιτική σας είναι διαφορετικές. Ναι, θέλετε ένα
µεγάλο κράτος. Ναι, θέλετε ένα κράτος στο οποίο οι συνδικαλιστές θα έχουν πρώτο λόγο. Ναι, σας αρέσει ο εξισωτισµός προς
τα κάτω, ο οποίος τελικά οδηγεί και σε αναξιοκρατία.
Μου κάνει πραγµατικά εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι µέτρησα
στην οµιλία σας τουλάχιστον δώδεκα αναφορές σε πελατειακό
κράτος. Και µου κάνει εντύπωση ότι εσείς µιλάτε για πελατειακό
κράτος. Και µου κάνει εντύπωση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι
πολιτικός και ο δεύτερος είναι προσωπικός.
Ξέρετε, υπήρχαν πράγµατι πολλοί πελάτες των παραδοσιακών
κοµµάτων εξουσίας και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
οι οποίοι βολεύτηκαν µέσα από διακανονισµούς πελατειακών
σχέσεων στο δηµόσιο και εν πολλοίς η παθογένεια του ελληνικού
δηµοσίου οφείλεται ακριβώς σε αυτές τις πελατειακές σχέσεις.
Εµείς αυτές τις πελατειακές σχέσεις επιχειρήσαµε να τις ξηλώσουµε.
Αλλά, ξέρετε τι έγινε; Οι πελάτες αυτού του µεγάλου κράτους,
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αυτοί οι οποίοι προσέβλεπαν σε έναν διορισµό στο δηµόσιο, οι
δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι ήταν ικανοποιηµένοι µε ένα status
αναξιοκρατίας, τι έκαναν, κύριε Υπουργέ; Προσέτρεξαν σε καινούργιους προστάτες. Βρήκαν εσάς, όχι εσάς προσωπικά αλλά
τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς κληρονοµήσατε τους παλιούς πελάτες του πολιτικού συστήµατος όταν εγκατέλειψαν τα κόµµατα εξουσίας. Γι’
αυτό αγωνίζεστε µε νύχια και µε δόντια για να τους υπερασπιστείτε. Πράγµατι, έχει δίκιο ο εισηγητής µας ότι δώσατε µια καινούργια διάσταση στο «νόµος είναι το δίκιο του εργάτη» που
φώναζε κάποτε το ΚΚΕ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το φωνάζει και σήµερα, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και τώρα το φωνάζετε, εξακολουθείτε.
Ο κύριος Υπουργός, όµως, λέει νόµος είναι το δίκιο του πελάτη, του πολιτικού πελάτη, αλλά και του προσωπικού πελάτη,
κύριε Υπουργέ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί εκνευρίζεστε, κύριοι συνάδελφοι;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς µάλλον εκνευρίζεστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Περιµένετε. Θα τα ακούσετε.
Έχουµε ήπιο κλίµα στην Αίθουσα σήµερα. Δεν υπάρχει κανείς
λόγος να οξύνουµε τα πράγµατα. Με νηφαλιότητα θα ακουστούν
όλες οι προτάσεις.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Το κακό είναι ότι διαλύσατε και τα θεσµικά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Περιµένετε. Θα τα ακούσετε όλα.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Σαράντα χρόνια. Κουραστήκαµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί ξαφνικά τέτοια αναταραχή
όταν µπαίνουµε στα ζουµερά θέµατα; Περιµένετε και θα τα ακούσετε όλα.
Σας είχα για ήπια συνάδελφο. Δεν υπάρχει λόγος.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ήπια είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Θελερίτη, σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα στον
Πρωθυπουργό, µαζί µε τον κ. Κεδίκογλου, µία ερώτηση, η οποία
απαντήθηκε πράγµατι από τον κ. Παππά για το αν στην περίπτωση στοιχειοθετείται σύγκρουση συµφέροντος µε βάση αυτά
τα οποία ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας των µελών της Κυβέρνησης ο οποίος εξ όσων γνωρίζω εξακολουθεί να ισχύει.
Διαβάζω την παράγραφο 2 του Κώδικα: «Κάθε µέλος της Κυβέρνησης οφείλει να δηλώνει στον Πρωθυπουργό κατά την ανάληψη των καθηκόντων του τυχόν υπάρχουσα σύγκρουση
συµφερόντων. Η σύγκρουση αυτή θα πρέπει να διευθετείται πριν
από την ανάληψη των καθηκόντων του».
Κύριε Υπουργέ, δεν σας µέµφοµαι προφανώς για το γεγονός
ότι είχατε µία δυναµική δικηγορική παρουσία πριν µπείτε στην
πολιτική. Από τη στιγµή όµως, που έχετε συνάψει επαγγελµατικά
ιδιωτικά συµφωνητικά µε πελάτες σας δεν είναι δυνατό να είστε
στη θέση, στην οποία βρίσκεστε. Είστε ο ορισµός της σύγκρουσης συµφέροντος. Εάν κάποτε η σύγκρουση συµφέροντος διδάσκεται σε κάποιο εγχειρίδιο πολιτικής επιστήµης θα έχει το δικό
σας όνοµα ως παράδειγµα. Θα µπορούσατε να είχατε αναλάβει
οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο. Δεν µπορείτε, όµως, αυτήν τη
στιγµή να νοµοθετείτε και µε αυτόν τον τρόπο να διευκολύνετε
τους παλιούς σας πελάτες.
Έγινε µία αίτηση κατάθεσης εγγράφων από τρεις συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας την κ. Ασηµακοπούλου, τον κ. Γεωργαντά και την κ. Κεραµέως. Με βάση την αίτηση αυτή
ζητήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο να κατατεθούν αντίγραφα
των εργολαβικών συµβάσεων, τα οποία αφορούν εσάς και τις δικηγορικές εταιρείες στις οποίες συµµετείχατε.
Πράγµατι, ο Δικηγορικός Σύλλογος επέστρεψε όλα αυτά τα
ιδιωτικά συµφωνητικά, τα οποία θα ήθελα απλά να καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής για να υπάρχουν.
Ενδεικτικά ανασύρω ένα τέτοιο συµφωνητικό µε ηµεροµηνία
27-1-2015, δηλαδή δύο µέρες αφότου είχε εκλεγεί η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, κατατεθειµένο στον Δικηγορικό Σύλλογο στις 30-12015, αφότου είχατε ορκιστεί. Ενδεικτικά αναφέρει ότι η αµοιβή
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του δικηγόρου -δεν γνωρίζουµε για ποια υπηρεσία πρόκειταιοφείλεται ακέραιη και σε περίπτωση συµβιβασµού, νοµοθετικής
ή άλλης εξώδικης ρύθµισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε δύο λεπτά τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω τίποτα παραπάνω
γιατί σε καµµία περίπτωση αυτό δεν είναι µία προσωπική διαµάχη
που έχω µε τον Πρωθυπουργό. Καταθέτω όλα τα σχετικά συµφωνητικά, µαζί µε το διαβιβαστικό του Δικηγορικού Συλλόγου,
στα Πρακτικά. Όποιος θέλει νοµίζω ότι µπορεί να τα δει και µπορεί να βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα. Αλλά, κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ, εσείς ειδικά, όταν µιλάτε για πελατειακές σχέσεις θα
πρέπει να είστε πιο προσεκτικός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρία Πρόεδρε, κλείνω, για να µην καταχραστώ και τον χρόνο
της δευτερολογίας µου, µε µία παρατήρηση για το ζήτηµα των
ανεξάρτητων αρχών. Θα επανέλθω και στη συζήτηση επί των άρθρων. Το ζήτηµα αυτό το έθιξαν στις οµιλίες τους και συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, η κ. Κεραµέως αναφέρθηκε εκτενώς
και ο κ. Κεδίκογλου αλλά και συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Θα µας εξηγήσετε επιτέλους τι ακριβώς θέλετε να κάνετε;
Γιατί βάζετε όριο ηλικίας στις ανεξάρτητες αρχές; Και, εν πάση
περιπτώσει, το όριο ηλικίας θα ισχύσει χωρίς µεταβατική διάταξη; Θα υπάρξει αυτοδίκαιη παύση εν µέσω θητείας; Αυτό σκοπεύετε να κάνετε; Διότι αν σκοπεύετε να κάνετε αυτό αγγίζει τα
όρια του συνταγµατικού πραξικοπήµατος και εσείς ως συνταγµατολόγος θα έπρεπε να το ξέρετε καλύτερα.
Παρακαλώ, εδώ και τώρα, για το συγκεκριµένο θέµα να αποσαφηνίσετε ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης. Αν µεν θέλετε να βάλετε όριο ηλικίας, το οποίο θα ισχύει από εδώ και στο
εξής, είµαστε ανοιχτοί να το συζητήσουµε, να δούµε τις προϋποθέσεις και να δούµε το σκεπτικό. Αλλά σε καµµία περίπτωση, σε
καµία περίπτωση, δεν πρόκειται να δεχτούµε διακοπή των θητειών των ανεξάρτητων αρχών, επικαλούµενοι ένα όριο ηλικίας,
το οποίο θα προσθέσετε τώρα. Θέλω να είµαστε απολύτως ξεκάθαροι σε αυτή την Αίθουσα. Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων
αρχών διασφαλίζεται ακριβώς από το γεγονός ότι έχουν θητεία.
Τη στιγµή που θα καταστρατηγήσετε τη θητεία δεν υπάρχουν
ανεξάρτητες αρχές. Ήταν ήδη απαράδεκτη η παρέµβαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών στη διοίκηση
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, µία
εξαιρετική ανεξάρτητη αρχή, όπου ζήτησε µε το έτσι θέλω την
παραίτηση του προέδρου και όλων των µελών του διοικητικού
συµβουλίου.
Τι θέλετε να κάνετε επιτέλους µε τις ανεξάρτητες αρχές; Δεν
σας φτάνει το γεγονός ότι διορίζετε συγγενείς και φίλους ως γενικούς γραµµατείς σε όλες τις θέσεις ευθύνης; Βάλτε επιτέλους
ένα φρένο σε αυτή την προσπάθεια, την οποία κάνετε να βλέπετε
το κράτος ως λάφυρο. Αποσαφηνίστε ξεκάθαρα τι προτίθεστε
να κάνετε µε τις ανεξάρτητες αρχές. Επαναλαµβάνω: Εάν η
σκέψη σας είναι να διακοπούν οι θητείες των υφιστάµενων
µελών, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και θα µας
βρείτε σθεναρά απέναντι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μητσοτάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα κάνω τρεις
πολύ σύντοµες παρατηρήσεις. Η πρώτη επί της αρχής: Ορθά η
αντιπαράθεσή µας έγκειται στο πώς βλέπουµε τον ρόλο του κράτους. Το θέµα δεν είναι επί του µεγέθους. Οι στατιστικές είναι
αυτές που έλεγα. Μπορούµε να τις δούµε και σε επίπεδο ΟΟΣΑ
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και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι λάθος να ξεκινάµε τη συζήτηση από το κόστος. Το αρχικό ερώτηµα είναι για
ποιον σκοπό χρειαζόµαστε το κράτος. Θα µπορεί το κράτος να
εξυπηρετεί τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες του που το καθιστούν κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, εκπαίδευση, ασφάλεια
των πολιτών;
Ο νεοφιλελευθερισµός δεν θέλει κάτι τέτοιο. Ο νεοφιλελευθερισµός θέλει να µεταφέρει µαζικά δηµόσιους πόρους στον ιδιωτικό τοµέα, ούτως ώστε να ευνοήσει τα συµφέρονται αυτών των
λίγων. Γι’ αυτό µιλάµε για κράτος των πολλών κατά τη δική µας
έννοια και κράτος των λίγων κατά τη δική σας. Αν δείτε τα σκανδιναβικά κράτη, για παράδειγµα, είναι κράτη που έχουν πολύ µεγαλύτερο δηµόσιο τοµέα από τον δικό µας και ταυτόχρονα είναι
κράτη που έχουν σηµαντική επιχειρηµατικότητα, σηµαντική παραγωγικότητα.
Αυτό είναι µια κλασική απόδειξη ότι το µέγεθος δεν επηρεάζει,
όταν η οργάνωση του κράτους είναι ορθολογική. Και προφανώς,
η οργάνωση του κράτους δεν είναι ορθολογική, γιατί έχει οικοδοµηθεί σε αυτό το πελατειακό σύστηµα, που και τα δύο κόµµατα του παλαιοκοµµατισµού είχατε εγκαθιδρύσει.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι επί των ανεξάρτητων αρχών, επί
του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη, απ’ όπου ξεκίνησε η
αρχική ρύθµιση. Θυµίζω ότι το άρθρο 2 του ν. 2190/1994 προέβλεπε για τα µέλη του ΑΣΕΠ όριο ηλικίας τα εβδοµήντα έτη και
για τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ όριο ηλικίας τα εβδοµήντα πέντε έτη.
Αυτή η διάταξη καταργήθηκε µελλοντικά, µε αποτέλεσµα σήµερα
το ΑΣΕΠ να έχει µια αρκετά γερασµένη σύνθεση.
Σε επανειληµµένες συναντήσεις που είχα µε τον Πρόεδρο του
ΑΣΕΠ προχώρησα σε µια πολύ ήπια διόρθωση. Δηλαδή, κράτησα
το όριο ηλικίας στα εβδοµήντα έτη για τα µέλη του ΑΣΕΠ και κατέβασα το όριο ηλικίας από τα εβδοµήντα πέντε έτη στα εβδοµήντα τρία έτη, που δεν το λες και τόπο στα νιάτα, µε την απλή
σκέψη ότι στο εξηκοστό έβδοµο έτος συνταξιοδοτείται ο δικαστής
-συνήθως είναι µια από τις βασικές δεξαµενές της στελέχωσης
των ανεξάρτητων αρχών οι συνταξιούχοι δικαστές- οπότε εξαετής
είναι η θητεία του Προέδρου του ΑΣΕΠ και από τα εξήντα επτά
έτη να φτάνει στα εβδοµήντα τρία έτη. Πρόκειται για µια απόλυτα
λογική ρύθµιση, που επαναλαµβάνω ότι έγινε µετά από επανειληµµένες διαβουλεύσεις µε τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, για να µη φανεί
ότι υπάρχει µια οποιαδήποτε στοχευµένη ρύθµιση.
Στη συνέχεια, επειδή θέλω να εισαγάγω αντικειµενικές, γενικές
και απρόσωπες ρυθµίσεις, µου φάνηκε λογικό αυτή η ρύθµιση
που αφορούσε µόνο τις ανεξάρτητες αρχές ευθύνης µας να επεκταθεί και στις άλλες ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει
οποιοδήποτε στοιχείο αιφνιδιασµού. Η ρύθµιση είναι γενική και
απρόσωπη και εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέµα
συνταγµατικότητας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Από πότε θα ισχύσει αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Από σήµερα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δηλαδή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Το τρίτο θέµα το
οποίο θέλω…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, να το ξεκαθαρίσετε πρώτα
αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Το ξεκαθαρίζω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δηλαδή, αν κάποιος είναι εβδοµήντα ενός ετών, θα φύγει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αν κάποιος είναι
εβδοµήντα ενός και υπηρετεί…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα εξαντλήσει τη θητεία του;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μισό λεπτό, το όριο
ηλικίας δεν πρέπει να υπηρετηθεί;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άρα θα τους παύσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, ακριβώς, αυτή
είναι η άποψή µου.
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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Δεν υπάρχει όριο ηλικίας σε αυτές τις
αρχές.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θέλετε να τους αλλάξετε όλους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Το τρίτο θέµα, για
το οποίο πρέπει να τοποθετηθώ, είναι το θέµα της σύγκρουσης
συµφερόντων. Να θυµίσω ότι δεν είχε τεθεί έτσι εξαρχής το ζήτηµα, όταν -όχι απ’ αυτήν την Αίθουσα, από τα χαλκεία των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης- είχε εξαπολυθεί η ανοίκεια και συκοφαντική επίθεση σε βάρος µου.
Η αρχική κατηγορία ήταν ότι µε επικείµενη την υπουργοποίησή
µου συνήπτα συµφωνητικά υποσχόµενος διορισµό σε αντάλλαγµα 12%. Πώς κατέρρευσε αυτή η συκοφαντική και παντελώς
ανυπόστατη κατηγορία; Όταν εγώ -όχι εσείς µε την αναφορά κατάθεσης εγγράφων- ζήτησα από τον Δικηγορικό Σύλλογο να άρει
το δικηγορικό απόρρητο και να θέσει σε δηµοσιότητα όλα τα
συµφωνητικά τα οποία είχα συνάψει.
Όταν, λοιπόν, αυτή η βρωµερή συκοφαντία κατέρρευσε, αντικαταστάθηκε µε το επιχείρηµα που άκουσα σ’ αυτήν την Αίθουσα
και στο οποίο θα τοποθετηθώ -γιατί πράγµατι αυτό είναι ένα θέµα
αρχής- αν υπάρχει δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων, όταν ένας
δικηγόρος δικηγορούσε πριν, όχι απλώς πριν αναλάβει υπουργικά καθήκοντα, αλλά πριν να έχει πολιτικό ρόλο, πριν εκλεγεί
Ευρωβουλευτής, που ήταν η πρώτη δική µου πολιτική επίσηµη
ανάµειξη στην πολιτική, πέρα από την κοινωνική δράση. Υπάρχει,
λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση σύγκρουση καθηκόντων;
Για να γίνω σαφής, η αιτίαση δεν είναι ότι προσδοκώ οποιοδήποτε πλέον συµφέρον από προηγούµενη δικηγορική υπόθεση,
γιατί οποιαδήποτε σχέση µου µε τέτοιες υποθέσεις έχει οριστικά
διαρραγεί. Το ερώτηµα είναι: Κάποιος που υπηρετούσε στο παρελθόν συµφέροντα εργαζοµένων µπορεί να είναι και Υπουργός;
Με λίγα λόγια, µιλάµε για διαπλοκή ακόµη και όταν εκπροσωπείς
εργαζοµένους; Διαπλεκόµενος µε τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες, τους εκπαιδευτικούς, µπορεί κάποιος να είναι
Υπουργός; Να το πω σαφέστατα, γιατί έτσι είναι το ερώτηµα.
Υπάρχει σύγκρουση µε το δηµόσιο συµφέρον µε µια αντίστοιχη
δραστηριότητα;
Υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων, αλλά είναι αλλιώς. Και µάλιστα, είναι σύγκρουση συµφερόντων που δεν την έχουµε ανακαλύψει εµείς, η Αριστερά, ούτε είναι πρόσφατο γεγονός. Ένας
από τους ιστορικούς Πρωθυπουργούς της Αγγλίας ήταν ο Μπέντζαµιν Ντισραέλι, ιδρυτής της ιδεολογίας των «Τόρις». Συντηρητικός ήταν.
Απροσδόκητα το 1845 ο Ντισραέλι ανακοίνωσε ότι στην Αγγλία δεν υπήρχε ένα έθνος, αλλά δύο έθνη. Το έθνος των πλουσίων και το έθνος των φτωχών. Αυτή τη µεταφορά τη
χρησιµοποίησε αργότερα και ο Λένιν, για να πει το αυτονόητο,
ότι η κοινωνία δεν είναι ένα ενιαίο πράγµα, στην κοινωνία υπάρχουν οι πάνω και οι κάτω, οι πολλοί και οι λίγοι.
Εµείς, η Αριστερά και εγώ προσωπικά, δεν έχουµε περιστασιακή σχέση µε τους πολλούς, έχουµε οργανική σχέση µαζί τους.
Είµαστε µαζί τους και στον δρόµο και στη θεωρία και στα δικαστήρια. Εξαιτίας αυτής της οργανικής και µόνιµης σχέσης µιλάει
ο Γκράµσι για τους οργανικούς διανοούµενους.
Όταν, λοιπόν, εγώ εκπροσωπούσα τους ανθρώπους αυτούς,
εκπλήρωνα έναν πολιτικό ρόλο που συνεχίζω και σήµερα να τον
εκπληρώνω. Γιατί δεν υπάρχει αντίθεση µε το δηµόσιο συµφέρον; Γιατί το συµφέρον των πολλών είναι το γενικό συµφέρον και
γιατί το δίκαιο των πολλών -τώρα που δεν είµαστε απλώς Αριστερά της διαµαρτυρίας, αλλά Αριστερά που ασκεί τουλάχιστον
την κυβερνητική εξουσία- µπορεί να γίνει θετικό δίκαιο. Και δεν
έχουµε καµµία σύγκρουση συµφερόντων σε αυτό, γιατί τους ίδιους εξυπηρετούσαµε και τότε, τους ίδιους εξυπηρετούµε και
τώρα και δεν είναι προσωπικό µου ζήτηµα, δεν ασκώ προσωπική
πολιτική. Ασκώ την πολιτική που πάντοτε η κοινωνική αριστερά
ασκούσε και τώρα στο πλαίσιο µιας κυβέρνησης που είναι κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση
εξακολουθώ να δρω. Γιατί αυτό που θέλουµε εµείς είναι πράγµατι ένα κράτος των πολλών και τα συµφέροντα των πολλών
πάντα εξυπηρετούσα, χωρίς αυτό να συνιστά οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων εκ µέρους µου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κι εγώ κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μισό λεπτό,
κύριε Μητσοτάκη, θα σας δώσω τον λόγο.
Εσείς, κύριε Λοβέρδο, γιατί θέλετε τον λόγο, δεν έχω καταλάβει. Δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εποµένως δεν
έχετε τον λόγο σε καµµία περίπτωση. Μιλήσατε χθες ως αγορητής, σωστά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πολύ σωστά, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Αλλά τι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει ένα ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι, δεν υπάρχει
κανένα ζήτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω να µε ακούσετε. Ένα λεπτό, δεν
πρόκειται να σας απασχολήσω για πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Λοβέρδο,
µε συγχωρείτε, για να σας ακούσω και εγώ και όλη η Αίθουσα,
πρέπει να σας δώσω τον λόγο. Δεν σας έδωσα τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι, γιατί προηγούνται άλλοι. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος στον οποίο προηγούνται και τους οποίους ήδη ανακοίνωσα, τότε θα σας δώσω
τον λόγο, συµφωνούµε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πότε δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όταν µιλήσουν
ο κ. Μητσοτάκης που ζήτησε τον λόγο, ο κ. Πετράκος, ο κ. Παππάς και ο κ. Θεοχάρης. Εντάξει; Θα σας δώσω τον λόγο τότε.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι για ένα λεπτό, για λίγο περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Για ένα λεπτό
κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μπορώ να κάνω χρήση του χρόνου της δευτερολογίας µου, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία, µπορείτε
να κάνετε χρήση, τρία λεπτά σας έµειναν από τη δευτερολογία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έ, τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα δείξω και µία
ανοχή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μην τα µετράτε τοις µετρητοίς.
Κύριε Υπουργέ, φοβούµαι ότι πήρατε τον λόγο για να δώσετε
κάποιες εξηγήσεις και τα κάνατε χειρότερα τα πράγµατα. Άκουσα
την απίστευτη εξήγηση ότι δεν υπάρχει διαπλοκή και σύγκρουση
συµφερόντων όταν υπερασπιζόµαστε τα συµφέροντα των πολλών ή των αδύναµων και υπάρχει διαπλοκή µόνο όταν συγκρουόµαστε µε το κατεστηµένο. Αλήθεια;
Εµείς σας ασκήσαµε κριτική, επειδή έχετε προσωπικό οικονοµικό όφελος, όπως προκύπτει από τα εργολαβικά συµφωνητικά,
διευκολύνοντας τους πελάτες σας. Δεν µας ενδιαφέρει ποιοι είναι
οι πελάτες σας, αν είναι καθαρίστριες, αν είναι σχολικοί φύλακες,
αν είναι µιντιάρχες. Δεν λέµε αυτό, κύριε Υπουργέ. Και, εν πάση
περιπτώσει, για δώστε µας µία εξήγηση. Τα συµφωνητικά τα
οποία µας προσκόµισε ο Δικηγορικός Σύλλογος είχαν υπογραφεί
27 Ιανουαρίου του 2015. Το αµφισβητείτε αυτό; Και κατατέθηκαν
στον Δικηγορικό Σύλλογο 30 Ιανουαρίου αφότου είχατε ορκισθεί.
Τι είναι αυτό το οποίο σας ανάγκασε να υπογράψετε αυτά τα συµφωνητικά; Αυτά τα συµφωνητικά είναι στο όνοµά σας, για να µη
κοροϊδευόµαστε και λέµε µε σαφήνεια ότι την αµοιβή του 12% θα
την πάρετε και σε περίπτωση νοµοθετικής ρύθµισης. Θα έχετε,
δηλαδή, όφελος οικονοµικό και σε περίπτωση που διαλυθεί η
εταιρεία τα δικαιώµατα αφορούν τον δικηγόρο Γιώργο Κατρούγκαλο.
Μα, ποιον κοροϊδεύουµε εδώ, κύριε Υπουργέ, και µας έρχεστε
µε αυτές τις ηθικολογίες περί των καλών υπερασπιστών των αγώνων των καθαριστριών και των κακών διαπλεκόµενων; Τι είναι
αυτά τα οποία λέτε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

Η σύγκρουση συµφέροντος ορίζεται ρητά. Μια χαρά είχε
προσδιοριστεί και από τους φιλελεύθερους του 19ου αιώνα, τους
οποίους υπερασπίζεστε.
Για άλλο, λοιπόν, σας ασκήσαµε κριτική. Και σε αυτό το άλλο
δεν έχετε απαντήσει, κύριε Υπουργέ. Και είστε πολιτικά και ηθικά
εκτεθειµένος. Και προσωπικά εσείς και ο κύριος Πρωθυπουργός,
ο οποίος έσπευσε να σας καλύψει.
Δεν θα πω τίποτε άλλο γι’ αυτό το θέµα. Νοµίζω ότι και η κοινωνία και οι πολίτες που σας παρακολουθούν έχουν βγάλει τα
συµπεράσµατά τους. Εξάλλου, τα στοιχεία και τα ιδιωτικά συµφωνητικά, τα οποία κατατέθηκαν, µιλάνε από µόνα τους.
Αν θέλετε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ρίξτε µια µατιά για
να µπορέσετε να βγάλετε τα συµπεράσµατά σας πριν να σπεύσετε την επόµενη φορά να χειροκροτήσετε -όχι βέβαια µε πολύ
µεγάλη θέρµη- τον Υπουργό.
Έρχοµαι, όµως, στο δεύτερο θέµα. Αυτό που µας λέτε -για να
καταλάβουµε, δηλαδή- είναι ότι το όριο ηλικίας, το οποίο θεσπίζεται για όλες τις ανεξάρτητες αρχές, θα ισχύσει αµέσως. Δηλαδή, κάποιος που είναι άνω των εβδοµήντα θα πρέπει να
παραιτηθεί, επειδή εσείς σπεύδετε στη µέση της θητείας του να
επιβάλετε ένα όριο ηλικίας σε ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δεν
έχουν όριο ηλικίας.
Αλήθεια, έτσι αντιλαµβάνεστε τις ανεξάρτητες αρχές; Όταν
εσείς, ως συνταγµατολόγος, δίνατε αγώνες για την συνταγµατική
κατοχύρωση των ανεξάρτητων αρχών, αυτό αντιλαµβανόσασταν;
Πώς, δηλαδή, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία µιας ανεξάρτητης
αρχής, εάν δεν τηρείται η θητεία αυτών που τη στελεχώνουν;
Αυτό που κάνετε είναι πρωτοφανές. Ελπίζω, σας ζητώ, να το
επαναξιολογήσετε. Σας ζητώ τουλάχιστον να βάλετε µεταβατική
διάταξη και να συζητήσουµε από εδώ και στο εξής αν πρέπει να
υπάρχουν ηλικιακά όρια. Αυτό να το συζητήσουµε, πράγµατι. Δεν
θέλουµε γεροντοκρατία. Εσείς ο ίδιος ξέρετε πολύ καλά, εξάλλου, ότι η θητεία δώδεκα µελών του ΑΣΕΠ έχει ήδη λήξει. Και ο
κ. Βούτσης το ξέρει. Το κουβεντιάζαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση ότι είχαµε πρόβληµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Φωτογραφικό είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αν θέλετε, λοιπόν, ανανέωση του
στελεχικού δυναµικού, ναι, να το συζητήσουµε. Αλλά, αν σκοπεύετε να διακόψετε βίαια τις θητείες προέδρων και µελών ανεξάρτητων αρχών µε τη δικαιολογία ότι βάζετε ένα όριο ηλικίας,
αυτό είναι απαράδεκτο, είναι φωτογραφικό, το κατακρίνουµε και
σας ζητούµε και τώρα να το αποσύρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερκών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ναι, κύριε Κατρούγκαλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερκών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Επί του προσωπικού.
Ξέρετε καλά, γιατί έχω δηµοσιεύσει αµέσως µετά τη συκοφαντική επίθεση των χαλκείων εναντίον µου, αναλυτική δήλωση, στην
οποία φαίνεται ότι αυτή η διαφορά των συµφωνητικών ήταν µια
παλιά µισθολογική διαφορά του 2012, η οποία έχει λήξει µετά από
δήλωση των εργαζοµένων που αφορούσε.
Δεν µπορώ να καταλάβω -ή µάλλον µπορώ να καταλάβω, αλλά
το θεωρούσα κατώτερο της ιδέας µου για εσάς- γιατί επαναλαµβάνετε µια βρωµερή συκοφαντία, την οποία κανένας άλλος δεν
είχε επαναλάβει µέχρι στιγµής σε αυτή την Αίθουσα. Η συζήτηση
για τη σύγκρουση συµφερόντων ήταν σε επίπεδο αρχής και εκεί
τοποθετήθηκα. Επαναφέρετε ένα θέµα που έχει λήξει, παντελώς
κατασκευασµένο, στηριγµένο σε παραχάραξη ενός συµφωνητικού, το οποίο φαίνεται από το ίδιο του το σώµα ότι αφορούσε µια
µισθολογική διαφορά.
Δεν πρόκειται να συνεχίσω άλλο αυτή τη συζήτηση µαζί σας.
Ούτως ή άλλως, τα χαλκεία τα αντιµετωπίζω σε δίκη σε λιγότερο
από ένα µήνα. Η δικαστική εξουσία θα αποφασίσει επ’ αυτών.
Απλώς είναι κακό για την ποιότητα της δηµοκρατίας να εκφυλίζεται µια συζήτηση, που θα έπρεπε να είναι σε επίπεδο αρχών, στο
επίπεδο αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να

2089

απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Για µισό λεπτό
µόνο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καµµία συζήτηση
δεν εκφυλίζεται όταν µιλάµε µε πραγµατικά δεδοµένα.
Όπως σας είπα, σας σέβοµαι ως πολιτικό αντίπαλο, σας σέβοµαι ως δικηγόρο. Επισηµαίνω µε στοιχεία τη σύγκρουση συµφερόντων. Με τα χαλκεία -εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε
πείτε τα- θα τα βρείτε στη δικαιοσύνη. Εδώ πέρα, όµως, κάνουµε
πολιτική αντιπαράθεση. Και θα καταλάβετε ότι από τη στιγµή που
ασκείτε εκτελεστική εξουσία θα είστε ανοιχτός σε πολιτική κριτική.
Δεν έκανα καµµία προσωπική αναφορά στον χαρακτήρα σας.
Καµµία. Πολιτική κριτική ασκώ. Και θα µάθετε επιτέλους να την
δέχεστε, όπως τη δεχόµασταν κι εµείς όσο καιρό ήµασταν στην
κυβέρνηση, όπου είχατε καταφερθεί εναντίον µας –όχι εσείς
προσωπικά, αλλά το κόµµα το οποίο εκπροσωπείτε- µε χυδαίους
και απαράδεκτους χαρακτηρισµούς.
Εδώ πέρα, λοιπόν, είµαστε. Θα µιλάµε πολιτικά. Προφανώς και
η σύγκρουση συµφέροντος είναι κάτι, το οποίο δεν ενέχει ποινικές ευθύνες. Πολιτικό είναι το ζήτηµα. Είναι βαθιά πολιτικό. Και
τελικά, αυτοί που θα µας κρίνουν είναι οι πολίτες, οι οποίοι µας
ακούνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εφόσον δόθηκαν οι εκατέρωθεν εξηγήσεις, τελειώνει αυτός ο κύκλος της αντιπαράθεσης.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πετράκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για δώδεκα λεπτά.
Κύριε Πετράκο, θέλετε να κάνετε χρήση και της δευτερολογίας σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία, έχετε
δεκαοκτώ λεπτά, κύριε Πετράκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος δεν χρειάζεται τη δική µου συνηγορία, γιατί έχει απαντήσει. Αποτελεί,
όµως, πρόκληση –και λυπάµαι πάρα πολύ- γιατί δείχνει ένδεια
επιχειρηµάτων από την πλευρά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να θέτει θέµατα τα οποία έχουν
απαντηθεί. Σήµερα απαντήθηκαν για µία ακόµα φορά. Αυτό γίνεται γιατί ενοχλείται για την ουσία του νοµοσχεδίου προσωπικά
ο κ. Μητσοτάκης, όπως και όλοι όσοι έχουν τη νεοφιλελεύθερη
αντίληψη και λογική.
Πρέπει να τελειώνει το θέµα, επειδή µας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες εργαζόµενοι και κυρίως οι άδικα απολυµένοι, οι οποίοι αποκαθίστανται σήµερα µε αυτό το
νοµοσχέδιο και οι οποίοι αποτελούν τα πιο χαµηλόµισθα στρώµατα της δηµόσιας διοίκησης, γιατί αυτοί απολύθηκαν. Αυτοί ξέρουν και καταλαβαίνουν, όπως ξέρει και ο ελληνικός λαός. Όταν
έρχεται ένας νόµος να τους δικαιώσει, ποια ανάγκη έχουν να δώσουν τα 12, τα 100 στον κύριο Υπουργό; Μας δουλεύουν; Αφού
έρχεται ο νόµος και τους δικαιώνει! Στοιχειώδη λογική έχει καθένας που µας ακούει!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Όµως, επειδή µας προκαλούν, µήπως θέλουν να τους θυµίσουµε τι έκαναν, να τους θυµίσω για τις διώξεις που είχαν ασκήσει σε χιλιάδες στελέχη και µέλη της δηµόσιας διοίκησης, επειδή
δεν υπέκυπταν ή επειδή ήταν αριστεροί;
Θέλω να τους θυµίσω τρία παραδείγµατα: Να τους θυµίσω τις
διώξεις που υπέστη ο πρώην προϊστάµενος του ΕΛΓΑ της Τρίπολης κάθε φορά που αναλάµβανε η Νέα Δηµοκρατία; Να τους θυµίσω τις διώξεις που υπέστη συνάδελφος Βουλευτής από την Α’
Θεσσαλονίκης, εργαζόµενη στον ΟΑΕΔ; Θα τα πει η ίδια. Ή να
τους θυµίσω το πώς αντιλαµβάνονταν τη δηµόσια διοίκηση, όσον
αφορά στην εκπαιδευτικό, η οποία έκανε τη δουλειά της και
έπιασε τον γιο του κ. Σαµαρά να επιχειρεί να αντιγράψει; Και
επειδή έκανε τη δουλειά της, απελύθη, αλλά µετά δικαιώθηκε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν αφήνετε τα παιδιά τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν ήθελα να πάω σε αυτήν τη λογική, κύριε Μητσοτάκη, αλλά µη µας προκαλείτε εσείς!
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε για
τα παιδιά! Ντροπή! Ντροπή σας!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Η ντροπή είναι δική σας, γιατί ενοχλείστε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και τα παιδιά θα εµπλέξετε σε
αυτήν την ιστορία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σας είπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μητσοτάκη,
αφήστε τον κ. Πετράκο να µιλήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εγώ δεν σας διέκοψα όταν κάνατε
προσωπικές επιθέσεις στον κύριο Υπουργό. Μην ενοχλείστε, λοιπόν. Εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ µε αυτά τα ζητήµατα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μην ασχολείστε, λοιπόν!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γιατί για µένα προέχει αυτό που κάνατε µε µια βαθιά νεοφιλελεύθερη λογική και πολιτική που είχατε
στη δηµόσια διοίκηση.
Στα πέντε µνηµονιακά χρόνια γνωρίζουµε όλοι ότι -πέραν των
άλλων- κυρίαρχο στοιχείο της νεοφιλελεύθερης επίθεσης αναδείχθηκε και η λυσσαλέα επίθεση των µνηµονιακών κυβερνήσεων
στο δηµόσιο –ευρύτερο και στενό- και στο κοινωνικό κράτος. Με
πρόσχηµα την περίφηµη «οικονοµική κρίση» και άλλοθι το µνηµόνιο οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και η οικονοµική ελίτ, όπως
και οι άλλες κυρίαρχες στην Ευρώπη πολιτικές και οικονοµικές
δυνάµεις, προχώρησαν στην πιο άγρια διάλυση κάθε κατάκτησης
του κοινωνικού κράτους, στη ριζική αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου και των ανώτερων
κοινωνικών τάξεων.
Κατά συνέπεια για µας αποτελεί ύψιστης σηµασίας ζήτηµα η
υπόθεση ανατροπής των µνηµονιακών πολιτικών και η προάσπιση του κράτους ως φορέα παροχής των κοινωνικών αγαθών.
Γνωρίζουµε και θυµάται o ελληνικός λαός ότι όλη αυτή η επιχείρηση µεθοδεύτηκε από την άρχουσα τάξη, τις µνηµονιακές
κυβερνήσεις και τα κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µέσα
από µια πρωτοφανή προπαγάνδα, η οποία έστησε ένα σκηνικό
συλλογικής ενοχοποίησης -το περίφηµο «µαζί τα φάγαµε» του κ.
Πάγκαλου- και προώθησης του κοινωνικού αυτοµατισµού. Επιχείρησαν να αναδείξουν ως κυρίαρχο στοιχείο της κρίσης τον
δήθεν υπέρογκο και σπάταλο δηµόσιο τοµέα, καθώς και τις υπέρογκες αµοιβές των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.
Ο Υπουργός απάντησε σχετικά και µε τον αριθµό και µε τις
αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων. Όµως, ο στόχος ήταν να συκοφαντηθεί ο ρόλος του δηµοσίου και να παραπλανηθεί η κοινωνία και να νοµιµοποιηθούν, στη συνέχεια, τα σχέδια
κατάργησης του δηµοσίου ως φορέα των δωρεάν, κοινωφελή
χαρακτήρα υπηρεσιών του, που πρέπει να παρέχει στην κοινωνία. Δηλαδή, εννοώ να νοµιµοποιηθεί η κατάργηση του κοινωνικού κράτους και η ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών του. Διότι ο
περίφηµος αντικρατισµός είναι το ιδεολόγηµα που προβάλλουν
συχνά οι πολιτικοί εκπρόσωποι του νεοφιλελευθερισµού. Το νεοφιλελεύθερο πρόταγµα συµπυκνώνεται στην απαίτηση «µικρότερο, ευέλικτο και επιτελικό κράτος».
Στην πραγµατικότητα, αυτή η θέση εκφράζει την απαίτηση του
χρηµατιστηριακού κεφαλαίου και των µονοπωλίων της εποχής
του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού για κατοχύρωση από το κράτος απόλυτης ασυδοσίας στη δράση τους. Συγκεκριµένα, το αίτηµα για µικρότερο κράτος υπονοεί την παράδοση του δηµόσιου
πλούτου στο κεφάλαιο, την κατακρήµνιση των στοιχειωδών
δοµών πρόνοιας, τη διόγκωση της σχετικής και απόλυτης υπεραξίας, την ελευθερία των απολύσεων και αντίστροφα, όµως, την
πρωτοφανή ενίσχυση των διαστάσεων και του έργου του κατασταλτικού µηχανισµού. Τα είδαµε στα πέντε χρόνια των µνηµονιακών κυβερνήσεων, όταν ο λαός έβγαινε στον δρόµο να
αγωνιστεί ενάντια στις µνηµονιακές πολιτικές και τη συγκρότηση
ενός αντιδραστικού νοµοθετικού πλαισίου.
Ο όρος «ευέλικτο κράτος» εννοεί την απαλλαγή του κρατικού
µηχανισµού δήθεν από τις συντεχνίες, τον µικροκοµµατισµό, τον
λαϊκισµό, τη σοβιετικού τύπου δικτατορία -µας λένε- και τη συνδικαλιστική ασυδοσία.
Προβλήµατα δοµής το κράτος έχει πάρα πολλά. Είναι οξύµωρο, όµως, να µεταµφιέζονται σε κατήγοροι πολιτικές δυνάµεις
που έχτισαν αυτό το κράτος για να εξυπηρετήσουν την άρχουσα
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τάξη και τα ιδιοτελή συµφέροντά τους.
Από την άλλη, αυτή η γενικευµένη επίθεση επιδίωκε να πλήξει
τα συµφέροντα και τους αγώνες των εργαζοµένων. Διότι άλλο η
συνδικαλιστική γραφειοκρατία και άλλο ο συνδικαλισµός και οι
αγώνες των εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους.
Για µας, λιγότερο κράτος δεν σηµαίνει καθόλου υποβάθµιση
του ρόλου του κράτους για την άρχουσα τάξη. Αντίθετα, λιγότερο κράτος σηµαίνει ενδυνάµωση των µηχανισµών που την εξυπηρετούν. Και αυτό το λιγότερο κράτος το είδαµε στον ρόλο του
κράτους, το οποίο κλήθηκε να σώσει τις τράπεζες και να φορτώσει µε δισεκατοµµύρια χρέος τον ελληνικό λαό, µε αποτέλεσµα
η κρίση των τραπεζών να µετατραπεί σε κρίση δηµοσίου χρέους
για τη χώρα, σε κρίση της κοινωνίας και στην καταστροφή της
κοινωνίας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί ένα από τα
πρώτα βήµατα αυτής της Κυβέρνησης για τη συνολική ανασυγκρότηση του κράτους. Είναι το πρώτο βήµα για την ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση των αδικιών που επέβαλαν οι
µνηµονιακές κυβερνήσεις, επαναλαµβάνω, στα πιο χαµηλόµισθα
στρώµατα της δηµόσιας διοίκησης. Διότι αυτοί που απέλυσαν
ήταν οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών και οι σχολικοί φύλακες, οι πιο χαµηλόµισθα αµειβόµενοι. Αυτούς απέλυσαν.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς λέµε ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ από τη Μεταπολίτευση και µετά, µε
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους, µε τη διαπλοκή πολιτικής
και οικονοµικής εξουσίας και τις ιδιωτικοποιήσεις σε βασικούς
τοµείς, λειτούργησαν όλα αυτά τα χρόνια ως οι βασικοί αποστολείς της εκχώρησης αρµοδιοτήτων του κοινωνικού κράτους στο
ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτή είναι όλη η ουσία και γι’ αυτό ενοχλούνται, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα έρχεται να αποκαταστήσει
όλα αυτά.
Η σηµερινή Κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ και µε το παρόν
νοµοσχέδιο κάνει ένα πρώτο µικρό βήµα για τη ριζική αλλαγή και
του κρατικού συστήµατος, ώστε το κράτος και η δηµόσια διοίκηση να αποκτήσουν τον ρόλο και τη θέση που τους αξίζει, να
υπερασπίζονται και να υπηρετούν τα συµφέροντα των πολλών
και το γενικότερο συµφέρον έναντι του συµφέροντος του 1%.
Η βασική θεσµική και δηµοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους αποτελεί µέρος του άµεσου κυβερνητικού προγράµµατος
του ΣΥΡΙΖΑ. Ανταποκρίνεται στο αίτηµα για πραγµατικές µεταρρυθµίσεις και όχι για απορρυθµίσεις και για απολύσεις. Ανταποκρίνεται στο αίτηµα για δηµόσια διοίκηση στην υπηρεσία του
απλού πολίτη.
Η Νέα Δηµοκρατία, µην µπορώντας ουσιαστικά να αντιπολιτευθεί το παρόν νοµοσχέδιο, «πετούσε» και στην επιτροπή και
στην Ολοµέλεια «την µπάλα στην εξέδρα». Δεν µπόρεσαν να µας
εξηγήσουν γιατί απέλυσαν τον κόσµο παρανόµως. Αυτόν τον
κόσµο που έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο σήµερα να αποκαταστήσει και να τον θέσει ξανά στην υπηρεσία του ελληνικού λαού.
Δεν µπορούν να µας απαντήσουν γιατί είναι αντίθετοι µε τον
εκδηµοκρατισµό των σχέσεων κράτους και κοινωνίας που επιχειρεί αυτό το νοµοσχέδιο. Το κράτος πρέπει να πάψει να χρησιµοποιείται ως επιτελικός µηχανισµός και «πολιορκητικός κριός» που
αντιµετωπίζει τις κοινωνικές διεκδικήσεις. Γι’ αυτό φωνάζουν
ενάντια στο άρθρο που αποκαθιστά την υπόθεση της πολιτικής
επιστράτευσης, που καταργεί την πολιτική επιστράτευση, γιατί
πρέπει να τους θυµίσουµε ότι από τις έντεκα πολιτικές επιστρατεύσεις που έγιναν στα χρόνια από το ’74 και µετά, οι έξι έγιναν
στα πέντε µνηµονιακά χρόνια. Γι’ αυτό ενοχλούνται, γιατί η πολιτική επιστράτευση έγινε µηχανισµός καταστολής, για να απαγορεύονται οι απεργίες, γιατί δεν ήθελαν και δεν αντέχουν να
αγωνίζονται οι εργαζόµενοι για τα δικαιώµατά τους, γιατί το µόνο
που χρησιµοποιούσαν ήταν η ενίσχυση του κατασταλτικού µηχανισµού του κράτους όταν αγωνιζόταν ο λαός, το οποίο κράτος
έρχονται και λένε ότι πρέπει να γίνει µικρότερο, ευέλικτο, επιτελικότερο.
Γι’ αυτό ενοχλούνται και µε το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά
στον εξορθολογισµό του πειθαρχικού δικαίου, γιατί το προηγούµενο διάστηµα υπήρξε µαζική επίθεση εναντίον των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα που εκδηλώθηκε µε πολλούς τρόπους, αλλά πάνω απ’ όλα µε την επιχείρηση του φόβου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

Αυτή είναι η ουσία των διαφορών µας, µαζί µε την αποκατάσταση των ανθρώπων, οι οποίοι διώχθηκαν από τις κυβερνήσεις
µόνο και µόνο για να µπουν «στον βωµό» των δανειστών, οι
οποίοι ζητούσαν κεφάλια εργαζοµένων, ζητούσαν αίµα.
Το µέγεθος δεν είναι ποτέ το πρόβληµα της δηµόσιας διοίκησης, αλλά η άνιση κατανοµή και η αναξιοκρατική στελέχωση και
ανάδειξη των στελεχών. Αυτά είναι τα βασικά ζητήµατα και σ’
αυτά, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
είσθε πρωταθλητές και πρωτοµάστορες.
Μη µας λέτε, λοιπόν, ότι εµείς υπερασπιζόµαστε την υφιστάµενη κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης, η οποία είναι δηµιούργηµα δικό σας και όταν θέλετε να απολύσετε τον κόσµο,
αποποιείσθε δήθεν τις ευθύνες σας.
Μας κατηγορείτε για µονοµερείς ενέργειες; Οι ενέργειές µας
είναι ενέργειες µιας εκλεγµένης κυβέρνησης, η οποία θέλει να
αλλάξει τα πράγµατα.
Γιατί µετά από πέντε χρόνια σκληρών µνηµονιακών πολιτικών
η Ελλάδα είναι µια καθηµαγµένη χώρα και το ξέρετε πολύ καλά.
Η παραγωγική της δοµή διαλύθηκε, το ίδιο και οι εργασιακές
σχέσεις. Η ανεργία, η φτώχεια και η πείνα πολλαπλασιάστηκαν
µε γεωµετρική πρόοδο –για να µην πω µε εκθετική συνάρτηση.
Οι εταίροι και τα µνηµονιακά κόµµατα ζητούν να συνεχίσουµε
στον ίδιο δρόµο, στον δρόµο της καταστροφής. Οι ντόπιες µνηµονιακές δυνάµεις µάς λένε να υποχωρήσουµε, γιατί οι εταίροι
είναι ισχυροί και εµείς αδύναµοι.
Όµως, η Κυβέρνηση αυτή εκλήθη από τον ελληνικό λαό να
σταµατήσει την καταστροφή και να επαναχαράξει την πορεία της
χώρας σε µια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Μπορούµε; Ναι.
Αυτό δείχνει η ιστορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εσείς που µας
καλείται να υποταχθούµε, την ιστορία τη γράφουν οι αγώνες των
τολµηρών και όχι των ισχυρών. Την ιστορία τη γράφουν οι ταξικοί
αγώνες. Την ιστορία τη γράφουν αυτοί που αγωνίζονται πάντα.
Οι δηλώσεις προχθές του Προέδρου της Γερµανίας, ο οποίος
άνοιξε το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, δείχνουν ότι βαδίζουµε στον σωστό δρόµο. Και όποιος επιµένει θα νικήσει στο
τέλος.
Σας καλούµε, λοιπόν, αντί να µας καλείτε να υποταχθούµε, να
στηρίξετε τον αγώνα που δίνει η Κυβέρνηση. Γιατί είναι αγώνας
όχι µόνο για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό αλλά για όλη την
Ευρώπη και για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Γιατί η Ευρώπη
ή θα βαδίσει κάτω από τις σηµαίες της δηµοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης ή δεν έχει κανένα µέλλον.
Μη µας καλείτε εποµένως να κάνουµε πίσω και να υποταχθούµε, αλλά στηρίξτε τον αγώνα που δίνουµε.
Οι εταίροι στο όνοµα της νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας τους
θέλουν να κάνουν την Ελλάδα ειδική οικονοµική ζώνη. Οι σηµερινές µόνο ειδήσεις αποδεικνύουν πού βρίσκεται ο ελληνικός
λαός. Τι θέλετε να κάνουµε; Να κάτσουµε φρόνιµοι; Το δικό µας
δόγµα, όµως δεν ήταν ποτέ «Βασίλη κάτσε φρόνιµα να γίνεις νοικοκύρης». Το δικό µας δόγµα είναι το απόφθεγµα του πρώτου
εγγράφου της Μεσσηνιακής Γερουσίας που σήκωσε την Επανάσταση του ’21 και η οποία είπε: «Πήραµε την απόφαση να αγωνιστούµε».
Οι ειδήσεις σήµερα λένε, κύριοι, κάτι που αποκρύβετε: Το 44%
των συνταξιούχων λαµβάνει σύνταξη κάτω από τα όρια της φτώχειας. Οι συντάξεις έχουν µειωθεί 48%. Μας καλείτε να συµφωνήσουµε στην περαιτέρω µείωση των συντάξεων; Δεν θα το
κάνουµε!
Οι σηµερινές ειδήσεις λένε ότι υπάρχουν δυόµισι εκατοµµύρια
ανασφάλιστοι και αυτή η Κυβέρνηση δίνει βιβλιάρια υγείας ανασφάλιστων. Οι σηµερινές ειδήσεις µιλάνε για µείωση των τιµών
που έκανε ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός στις ακτοπλοϊκές
γραµµές. Να µην το κάνουµε ούτε αυτό γιατί είναι µονοµερής
ενέργεια;
Οι σηµερινές ειδήσεις λένε ότι οι ιδιοκτήτες των ανείσπρακτων
ενοικίων δεν θα πληρώνουν φόρο. Εσείς τους βάζατε να πληρώνουν φόρο. Οι σηµερινές ειδήσεις λένε ότι όσοι φορολογούνταν
για µπλοκάκια και ήταν µισθωτοί, στην ουσία δεν θα φορολογούνται µε µπλοκάκια ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, αλλά ως µισθωτοί.
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Οι σηµερινές ειδήσεις µιλάνε για πλήρη απαλλαγή από τον
φόρο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Και οι σηµερινές ειδήσεις
επίσης λένε ότι η κυβέρνησή σας άφησε 135 εκατοµµύρια ευρώ
αναξιοποίητα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Βοήθειας.
Αυτές είναι οι σηµερινές ειδήσεις. Τι λέτε λοιπόν; Να προχωρήσουµε σε αυτό τον δρόµο ή να συµφωνήσουµε και να υποταχθούµε στη νεοφιλελεύθερη ηγεµονία, η οποία επικράτησε σε
παγκόσµιο επίπεδο µέσα από τις ερπύστριες που χτύπησαν την
κυβέρνηση της Λαϊκής Ενότητας το ’73 στο Σαντιάγκο της Χιλής;
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι σε αυτήν τη λογική δεν θα βαδίσουµε.
Ο αγώνας που δίνει αυτή η Κυβέρνηση ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική, είναι αγώνας για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς.
Η Ευρώπη για να έχει µέλλον και για να υπάρξει πραγµατικά
ως ενωµένη Ευρώπη είναι καταδικασµένη να πορευθεί κάτω από
τις σηµαίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας. Διαφορετικά, θα διαλυθεί. Ελάτε, λοιπόν, σ’ αυτόν τον
αγώνα να βαδίσουµε και να προασπίσουµε τα συµφέροντα, όχι
µόνο του ελληνικού λαού, αλλά και όλων των λαών της Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Πετράκο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Χρήστος Παππάς.
Κύριε Παππά, θα κάνετε χρήση του δωδεκάλεπτου ή και της
δευτερολογίας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα δείξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ερωτώ τυπικά,
για να σας βάλω τον χρόνο. Η ανοχή πάντα υπάρχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εάν περάσει ο χρόνος, θα το δούµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα πριν τοποθετηθώ σχετικά µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να πω κάτι ουσιαστικό. Απευθύνοµαι προς το
Προεδρείο συνολικά, κύριε Πρόεδρε, και λέω τούτο: Χθες, εκτός
των άλλων, τιµήσαµε –και καλώς- τους πεσόντες και δολοφονηµένους κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής. Σήµερα συµπληρώνονται πέντε χρόνια από το έγκληµα της Marfin. Τότε, το
2010, αναρχικοί και τάγµατα εφόδου της Αριστεράς σε συνεργασία, όπως όλα δείχνουν, µε εγχώριους και εξωχώριους πράκτορες, πέταξαν βόµβες µολότοφ στο υποκατάστηµα της
τραπέζης στην οδό Σταδίου και βρήκαν εφιαλτικό και τραγικό θάνατο τρεις Έλληνες καθώς και το έµβρυο που έφερε στα σπλάχνα της µία εξ αυτών.
Σήµερα, λοιπόν, πέντε χρόνια µετά που δεν έχει διαλευκανθεί
η σκοτεινή υπόθεση της Marfin, δηλαδή η επιχείρηση εκφοβισµού του ελληνικού λαού, θέλουµε και προτείνουµε το ελληνικό
Κοινοβούλιο να τιµήσει τους νεκρούς και της νέας, σύγχρονης
µνηµονιακής κατοχής, δηλαδή τους δολοφονηθέντες της Marfin,
αλλά και τους χιλιάδες τραγικούς αυτοκτονήσαντες συµπολίτες
µας, δολοφονηµένους κατ’ ουσίαν κι αυτούς από τις µνηµονιακές
πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Προτείνουµε, κύριε Πρόεδρε, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή
προς τιµήν αυτών των Ελλήνων. Θέλουµε το Προεδρείο και τα
κόµµατα, ασχέτως πολιτικών διαφορών, να συµφωνήσουν µε την
πρότασή µας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Εκ προοιµίου, να πούµε την
άποψη της Χρυσής Αυγής σχετικά µε το ελληνικό δηµόσιο. Το
ελληνικό δηµόσιο παραµένει ο αιώνιος ασθενής του ελληνικού
κράτους, χωρίς αυτό κατ’ ανάγκην να σηµαίνει ότι υπεύθυνοι
είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Μπορεί να αναλογεί ένα µικρό ή
άλλο µέρος της ευθύνης σε αυτούς, αλλά κυρίως την ευθύνη τη
φέρουν οι εκάστοτε πολιτικοί προϊστάµενοι, δηλαδή οι κυβερνήσεις.
Πάγια θέση µας είναι ότι η δηµόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του έθνους και των πολιτών, ανεπηρέαστη
από κόµµατα και άλλες καταστάσεις.
Είναι διαπιστωµένο ότι η δηµόσια διοίκηση βρίσκεται για δεκαετίες σε βαθιά και γενικευµένη κρίση, µία κρίση που τη δηµιούργησαν τα κόµµατα του µεταπολιτευτικού κατεστηµένου.
Στην πραγµατικότητα, η δηµόσια διοίκηση απλώς αντανακλά
το ξεπερασµένο πρότυπο οργάνωσης του κράτους, καθώς και
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τις επιδιώξεις των κυβερνήσεων να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα, τα οποία είναι ασυµβίβαστα µε την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του τόπου.
Το ρουσφέτι, η χαµηλή αποδοτικότητα, η κοµµατικοποίηση, η
έλλειψη αποκέντρωσης, οι πελατειακές σχέσεις, η αναξιοπιστία,
η αδιαφάνεια, η σύγχυση αρµοδιοτήτων, η γραφειοκρατία είναι
κάποια από τα βασικά προβλήµατα της διοίκησης.
Η κατάσταση στη δηµόσια διοίκηση, κυρίως εξαιτίας του καπελώµατος και του ελέγχου που ασκεί ασφυκτικά η εκτελεστική
εξουσία, είναι τουλάχιστον άθλια. Την επόµενη µέρα των εκλογών θεωρεί η εκάστοτε κυβέρνηση ότι οι υπηρεσίες του δηµοσίου είναι ένα φέουδο για αυτούς, ανατρέπουν τον ρόλο τους
και ουσιαστικά τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Αντί, λοιπόν,
να υπηρετεί η δηµόσια διοίκηση τους πολίτες και την ελληνική
κοινωνία, υπηρετεί ξεκάθαρα τις πολιτικές των κοµµάτων.
Στο νοµοσχέδιο αυτό έχουµε αλληλοσυγκρουόµενες ρυθµίσεις που η µία ακυρώνει και τροποποιεί την άλλη, χωρίς τελικά
κανένας να γνωρίζει τι συµβαίνει και στο τέλος τι ισχύει.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να κάνω µία επισήµανση για το άρθρο
6 που µιλάει για την απαρίθµηση πειθαρχικών παραπτωµάτων.
Αυτό θα πρέπει να εξειδικευθεί, διότι όπως είναι διατυπωµένο,
κύριε Υπουργέ, είναι έωλο.
Τι εννοούµε όταν λέµε –διαβάζω σε εισαγωγικά- «πράξεις µε
τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος
ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη δηµοκρατία»; Ποιος
και µε ποια λογική είναι αυτός που θα οριοθετήσει το παραπάνω;
Με τη λογική αυτή του άρθρου 6 πρέπει να διωχθούν και οι δηµόσιοι υπάλληλοι που έδειξαν έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα
και τη δηµοκρατία, προωθώντας το αντισυνταγµατικό, εθνοκτόνο
και παράνοµο µνηµόνιο ή ακόµα και οι υπάλληλοι αυτοί, όργανα
της εκτελεστικής εξουσίας, που συνεργάστηκαν και προώθησαν
το σχέδιο της παράνοµης, ανήθικης, αντισυνταγµατικής πολιτικής σκευωρίας κατά του κινήµατός µας.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Θα
διώκονται και οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι διαπιστωµένα αρνησιπάτριδες, όπως είναι αυτοί οι µάρτυρες του Ιεχωβά και όχι µόνο;
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι µ’ αυτή τη διάταξη, όπως είναι διατυπωµένη, ανοίγει ο δρόµος για νέες πολιτικές διώξεις και εµείς
δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε τέτοιου είδους υποκειµενικές
προσεγγίσεις, ερµηνείες και µεθοδεύσεις.
Επί της αρχής λέµε «παρών».
Επί των άρθρων, θα τοποθετηθεί αναλυτικά ο εισηγητής µας
Βουλευτής κ. Λαγός.
Όµως, στο σηµείο αυτό εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι εµείς στη
Χρυσή Αυγή είµαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε είδους σκέψη περί
ηλεκτρονικής κάρτας, σε κάθε είδους ηλεκτρονικού ή µη φακελώµατος, σε κάθε είδους παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών.
Στο άρθρο 10, λοιπόν, ψηφίζουµε «όχι», γιατί θεωρούµε πως
στην πράξη πρόκειται για ένα άρθρο που θα θεσµοθετήσει τον
µηχανισµό παρακολούθησης των δεδοµένων των πολιτών.
Όσο και αν µας διαβεβαιώνετε, κύριε Υπουργέ, για το αντίθετο,
εµείς θεωρούµε ουσιαστικά ότι αυτό το άρθρο, δηλαδή η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, είναι ένα είδος «κάρτας του πολίτη» που
θα ενσωµατώνει όλα τα προσωπικά δεδοµένα και στοιχεία των
πολιτών, όπως είναι το δηµοτολόγιο, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 10 είναι ένας δούρειος ίππος, µία
πρόβα για την επερχόµενη «κάρτα του πολίτη», µε την οποία
εµείς είµαστε ριζικά αντίθετοι. Να σας θυµίσω ότι η Χρυσή Αυγή
είχε φέρει αυτό το θέµα στη Βουλή κατά την προηγούµενη Σύνοδο µε επίκαιρη επερώτηση, όπου λάβαµε τον λόγο όλοι οι Βουλευτές και τονίσαµε ως Έλληνες και ως ορθόδοξοι την πλήρη
αντίθεσή µας στις νέες ταυτότητες και στην «κάρτα του πολίτη».
Σήµερα, περιµένουµε µε ενδιαφέρον –µόλις µπήκε µέσα τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία και θέλω να
του πω ότι πρέπει να το ακούσει γιατί τον αφορά- τις τοποθετήσεις των υπολοίπων κοµµάτων και ειδικά της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, η οποία κατά συνήθη πρακτική –φυσικά δεν είναι
µόνο δική της πρακτική- άλλα λέει και άλλα κάνει. Μάλιστα, θα
ήθελα να θυµίσω στο σηµείο αυτό την υπόσχεση που είχε δώσει
–και δεν τήρησε φυσικά, όταν εδύνατο να την τηρήσει- σχετικά
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µε την επαναφορά του θρησκεύµατος στις αστυνοµικές ταυτότητες.
Συνεχίζοντας, πρέπει να πούµε ότι η ριζική µεταρρύθµιση της
Δηµόσιας Διοίκησης είναι κάτι που απαιτεί ρήξεις µε τον κοµµατισµό και τις πελατειακές σχέσεις. Για την υποβάθµιση του δηµοσίου και για τη σηµερινή κατάντια του κράτους, για τη
σηµερινή άθλια εικόνα που αυτό παρουσιάζει, οι ευθύνες των
κοµµάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία σαράντα χρόνια είναι
τεράστιες. Οι ευθύνες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
δεν παραγράφονται, αλλά αποδίδονται ήδη από τον λαό µέσω
των εκλογών.
Η συνήθης ευθυνοφοβία των κρατικών υπαλλήλων και των πολιτικών προϊσταµένων τους, επιεικώς για µας είναι απαράδεκτη,
τη στιγµή µάλιστα που οι µεν παρανοµούντες δηµόσιοι υπάλληλοι φέρονται ενώπιον της δικαιοσύνης και διάφοροι παρανοµούντες Υπουργοί απολαµβάνουν το ακαταδίωκτο που τους
προσφέρει ο σκανδαλώδης νόµος περί ευθύνης Υπουργών του
Βαγγέλη Βενιζέλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένας στα
υπουργικά έδρανα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, είναι
το ίδιο και το αυτό. Ο λαός θα τους κρίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κύριε
Παππά.
Δεν σας άκουσα, κύριε Λαγέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δεν υπάρχει κανείς στα υπουργικά έδρανα.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Πρέπει να υπάρχει Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είναι ο κ. Βούτσης.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εδώ είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εδώ είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Καλώς τον.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με συγχωρείτε,
κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κύριε
Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Στο σηµείο αυτό να πούµε ότι δυστυχώς
για τον τόπο η παρούσα Κυβέρνηση αποτελεί µια από τα ίδια.
Δεν θέλω να αναφερθώ στις στρατιές συµβούλων µε τις συµβάσεις που είδαµε πρόσφατα στα φύλλα των εφηµερίδων της Κυβερνήσεως. Δεν θέλω να αναφερθώ στις µετακινήσεις των
Υπουργών µε ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Δεν θα αναφερθώ, επίσης,
στον λιτό βίο, τον συνδυασµένο µε περισσή υποκρισία, αλλά θα
αναφερθώ σε µια πολύ φρέσκια είδηση που λέει: Διευθυντής
στην ΕΡΤ αναλαµβάνει ο νυν Διευθυντής της εφηµερίδος
«ΑΥΓΗ».
Αυτή είναι η νέα Κυβέρνηση και τα νέα ήθη που εξαγγέλλει και
πραγµατώνει η για πρώτη φορά Αριστερά, η αριστερή Κυβέρνηση;
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω ότι εµείς οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής θέλουµε και επιµένουµε σε µια διοίκηση αποτελεσµατική, µια διοίκηση εκσυγχρονισµένη και
αξιοκρατική, µια διοίκηση όπου θα υπάρχει µια αξιοκρατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, µια διοίκηση µε ανθρωπισµό,
διοίκηση µε εθνικό όραµα και σκοπό, κυρίως όµως µια διοίκηση
απαλλαγµένη από το κακό παρελθόν της, που θα λειτουργεί µε
γνώµονα το καλό της πατρίδας και του ελληνικού λαού.
Μίλησα και δύο λεπτά λιγότερο από τον χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παππά.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού, για δώδεκα λεπτά και αν χρειαστεί θα
υπάρξει µία ανοχή.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα προσπαθήσω να µείνω
µέσα στα δώδεκα λεπτά. Αν χρειαστεί όµως, θα ζητήσω την ανοχή
σας.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα της συγκυβέρνησης,
φτάσαµε σήµερα αισίως στις εκατό µέρες διακυβέρνησης. Νοµίζω ότι αξίζετε µια σαµπάνια το βράδυ να το ευχαριστηθείτε!
Στην ευφορία που ίσως να σας φέρει καλό θα είναι να σκεφτούµε
λίγο τι είδαµε σε αυτές τις εκατό µέρες διακυβέρνησης.
Είδαµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αυτές που δεν θα
ερχόντουσαν ποτέ. Είδαµε κατεπείγοντα νοµοσχέδια. Ήθελα να
ήξερα τι σας βιάζει; Αναρωτιέµαι: Τι είναι αυτό που σας βιάζει;
Βιάζεστε να περάστε γρήγορα τα νοµοσχέδια πριν παραδώσετε
τη σκυτάλη, όπως λέει ο κ. Λαφαζάνης; Επίκειται την επόµενη
εβδοµάδα, τη µεθεπόµενη; Πρέπει να προλάβετε να τα περάσετε
γρήγορα – γρήγορα, µάνι – µάνι;
Είδαµε «µπαλώµατα». Ο ίδιος ο κύριος Υπουργός χαρακτήρισε
το νοµοσχέδιο «πρώτων βοηθειών». Με πρώτες βοήθειες δεν
έχεις Εθνικό Σύστηµα Υγείας, έτσι; Να είµαστε εξηγηµένοι. Οι
πρώτες βοήθειες αφήνουν τον άνθρωπο ίσα - ίσα να αναπνέει,
χρειάζεται όµως και κάτι παραπάνω.
Είδαµε στην ανθρωπιστική κρίση «µπαλώµατα», καµµία δυνατότητα να µπορέσετε να δώσετε λύσεις. Είδαµε στην ΕΡΤ αντίστοιχα να λέτε «θα δούµε τις λύσεις για τις άδειες όταν θα
έρθουν». Βλέπουµε τα ίδια και εδώ για τη δηµόσια διοίκηση.
Εγκαθιδρύετε ένα κοµµατικό κράτος, όχι µόνο µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά εγκαθιδρύετε κοµµατικό κράτος. Στην ΕΡΤ τώρα,
να µην το ξεχνάµε, κάνατε µια προκήρυξη τριών ηµερών µέσα
στο τριήµερο της Πρωτοµαγιάς! Είπαµε, κρατήστε λίγο τα προσχήµατα. Μέσα στο τριήµερο; Θα διαλέξετε. Έτσι και αλλιώς το
νοµοσχέδιο λέει: Γνώµη από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και πλήρη απόφαση από τον Υπουργό. Δεν είναι εδώ σήµερα ο αρµόδιος Υπουργός, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Βάλτε τουλάχιστον για τα µάτια του κόσµου µια εβδοµάδα προκήρυξη. Αυτά είναι ντροπής πράγµατα!
Έχουµε τοποθετήσεις, λοιπόν, µε αυτούς τους τρόπους και
όταν η δικιά µας Αντιπολίτευση -σωστή πιστεύουµε, γιατί είναι
µια Αντιπολίτευση που έχει προτάσεις- σας λέει «Κύριοι, το παλιό
πολιτικό σύστηµα δεν έφτιαξε ποτέ θεσµούς», εσείς τι λέτε; «Είµαστε έντιµοι».
Αυτό δεν είναι απάντηση στο πολιτικό πρόβληµα της χώρας.
Εάν είστε έντιµοι, που το ελπίζω, χωρίς θεσµούς, κανένας δεν
µένει έντιµος. Η εξουσία φθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα, έχει πει κάποιος µεγάλος άντρας.
Το αποτέλεσµα ποιο είναι; Έσοδα στο ναδίρ, ουρές στα ΑΤΜ
από τους συνταξιούχους για τρεις ώρες µόνο. Αυτό είναι µια εικόνα από το µέλλον; Ίσως, για να δούµε.
Κι έχετε την αίσθηση ότι κερδίζουµε χρόνο στη διαπραγµάτευση. Πώς; Με την ακινησία; Την παγωµάρα; Με τον τουρισµό;
Ήδη οι Γάλλοι και οι Γερµανοί φοβούνται να έρθουν στη χώρα.
Ξέρετε γιατί φοβούνται να έρθουν στη χώρα; Λένε: «Θα πάω εκεί
πάνω σε καµµιά αλλαγή µε το νόµισµα και θα γίνονται φασαρίες
και βία κι εγώ θα είµαι στις διακοπές µου; Καλύτερα να µην πάω».
Αυτό µας λένε οι τουριστικοί πράκτορες.
Έτσι χάνουµε τη χώρα. Εξαντλείτε ρευστότητα. Αυτό κάνετε.
Εξαντλείτε τη ρευστότητα και την υποµονή του ελληνικού λαού.
Δεν θα µείνει τίποτα. Κι έτσι χάνουµε τη χώρα. Αυξάνετε τα κενά
που έχουµε προς κάλυψη πιο γρήγορα απ’ όσο µπορείτε να διαπραγµατευτείτε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το χθεσινό
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Υποτίθεται ότι θα κερδίσετε από τη διαπραγµάτευση όταν και
όποτε τη δούµε να τελειώνει κι από το 3% που είχε στόχο η προηγούµενη κυβέρνηση -έναν εξωπραγµατικό στόχο, είµαστε οι
πρώτοι που το έχουµε πει προεκλογικά- θα το πάτε στο 1,5%.
Και σας παρέδωσε µία αποτυχία πέρυσι η προηγούµενη κυβέρνηση. Από 1,5% που είχε στόχο, σας παρέδωσε 0,4% και ήδη το
έχετε πάει στο 1,5% µε 1,7%. Κατεβάζετε τον πήχη από πάνω και
σας φεύγει από κάτω. Το mail Χαρδούβελη σε λίγο θα είναι παράδεισος σε σχέση µε τα µέτρα που θα ψηφίσετε εσείς. Εσείς
θα τα ψηφίσετε, για το καλό σας σας το λέµε, δεν θα τα ψηφίσουµε εµείς. Εσείς θα αναγκαστείτε να ψηφίσετε αυτά τα µέτρα,
επειδή η Κυβέρνησή σας κάθεται και δεν κάνει τίποτα. Και τι
κάνει; Ακούει δεκάδες διαφορετικές φωνές. Να σταχυολογήσω
ορισµένες από τις τελευταίες δύο ηµέρες;

2093

Κούλογλου: «Συµφωνία τώρα κι ας την πουν κωλοτούµπα».
Κάπως αλλαγµένα σε σχέση µε το τι έλεγε. Λαφαζάνης: «Αν δεν
δώσουµε λύσεις να παραδώσουµε τη σκυτάλη». Κατσέλη: «Πρέπει να κλείσει άµεσα η συµφωνία». Μηλιός: «Σκάκι όχι πόκερ. Καθυστερήστε τις πληρωµές προς τους δανειστές». Μανιός: «Σε
δεκαπέντε ηµέρες θα έχουµε πιστωτικό γεγονός».
Και, βέβαια, περισσότερα κι από τις φωνές αυτές είναι τα non
paper του Μαξίµου. Είναι τροµερό αυτό το πράγµα, η «βιοµηχανία» των non paper. Είµαστε πολύ κοντά στη συµφωνία το πρωί,
ξαφνική εµπλοκή µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις
οµαδικές απολύσεις -αυτό δείχνει πώς διαχειρίζεστε µε όρους
επικοινωνίας τη διαπραγµάτευση, το οποίο είναι το πιο σηµαντικό
πράγµα, το οποίο κάνετε και µας λέτε ότι είναι το πιο σηµαντικόκάτι δηλαδή που τίθεται εδώ και έναν χρόνο. Είναι ξαφνικό. Ή
δεν ξέρετε τι συζητάµε ή µας κοροϊδεύετε. Και την εποµένη
ηµέρα, αφού πηγαίναµε καλά, αλλά τελικά είχαµε ξαφνική εµπλοκή, πάµε για συµφωνία-πακέτο. Δηλαδή δεν µπορούµε να τα
βρούµε στα λίγα, θα τα βρούµε σε όλα! Αν αυτό νοµίζετε ότι ο
ελληνικός λαός το καταλαβαίνει και το πιστεύει, δεν µπορώ να
καταλάβω τι προσπαθείτε να κάνετε.
Ουσία χωρίς επικοινωνία είναι τραγωδία, αλλά επικοινωνία
χωρίς ουσία είναι µια φούσκα και η φούσκα αυτή θα σκάσει
εκτός από τα κεφάλια σας και στον ελληνικό λαό, ο οποίος θα
την πληρώσει.
Θέλετε να σας πω τι προτείνετε ως µέτρα; Τα µέτρα τα οποία
ήδη µας λέτε ότι έχετε προτείνει:
Έκτακτη εισφορά, επαναφέρετε τη µείωση της έκτακτης εισφοράς που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. Είστε σε ευθεία
αντιστοιχία µε τη προηγούµενη κυβέρνηση, ευθεία γραµµή. Δεν
έχει καµµία διαφορά. Μετονοµάσατε την τρόικα σε «θεσµούς»
και την κυβέρνηση Σαµαρά σε Κυβέρνηση Τσίπρα. Τίποτα άλλο,
αυτό έχετε κάνει ως τώρα.
Τέλος πολυτελείας. Η χώρα έχει πολλή πολυτέλεια, από αυτό
πάσχει. Οπότε να βάλουµε ένα τέλος πολυτέλειας να πάρουµε
20 εκατοµµυριάκια.
Καµµία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ, καµµία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ! Να
το ξαναπώ; Καµµία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ. Το µεγαλύτερο πολιτικό
σφάλµα από τότε που τα πλοία που έφερναν τον Θησέα ξέχασαν
να βάλουν τα λευκά πανιά. Προσέξτε.
Τέλος διανυκτέρευσης. Δεν αυξάνετε τον ΦΠΑ στα ξενοδοχεία
και βάζετε τέλος διανυκτέρευσης! Αυτή είναι η αλλαγή, δηλαδή,
µεταξύ των δύο κυβερνήσεων; Αυτή είναι η επαναδιαπραγµάτευση που κάνετε; Το οποίο τέλος διανυκτέρευσης- σηµειωτέονείναι νέα γραφειοκρατία. Το να αυξήσεις τον ΦΠΑ τουλάχιστον
είναι οι ίδιες δηλώσεις, καµµία διαφορά, όλα τίποτα. Το τέλος
διανυκτέρευσης θέλει νέες δηλώσεις, νέες ηµεροµηνίες πληρωµής, νέα συνεργεία ελέγχου, που θα ελέγχουν διαφορετικά τις
επιχειρήσεις, δηλαδή «ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι».
Τι θέλετε να σώσετε; Εξηγήστε µου. Ποιες είναι αυτές οι κόκκινες γραµµές; Το έχω ξαναπεί εδώ, θα σας το ξαναπώ και τώρα.
Είναι ο ΦΠΑ του άνεργου; Ο άνεργος δεν πληρώνει ΦΠΑ.
Μιλάτε για ανθρωπιστική κρίση. Μας το λέγατε επί δύο χρόνια:
«Ανθρωπιστική κρίση! Ανθρωπιστική κρίση!». Σώζετε τον ΦΠΑ
του πλούσιου. Δεν υπάρχει πια ΦΠΑ στον άνεργο. Δεν έχει να
πληρώσει.
Πρόωρη συνταξιοδότηση δικαιοσύνης; Όχι! Πρόωρη συνταξιοδότηση αδικίας. Αυτό προσπαθείτε να σώσετε. Ελπίζω να αλλάξετε.
Το γεγονός ότι έχετε να αντιµετωπίσετε το ασφαλιστικό ζήτηµα σήµερα, κυρίες και κύριοι, είναι διότι µέσω των πρόωρων
συνταξιοδοτήσεων οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που υποτίθεται ότι έκαναν διορθώσεις στο ασφαλιστικό και µείωναν πράγµατι
επώδυνα τις συντάξεις, άνοιγαν «παραθυράκια». Κι έτσι, τα ίδια
χρήµατα που πριν ξοδεύονταν σε λιγότερους τώρα ξοδεύονται
σε λίγους και το πρόβληµα παραµένει το ίδιο.
Δεν µπορείτε να κάνετε ιδιωτικοποιήσεις. Ξεχάστε το. Και φιλελεύθεροι να ήσασταν στο κλίµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή
ιδιωτικοποιήσεις δεν γίνονται. Όταν υπάρχει ένα οµόλογο δεκαετές µε 12% επιτόκιο, ποιος θα δώσει τα λεφτά του, για να πάρει
τι, από ποια επένδυση στη χώρα; Θα πάρει το οµόλογο µε 12%
και θα κάθεται, αν έχει τέτοια όρεξη για ρίσκο φυσικά.
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Δεν γίνονται ιδιωτικοποιήσεις. Το µόνο που έχετε να κάνετε
είναι να ολοκληρώσετε τις ώριµες, για να µην πληρώσει ο άνεργος. Αυτός θα πληρώσει τις αποζηµιώσεις. Ό,τι σταµατήσετε και
ό,τι πάρετε πίσω από ώριµες νοµικά ιδιωτικοποιήσεις θα το πληρώσετε σε επιδόµατα, που δεν θα έχετε, για κοινωνική πολιτική.
Τέλος, όχι µειώσεις στις συντάξεις! Όλοι συµφωνούµε σε
αυτό. Όµως, δεν γίνεται µε κραυγές. Δεν γίνεται µε φωνές «εγώ
δεν θα µειώσω συντάξεις». Θα γίνει µόνο αν φέρετε ανάπτυξη.
Και µη µου πείτε ότι έχετε φέρει ως τώρα ανάπτυξη. Παγωµάρα
έχετε φέρει.
Επίσης, θα γίνει µόνο αν βοηθήσετε στο δηµογραφικό πρόβληµα. Το δηµογραφικό πρόβληµα θέλει συγκεκριµένα µέτρα για
να το βοηθήσετε, τα οποία όµως είναι µακρόχρονα, και βέβαια,
θέλει την ένταξη µεγάλου µέρους των µεταναστών, ιδιαίτερα των
µεταναστών που έχουν γεννηθεί εδώ, αλλά και των µεταναστών
που έρχονται, ώστε να είναι σε νόµιµη εργασία και να πληρώνουν
εισφορές.
Ο µετανάστης, ο οποίος έρχεται για δέκα χρόνια να δουλέψει,
να πληρώσει εισφορές και µετά να γυρίσει πίσω στην πατρίδα
του είναι «συν» για το ασφαλιστικό µας σύστηµα, διότι δεν παίρνει τίποτα. Δίνει µόνο, πληρώνει εισφορές, αντίθετα µε εκείνον
που δουλεύει µε «µαύρη» εργασία.
Θέλω να πω δυο λόγια και για το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Κύριε Κατρούγκαλε, υπάρχει ζήτηµα ηθικής τάξης. Δεν µπορείτε να το προσπεράσετε έτσι. Δεν έπρεπε να εισηγηθείτε εσείς
το νοµοσχέδιο. Ακόµα και να συµφωνούσαµε 100%, δεν έπρεπε
να το εισηγηθείτε. Συγγνώµη που σας το λέω, αλλά δεν είναι δυνατόν όταν έχουµε συµφωνητικά που είναι κατατεθειµένα στις
30 Ιανουαρίου να έρχεστε εδώ και να το εισηγείστε.
Είµαι σίγουρος ότι µπορεί να τα έχετε πάρει πίσω. Φέρτε τα
στοιχεία. Τα πήρατε πίσω; Φέρτε µας στοιχεία ότι δεν έχετε να
κερδίσετε τίποτα. Πάντως, δεν µπορείτε να το εισηγηθείτε και
δεν µπορείτε να το αντιπαρέλθετε έτσι απλά.
Δεύτερον, δεν θέλουµε να κάνουµε κακή κριτική. Μας ακούσατε και κάνατε κάποιες αλλαγές. Αφαιρέσατε, για παράδειγµα,
τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις µονιµοποιήσεις. Αφαιρέσατε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Κάνατε, λοιπόν, κάποιες αλλαγές, που και εµείς και άλλοι στην
επιτροπή σάς ζητήσαµε. Αυτό είναι καλό.
Μιλήσαµε µε τον κ. Βούτση, γιατί έχουµε µια ολοκληρωµένη
πρόταση, για να δούµε πώς µπορούµε, έστω και τώρα, στα επόµενα στάδια που λέτε ότι θα φέρετε -µακάρι να το κάνετε- να σας
βοηθήσουµε µε τις δικές µας συγκεκριµένες προτάσεις.
Εµείς πιστεύουµε στη δηµόσια διοίκηση. Τα παλιά κόµµατα,
το παλιό πολιτικό σύστηµα -και είστε σε ευθεία γραµµή µε το
παλιό πολιτικό σύστηµα- δεν πιστεύουν στη δηµόσια διοίκηση.
Κάνοντας προσωποπαγή τη δηµόσια διοίκηση την καταστρέφετε.
Μιλάτε µόνο για το τι θα βάλετε στη δηµόσια διοίκηση. Είναι
µεγάλη ή είναι µικρή; Έχει κόστος µεγάλο ή έχει κόστος µικρό;
Ποιος µιλάει για το τι παίρνουµε από τη δηµόσια διοίκηση; Πού
είναι οι υπηρεσίες; Έχουµε καταλάβει πού είναι οι υπηρεσίες; Η
δηµόσια διοίκηση δίνει υπηρεσίες στον πολίτη. Υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης που να είναι ευχαριστηµένος µε τις υπηρεσίες που
παίρνει;
Για να ασχοληθείτε, όµως, µε τις υπηρεσίες και µε τις ουρές
θέλει δουλειά, δεν θέλει νοµοσχέδια. Δεν λύνεται στη Βουλή.
Θέλει εκτελεστική εξουσία που να λειτουργεί. Μόνο έτσι δίνουµε
λύσεις στον πολίτη. Αντί γι’ αυτό, δεν γίνεται καµµία µεταρρύθµιση και ακούµε µόνο µνηµονιακή και αντιµνηµονιακή ρητορική.
Είστε το κόµµα του αντιµνηµονίου. Σας το µάθανε, γιατί δεν
το ξεκινήσατε εσείς. Είστε, όµως, το κόµµα του αντιµνηµονίου.
Αυτό, όµως, έχει αρχίζει και κουράζει.
Σήµερα ακούσαµε για τις µνηµονιακές επιστρατεύσεις. Υπήρχαν οι παλιές απλές επιστρατεύσεις και τώρα έχουµε τις µνηµονιακές. Μνηµονιακά τα all inclusive! Υπάρχουν τουριστικά
µνηµονιακά προγράµµατα. Παρακαλώ την Κυβέρνηση να µας
δώσει µια λίστα µε µνηµονιακά σινεµά, ώστε να µην πηγαίνω στα
µνηµονιακά σινεµά, αλλά στα αντιµνηµονιακά.
Έχετε αναβιώσει τα «πράσινα» και τα «µπλε» καφενεία! Μας
ξαναγυρίζετε στη δεκαετία του ’80. Είχαµε προχωρήσει. Είχαµε
ένα γερασµένο πολιτικό σύστηµα, το οποίο τουλάχιστον είχε
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φτάσει στο 2000 και εσείς ξαναγυρίζετε στο ’80. Πού είναι οι
τοµές; Πού είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όταν έρχεστε και
καταστρατηγείτε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Και δεν ντρέπεστε; Είχαν γίνει
προσπάθειες από την προηγούµενη κυβέρνηση και τις πήρε
πίσω. Τουλάχιστον ντράπηκε. Και τώρα µας φέρνετε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Δηλαδή, τη στιγµή που υπογράφεται µια απόφαση δεν
µπορεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τη βγάζει και στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την ίδια µέρα, στις 31 Δεκεµβρίου; Αυτά είναι αδιανόητα πράγµατα! Τι άλλο θα ακούσουµε;
Και έρχοµαι στην απλούστευση των διαδικασιών. Πού είναι η
απλούστευση των διαδικασιών; Πού είναι; Τα είπατε και στις προγραµµατικές δηλώσεις. Πουθενά! Και όσον αφορά την αναδιοργάνωση του δηµοσίου, δεν υπάρχει καµµία τοµή. Αντί γι’ αυτό
«Πλίνθοι, λίθοι, κέραµοι ατάκτως ερριµµένα»!
Και έρχοµαι στην άρση των επικαλύψεων. Πού είναι; Είπε τόσα
ο ειδικός αγορητής µας κ. Καρκατσούλης. Πού είναι η καταπολέµηση της διασποράς αρµοδιοτήτων; Κάποια από αυτά που
φέρνετε είναι µόνο σωστά και η βοήθεια που ζητήσατε. Μακάρι!
Όσον αφορά την άρση της επιστράτευσης, υπάρχουν κάποιες
αλλαγές στο πειθαρχικό, κάποιες από τις οποίες είναι σωστές
και κάποιες λάθος. Να δω έναν συνδικαλιστή να ψηφίσει υπέρ
του πειθαρχικού κάποιου δηµοσίου υπαλλήλου που είναι επίορκος.
Πού είναι η αξιολόγηση; Παντού κρυβόµαστε από την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι λογοδοσία. Είστε ενάντια και στη λογοδοσία;
Ό,τι φέρατε µέχρι τώρα είναι όλα µπαλώµατα και από Αύγουστο και βλέπουµε. Καταστρατηγείτε την ΕΕΤΤ και τη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. Με αυτά που φέρατε σε όλα τα
νοµοσχέδια, της παίρνετε αρµοδιότητες -ακόµα και αρµοδιότητες που δώσατε σε Υπουργούς. Τις πήρατε ορισµένες.
Όσον αφορά την προκήρυξη της ΕΡΤ, λέχθηκε ήδη ότι ουσιαστικά θα πάρετε ανθρώπους πάλι κοµµατικά. Δεκατρείς περιφερειάρχες. Τι να τα λέω; Τα ξέρει πια όλος ο κόσµος.
Και βέβαια, υπάρχει και το µεγάλο θέµα των µεταβατικών διατάξεων της θητείας των ανεξάρτητων αρχών. Προσέξτε! Προσέξτε πάρα πολύ! Κάντε συνταγµατική αναθεώρηση και
καταργείστε τις ανεξάρτητες αρχές. Αν αυτό νοµίζετε, καταργείστε τις. Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι η σωστή λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, καταργείστε τες. Όµως, όσο υπάρχουν, δεν
θα τις καταπατάτε! Όσο υπάρχουν, δεν µπορείτε να τις καταπατήσετε! Δεν µπορείτε να καταργήσετε θητείες ανθρώπων στη
µέση και µετά να προσβληθούν τα πρόστιµα που θα βάλουν
αυτές οι αρχές σε µεγάλες εταιρείες. Σε µεγάλες εταιρείες θα
βάλουν τα πρόστιµα, γιατί αυτές οι αρχές ρυθµίζουν αυτές τις
εταιρείες. Η ΕΕΤΤ ρυθµίζει τις µεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνίας. Τι τους δίνετε; Κι άλλα δώρα; Δεν φτάνουν τα δώρα µε τις
ρυθµίσεις; Δεν φτάνει που χαρίζετε 20.000.000 σε καπνοβιοµηχάνους για να πληρώσουν 10.000.000 και να γλιτώσουν τα άλλα
20.000.000; Για ποιο λόγο τα κάνετε αυτά; Υποτίθεται ότι είστε
µια διαφορετική κυβέρνηση, πρώτη φορά Αριστερά! Τι είναι
αυτό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Πετράκος µίλησε για την
ιστορία. Κάθε ηγέτης και κάθε κυβέρνηση καλούνται να επιτελέσουν κάθε φορά τον ιστορικό τους ρόλο. Το πώς θα απαντήσουν
σε αυτήν την πρόκληση, είναι η δική τους κάθε φορά αναµέτρηση µε την ιστορία. Σε πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, φτάνει
αυτή η στιγµή της αλήθειας και για τον κ. Τσίπρα και για την κυβέρνησή σας. Πλησιάζει! Όταν θα έρθει αυτή η στιγµή, να έχετε
αυτά στο νου: Η ιστορία γράφει και καταγράφει πράξεις, παραλείψεις και καµµιά φορά προθέσεις. Ποτέ, όµως, εξαγγελίες!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχάρη.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βενιζέλος.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο.
EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα νο-
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µοσχέδιο για τη δηµόσια διοίκηση βρίσκεται πάντα στην καρδιά
της κυβερνητικής πολιτικής γιατί αφορά το κράτος, που βρίσκεται στο επίκεντρο των πάντων και είναι ο µοχλός όλων των πολιτικών.
Όµως, στην προκειµένη περίπτωση, στο νοµοσχέδιο αυτό προστίθενται πολύ σηµαντικά θέµατα µε τη µορφή τροπολογιών και
έτσι πράγµατι η συζήτησή του επί της αρχής αποκτά µια δυναµική, η οποία µας φέρνει αντιµέτωπους µε τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας.
Είναι σηµαντικό να σεβόµαστε το κράτος δικαίου και νέους θεσµούς, όπως οι ανεξάρτητες αρχές. Είναι σηµαντικό να µην παρεµβαίνουµε στη λειτουργία τους και να προστατεύουµε την
προσωπική ανεξαρτησία των µελών τους, οι οποίοι απειλούνται
όταν εισάγονται τροπολογίες σε σχέση µε το όριο της ηλικίας
τους στο µέσον της διαδροµής τους.
Επίσης, είναι σηµαντικό να προστατεύουµε θεσµούς όπως η
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή θεσµούς διαφάνειας και κράτους δικαίου,
οι οποίοι στην πραγµατικότητα διασφαλίζουν τη δηµοσιότητα
των διοικητικών πράξεων.
Ακόµη σηµαντικότερο είναι να προστατεύσουµε το κεφάλαιο
της αλληλεγγύης των γενεών και τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, ιδίως από το 2019 και µετά, όταν θα υπάρχει
πολύ µεγάλο πρόβληµα σύµφωνα µε τις αναλογιστικές µελέτες,
όταν θα φανεί η αξία αυτού του «κουµπαρά αλληλεγγύης», ο
οποίος δυστυχώς σπάει σήµερα. Και σπάει µε πρωτοβουλία πολιτικών στελεχών, προσώπων που έχουν δώσει δήθεν αγώνα
εναντίον του «καταραµένου» PSI, που δήθεν αφαίρεσε τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών ταµείων, ενώ στην πραγµατικότητα
δεν έκανε τίποτε άλλο από µια συµψηφιστική λογιστική εγγραφή
µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων και του κράτους, µε τις διοικήσεις των ταµείων να µην προστατεύουν το ίδιο τους το βιός,
γιατί δεν σεβάστηκαν τις οδηγίες που είχαµε δώσει. Εν αντιθέσει,
το ΙΚΑ, το µεγαλύτερο ταµείο της χώρας, σεβάστηκε τις οδηγίες
και διασφάλισε το χαρτοφυλάκιό του και το αποκατέστησε στο
130% -όχι απλώς στο 100%!
Ο κ. Κατρούγκαλος έχει ακούσει πολλά για τη σύγκρουση συµφερόντων που έχει προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι σύγκρουση
συµφερόντων υπάρχει και σε σχέση µε το ΑΚΑΓΕ, διότι έχει υπερασπιστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος τις αιτήσεις ακυρώσεως
των ταµείων που δεν συµµορφώθηκαν στις οδηγίες της Κυβέρνησης και έβλαψαν τα ταµεία τους όταν έγινε το κούρεµα του
δηµοσίου χρέους.
Έχουµε να δούµε και άλλα στην πορεία των συζητήσεών µας,
έχουµε να δούµε και άλλες συµπεριφορές άλλων στελεχών της
Κυβέρνησης. Δεν είναι όµως αυτό το οποίο µε ενδιαφέρει. Γιατί,
ο κ. Κατρούγκαλος έχει σίγουρα πρόβληµα θεσµικής αξιοπιστίας, αλλά τελεί υπό την κηδεµονία του Υπουργού του, του κ.
Βούτση, ο οποίος είναι εδώ καθηλωµένος στο δεύτερο έδρανο,
ως επιτηρητής και πανεπόπτης όλων των συζητήσεων, όχι µόνο
των Αναπληρωτών Υπουργών του Υπουργείου του, αλλά όλων
των Υπουργών της Κυβέρνησης, που δεν ανήκουν στον σκληρό
πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και µε τον κ. Παρασκευόπουλο ήταν εδώ, έτοιµος να λάβει τον
λόγο, να επιτιµήσει, να εγκρίνει, να υπερασπιστεί, να προσυπογράψει, ο «πανεπόπτης» Υπουργός Εσωτερικών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Όλα αυτά είστε εσείς,
κύριε Υπουργέ;
EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Όλα αυτά όµως, όπως σας είπα, δεν
θα είναι τίποτα µπροστά σε αυτά που κινδυνεύουµε να ζήσουµε
και τα οποία εύχοµαι και ελπίζω να µην ζήσουµε.
Θέλω, λοιπόν, να ευχηθώ από το Βήµα της Βουλής καλή επιτυχία στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Δραγασάκη και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Τσακαλώτο, που
όπως µαθαίνουµε δηµοσιογραφικά βρίσκονται σήµερα στην
Φρανκφούρτη, επιδιώκοντας µια συνάντηση µε τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον κ. Ντράγκι. Στο µεταξύ
απουσιάζει ο κ. Βαρουφάκης και είναι παράξενο να µην µετέχει
ο Υπουργός των Οικονοµικών, που θα συζητήσει θεσµικά µε τον
κ. Ντράγκι στο Eurogroup της 11ης Μαΐου.
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Πώς είναι δυνατό να συζητήσει στο Eurogroup, ενώ δεν θα έχει
συµµετάσχει στις διαβουλεύσεις, οι οποίες θα γίνουν; Αυτά είναι
πράγµατα αντιφατικά, παράταιρα και µειώνουν τη διαπραγµατευτική σοβαρότητα της Κυβέρνησης.
Εγώ πραγµατικά θέλω να είναι θετικό το αποτέλεσµα της συζήτησης αυτής µε τον κ. Ντράγκι και το έχω ζητήσει κατ’ επανάληψη από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, µε τους οποίους
διατηρούµε µια πολιτική, ιδεολογική και αξιακή σχέση.
Αλλά, ήθελα να ρωτήσω αυτή η συνάντηση σήµερα, που είναι
τόσο κρίσιµη, σε ποιο πλαίσιο διεξάγεται, σε ποια στρατηγική εντάσσεται, µε ποια αξιοπιστία γίνεται; Τι πάει να κάνει ο κ. Δραγασάκης µε τον κ. Τσακαλώτο; Πάει να εκβιάσει και να πιέσει τον
κ. Ντράγκι, να τον απειλήσει µε κάτι που θα συµβεί στην Ελλάδα
εις βάρος του εαυτού της µε κάποιες επιπτώσεις στην Ευρωζώνη
ή πάει να παρακαλέσει; Τρεις και πλέον µήνες µετά το σχηµατισµό της Κυβέρνησης τι έχει συµβεί; Έχουµε κερδίσει τον χρόνο
που πέρασε ή τον έχουµε χάσει;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει επιτέλους η χώρα µια σαφή και υπεύθυνη στρατηγική. Λυπάµαι που σας ενοχλώ µε αυτά που λέω, αλλά ένα από τα δύο
θα συµβεί ή θα προσχωρήσετε µε καθυστέρηση στην πολιτική
µας, αυτή που λοιδορήσατε, συκοφαντήσατε, υπονοµεύσατε,
φτύσατε, ζητώντας συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για την πολιτική του και ιστορική του εξαπάτηση ή θα καταστραφεί η χώρα.
Το ζήτηµα δεν είναι να δικαιωθούµε µέσω της καταστροφής της
χώρας. Το ζήτηµα δεν είναι καν να δικαιωθούµε. Το ζήτηµα είναι
η χώρα να προστατεύσει τις θυσίες των πολιτών της, να βγει
αλώβητη, να αποκτήσει προοπτική.
Το κόµµα µου, προσωπικά εγώ, τους τελευταίους τρεις µήνες
αντιµετωπίζουµε ένα δίληµµα. Αναρωτιόµαστε αναδροµικά
µήπως έχουµε κάνει ένα πολύ µεγάλο λάθος που δεν δραµατοποιήσαµε επικοινωνιακά τις αγωνιώδεις προσπάθειές µας των
προηγούµενων πέντε ετών. Μήπως ήµασταν πολύ υπεύθυνοι,
πολύ ειλικρινείς; Μήπως έπρεπε να έχουµε µετατρέψει σε ένα
σόου, σε µία διαρκή, αν θέλετε, επιχείρηση επικοινωνίας όλο
αυτό που κάναµε σιωπηρά, επίµονα; Γιατί φαίνεται ότι το µόνο
που έχει αξία για κάποιους συµπολίτες µας είναι µια εντύπωση η
οποία επικρατεί.
Αλλά, ξέρετε, όσο και αν επενδύεις στην εντύπωση η εντύπωση θα είναι φευγαλέα. Και τώρα φτάνει η ώρα της αλήθειας.
Και η ώρα της αλήθειας –θέλω να το έχω καταγράψει αυτό στα
Πρακτικά της Βουλής που είναι το Σώµα της ιστορίας του ελληνικού έθνους- συνδέεται µε το µπούµερανγκ σε σχέση µε το ζήτηµα του χρέους.
Η Κυβέρνηση, προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι ΑΝΕΛ, µιλούσαν για µονοµερείς ενέργειες, για διεθνή διάσκεψη για το
χρέος και απαξίωναν το µεγάλο επίτευγµα του 2012. Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Βουλής, εµπλέκοντας ακόµη και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, συγκρότησε την Επιτροπή για το
Επαχθές Χρέος, προσβάλοντας την ίδια τη λειτουργία της δηµοκρατίας τα σαράντα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Γιατί η επιτροπή της ασχολείται µε χώρες που είχαν στυγνές δικτατορίες
και εγκληµατίες δικτάτορες που επιβάρυναν τη χώρα τους, δεν
ασχολείται µε δηµοκρατικές κυβερνήσεις, µε περιοδικές εκλογές
και µε κράτος δικαίου.
Και βέβαια όλο αυτό βασίστηκε σε ένα θεώρηµα, στο θεώρηµα
ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιµο. Χλεύαζε µάλιστα ο κ.
Τσίπρας και εµένα και όλους εκείνους που έλεγαν ότι το χρέος
είναι βιώσιµο τεχνικά. Το βιώσιµο χρέος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι το µικρό χρέος, δεν είναι το χρέος το οποίο
µπορεί να αντιµετωπιστεί µε έναν τρόπο απλοϊκό. Μη βιώσιµο
χρέος δεν είναι το µεγάλο, το δυσβάσταχτο χρέος. Βιώσιµο
χρέος είναι µια τεχνική έννοια που σηµαίνει ότι το χρέος εκλαµβάνεται ως τέτοιο από τις αγορές, από το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι χρέος διαχειρίσιµο, χρέος εξυπηρετήσιµο, χρέος που επιτρέπει τη χρηµατοδότηση της χώρας.
Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έλεγε και δυστυχώς λέει ότι το
χρέος δεν είναι βιώσιµο δηµιουργεί το εξής πρόβληµα: Απαγορεύει καταστατικά, νοµικά στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να
καταβάλει τις δόσεις και να συνεχίσει τη χρηµατοδότηση της
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χώρας. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αξιώνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε Eurogroup να επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα
του ελληνικού δηµοσίου χρέους, προκειµένου το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να εκταµιεύει τις δόσεις.
Το να λέει µια ελληνική κυβέρνηση ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο τεχνικά, νοµικά σηµαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
µε βάση το καταστατικό της, δεν µπορεί να στηρίζει τις ελληνικές
τράπεζες. Εάν φυσικά οι ίδιοι λέµε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο
αποµακρυνόµαστε ακόµα περισσότερο από τις αγορές και το κυριότερο, όταν µια ελληνική κυβέρνηση λέει ότι το χρέος δεν είναι
βιώσιµο υπονοµεύει το βασικό επιχείρηµα µε το οποίο µπορεί να
πετύχει τη µείωση του δηµοσιονοµικού στόχου, δηλαδή µικρότερο
πρωτογενές πλεόνασµα από το 3%. Διότι το µικρότερο πλεόνασµα
τεκµηριώνεται στη µελέτη βιωσιµότητας του χρέους και είναι βεβαίως σωστό ο στόχος να είναι περιορισµένος, γύρω στο 1,5%,
είναι όµως λάθος να αυτοϋπονοµευόµαστε λέγοντας ότι το χρέος
δεν είναι τεχνικά βιώσιµο.
Είναι επίσης λάθος να βλέπουµε εµείς οι ίδιοι την ονοµαστική
τιµή του χρέους και µόνον τον λόγο προς το ΑΕΠ, γιατί πρέπει να
λάβουµε υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν το χρέος σε
καθαρή παρούσα αξία, την αναδιάρθρωση που έγινε µε ριζοσπα
στικό τρόπο το 2012, τη µεγάλη µέση διάρκεια, τα µικρά µέσα επιτόκια, το ελάχιστο πια ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης, που είναι
µειωµένο κατά 60% σε σχέση µε το 2009. Και κυρίως, όταν λέµε
ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο υπονοµεύουµε το βασικό ζητούµενό
µας, που είναι να εφαρµοστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι δεσµεύσεις της του 2012 για περαιτέρω ελαφρύνσεις του ελληνικού
χρέους, τώρα που κανονικά η χώρα θα έβγαινε από το µνηµόνιο,
αλλά δυστυχώς µπαίνει βαθύτερα στο τρίτο µνηµόνιο.
Θέλω να σας θέσω ένα ερώτηµα για να το σκεφτεί ο καθένας
ήρεµα στη συνείδησή του: Σύµφωνα µε τις δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η τελευταία παρέµβαση του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου λέει ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για να καταβάλει
τις δόσεις και να συνεχίσει το ελληνικό πρόγραµµα θέλει είτε η
Ευρώπη να κουρέψει το ελληνικό χρέος είτε η Ελλάδα να πάρει
πρόσθετα σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα. Αυτό τι είναι; Είναι µία
παρέµβαση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου φιλική για την Ελλάδα; Ασκεί µία πίεση που θα τη δεχθεί το φινλανδικό, το σλοβακικό, το κυπριακό κοινοβούλιο; Ή είναι η απειλή του ξαφνικού
θανάτου, όπως έγινε σε άλλες χώρες µε κορυφαίο παράδειγµα
την Αργεντινή; Προς Θεού, µην κάνουµε το λάθος να εκλάβουµε
τη θέση αυτή του ΔΝΤ ως φιλική. Πρόκειται για την ωµή απειλή
του ξαφνικού θανάτου, για την ωµή απειλή ότι θα επαναληφθεί το
αργεντίνικο παράδειγµα.
Γιατί έχει µαλλιάσει η γλώσσα µου να λέω τόσον καιρό ότι πρέπει να διαπραγµατευόµαστε όχι µόνο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά και µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Έχει µαλλιάσει η
γλώσσα µου να λέω να µη συζητάτε για τις περιβόητες λίστες µεταρρυθµίσεων, συζητήστε για το δηµοσιονοµικό και µακροοικονοµικό πλαίσιο, γιατί όλα από εκεί εξαρτώνται. Αλλά κανείς δεν
ακούει, κανείς δεν σέβεται, κανείς δεν ρωτά, κανείς δεν θυµάται.
Θέλετε να σας θυµίσω, πολύ βιαστικά, τις εκατό µέρες που πέρασαν πόσες αποχρώσεις του γκρι στις θέσεις της Κυβέρνησης
έχουµε γύρω από τα µεγάλα θέµατα της οικονοµίας και της διαπραγµάτευσης; Σχεδόν πενήντα αποχρώσεις γκρι θέσεων.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Λέει η Κυβέρνηση: Δεν θέλουµε παράταση του προγράµµατος,
θέλουµε ένα άλλου τύπου πρόγραµµα-γέφυρα. Λέει όµως ταυτόχρονα: Μας εγκλώβισε η προηγούµενη κυβέρνηση στη δίµηνη παράταση, ενώ θα έπρεπε να έχει κάνει εξάµηνη παράταση του
µνηµονίου, για το οποίο η Κυβέρνηση δεν ήθελε αρχικά να παραταθεί. Μετά υπογράφει τετράµηνη παράταση του προγράµµατος,
ερήµην της Βουλής, µε πρόβλεψη για τρίτο µνηµόνιο, τέλη Ιουνίου, και το υπογράφει χωρίς διασφαλισµένη χρηµατοδότηση, ενώ
επιστρέφει τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ του ΤΧΣ στοEFSF.
Λέει η Κυβέρνηση: Επιδιώκουµε άµεση λύση στο πρόβληµα
ρευστότητας του δηµοσίου µε αύξηση του ΕLΑ και του ορίου των
εντόκων γραµµατίων, δηλαδή µέσω των τραπεζών, και θέλουµε
τα µεγάλα θέµατα, ασφαλιστικό, εργασιακό κ.λπ., να συζητηθούν
τον Ιούνιο.
Και µετά, λέει: «Πάµε κατευθείαν σε συµφωνία τον Ιούνιο» -δη-
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λαδή σε τρίτο µνηµόνιο- «χωρίς να έχουµε λύσει κανένα ενδιάµεσο πρόβληµα χρηµατοδότησης».
Λέει η Κυβέρνηση, µόλις αναλαµβάνει τα καθήκοντά της, «δεν
θέλουµε τις υπολειπόµενες δόσεις του προγράµµατος, αρκεί να
ανεβάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το όριο του ELA και το
όριο των εντόκων γραµµατίων». Μετά λέει: «Ελπίζουµε σε καταβολή κάποιων δόσεων, για να καλυφθούν επιτακτικές ταµειακές
ανάγκες». Μετά επαναλαµβάνει ότι ήταν λάθος που υπέγραψε –
το είπε ο κ. Τσακαλώτος- χωρίς χρηµατοδότηση. Μετά λέει:
«Δώστε µας πίσω το 1,2 δις από τα 11 που επιστρέψαµε στο
EFSF» και µετά µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου επιβάλλει
την υποχρεωτική συγκέντρωση των διαθεσίµων των ΟΤΑ, των
ΑΕΙ και των άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δηλαδή «στεγνώνει» τη ρευστότητα, ενώ έχει προηγηθεί ο αναγκαστικός προσανατολισµός της όποιας ρευστότητας των τραπεζών
στην ανανέωση των εντόκων γραµµατίων και στην κάλυψη του
κενού που αφήνει η µη συµµετοχή ξένων τραπεζών στα έντοκα
γραµµάτια.
Για το χρέος σάς είπα τι έχει συµβεί και τελικά φθάνουµε στην
εξής εικόνα. Κάθε εβδοµάδα τις πρώτες ηµέρες υπάρχει αισιοδοξία, σύγκλιση, επίκειται συµφωνία, εντυπωσιακά θετικό κλίµα
στις προσωπικές επαφές του κ. Τσίπρα µε την κ. Μέρκελ και άλλους παράγοντες. Το κλίµα επιδεινώνεται µέχρι την Παρασκευή.
Κάθε Σάββατο υπάρχει κλίµα αδιεξόδου, µεγάλη απόσταση,
απαιτείται σκληρή διαπραγµάτευση. Κάθε Κυριακή συστηµατικά,
επί δεκατρείς εβδοµάδες τώρα, συγκροτείται σύσκεψη υπό τον
Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου και εκπέµπεται µήνυµα µεγάλης αισιοδοξίας, που διαρκεί µία µε δύο ηµέρες, τώρα πια
λίγες ώρες.
«Εάν δεν υποχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν
υποχωρεί η ελληνική Κυβέρνηση», λένε οι Υπουργοί της Κυβέρνησης. Αυτό θα πει ο κ. Δραγασάκης σήµερα στον κ. Ντράγκι;
«Για πρώτη φορά, µάλιστα, υπάρχει διαπραγµάτευση», λέει η
Κυβέρνηση. Ποια διαπραγµάτευση; Η διαπραγµάτευση του κ.
Βαρουφάκη; Η διαπραγµάτευση του κ. Τσίπρα; Η διαπραγµάτευση του κ. Δραγασάκη; Η διαπραγµάτευση του κ. Θεοχαράκη;
Η διαπραγµάτευση του κ. Χουλιαράκη; Ρωτώ, για να µη φέρω σε
δύσκολη θέση την Κυβέρνηση, τι απέγινε η ιστορική µορφή της
κ. Παναρίτη, η οποία χάθηκε κάπου στα ενδιάµεσα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συνεχώς αλλάζουν η διαδικασία και το κλίµα, αλλά υπάρχουν
πάντα µεγάλες διαφορές επί της ουσίας. Κάθε εβδοµάδα τίθεται
το ερώτηµα «υπάρχει ταµειακή δυνατότητα καταβολής µισθών
και συντάξεων;» και κάθε εβδοµάδα υπάρχει η δήλωση ότι «αν
βρεθούµε προ του διλήµµατος να καταβάλουµε µισθούς και συντάξεις ή διεθνείς υποχρεώσεις, προφανώς προηγούνται οι µισθοί
και οι συντάξεις». Μόνο που την επόµενη εβδοµάδα δεν θα µπορέσουν να καταβληθούν ούτε µισθοί και συντάξεις σε περίπτωση
πιστωτικού γεγονότος.
Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Βαρουφάκης σπεύδει το Πάσχα των καθολικών στην Ουάσιγκτον και διαβεβαιώνει την κ. Λαγκάρντ ότι
η Ελλάδα θα είναι στο διηνεκές συνεπής στις διεθνείς υποχρεώσεις της και µετά µαθαίνουµε ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιµη για
συµφωνία και έντιµο συµβιβασµό.
Όµως, ταυτόχρονα δηλώνεται διά στόµατος Πρωθυπουργού
ότι αν υπάρχει απόκλιση από το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, αν
υπάρχει υπέρβαση των ορίων, µόνη λύση είναι το δηµοψήφισµα.
Υπάρχουν, όµως, στελέχη της Κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, όπως ο κ. Φίλης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, που θέτουν ακόµη και τώρα το ζήτηµα των εκλογών και
είναι πολλοί που πιστεύουν ότι πίσω από οποιαδήποτε προσφυγή
σε δηµοψήφισµα, δηλαδή στην πολιτική των Καννών, κρύβεται η
αδυναµία να κυβερνήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, άρα κρύβεται η φυγή προ του αδιεξόδου ή ο εσωτερικός εκβιασµός.
Έχω πει και το επαναλαµβάνω και σήµερα: Η Κυβέρνηση υποδύεται ότι διαπραγµατεύεται. Επί εκατό µέρες δεν έχει διεξαχθεί
καµµία διαπραγµάτευση ή για να είµαι ακριβής, δεν έχει διεξαχθεί καµµία διεθνής διαπραγµάτευση. Υπό το πρόσχηµα µίας
δήθεν διεθνούς διαπραγµάτευσης διεξάγεται µία δύσκολη,
σκληρή, αλλά µίζερη και µικροκοµµατική εσωτερική διαπραγµά-
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τευση µέσα στην Κυβέρνηση, µέσα στην κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, την κοινή και ενιαία κοινοβουλευτική Πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά, διότι αυτό θέτει
διλήµµατα τα οποία υπερβαίνουν το όριο της εντολής της 25ης
Ιανουαρίου.
Γι’ αυτό, επειδή τώρα πια τα ψέµατα τελείωσαν, έφτασε η ώρα
της αλήθειας, ο χρόνος τελείωσε και η χώρα πρέπει να αυτοπροστατευτεί και να αποφύγει ιστορικές βλάβες, καλώ και παρακαλώ
την Κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τα απλά, τα θεµελιώδη: ποιο είναι το πλαίσιο -πού πηγαίνουµε, πότε πηγαίνουµε- που ακολουθεί η χώρα σε µια
διαπραγµάτευση που έχει νόηµα, όταν γίνεται µε τους έξω και
όχι όταν γίνεται µε τους µέσα, απλά και µόνο για να διασφαλίσουµε την παραµονή µιας νέας πολιτικής οµάδας στην εξουσία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βενιζέλο.
Πριν δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Καραθανασόπουλο,
επιτρέψτε µου µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Πριν από λίγο η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας κατέθεσε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για το νοµοσχέδιο που συζητούµε επί της αρχής.
Σας ενηµερώνω ότι η εκφώνηση των ονοµάτων, θα είναι γύρω
στις τέσσερις. Κάπου εκεί το υπολογίζουµε.
Ορίστε κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση για το σηµερινό νοµοσχέδιο βεβαίως εντάσσεται
στο πλαίσιο και γίνεται κάτω από τη συνολικότερη εξέλιξη της
διαπραγµάτευσης, την οποία συνεχίζει η Κυβέρνηση µε τους λεγόµενους θεσµικούς ετέρους, δηλαδή µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, την τρόικα επί της ουσίας.
Από αυτήν την άποψη επιβεβαιώνεται και µε βάση και τις τελευταίες εξελίξεις και τα σηµερινά δηµοσιεύµατα ότι η διαπραγµάτευση δεν γίνεται µε σκοπό να ικανοποιηθούν οι λαϊκές
ανάγκες, να επιστραφούν οι τεράστιες απώλειες, τις οποίες υπέστησαν οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι συνταξιούχοι, τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα, τα χρόνια αυτής της καπιταλιστικής κρίσης και της
εφαρµογής του µνηµονίου, αλλά η Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται
για το πώς καλύτερα θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου, οι ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας για το πέρασµα
στη νέα φάση του κύκλου από την ύφεση στην ανάπτυξη. Γιατί
διαπραγµατεύεται, ακριβώς µέσα στο πλαίσιο των στρατηγικών,
ταξικών, αντιλαϊκών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεχόµενοι αυτές τις ταξικές στρατηγικές επιλογές. Διαπραγµατεύεται σε συνθήκες κυριαρχίας, σε επίπεδο οικονοµίας και στη χώρα
µας των µονοπωλίων.
Έτσι, λοιπόν, η όποια εξέλιξη, η όποια διαπραγµάτευση δεν
είναι τίποτε άλλο παρά προσαρµογή επί της ουσίας της σηµερινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στις νέες ανάγκες που έχει
το κεφάλαιο, προσαρµογή επί της ουσίας στον αντιλαϊκό ταξικό
µονόδροµο των αναγκών της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Εδώ, όµως, µπαίνει και ένα ερώτηµα καλοπροαίρετο από πολλούς. Εφόσον, λοιπόν, ισχύουν αυτά τα οποία λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ότι η Κυβέρνηση δεν διαπραγµατεύεται
για σκοπό των εργαζοµένων, αλλά για διαπραγµατεύεται προς
όφελος του κεφαλαίου, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση από την
µεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου;
Γιατί πιέζουν. Πιέζουν, αφ’ ενός για να ληφθούν πιο γρήγορα
τα αντιλαϊκά αντεργατικά µέτρα και αφ’ ετέρου, γιατί η διαπραγµάτευση η οποία κάνει η Κυβέρνηση δεν είναι µια αποσπασµατική διαπραγµάτευση, αλλά εντάσσεται στο σύνολο των
γενικότερων αντιθέσεων, οι οποίες εκδηλώνονται το τελευταίο
χρονικό διάστηµα µε ιδιαίτερη σφοδρότητα, εξαιτίας και της καπιταλιστικής κρίσης, αντιδράσεις και αντιθέσεις που αφορούν,
τόσο την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ρόλο της Γερµανίας σε αυτή και της στάσης των Ηνωµένων Πολιτειών απέ-
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ναντι σε αυτήν την εξέλιξη των πραγµάτων, αλλά και ταυτόχρονα
έχουν στο επίκεντρό τους το ποιος θα επιβαρυνθεί το υψηλό
κρατικό χρέος σε επίπεδο Ευρωζώνης. Αν δηλαδή θα επιµεριστεί
ένα πολύ µεγαλύτερο κοµµάτι του κρατικού χρέους της Ευρωζώνης που κοµµάτι του είναι το ελληνικό κρατικό χρέος και θα
αναλάβει την εξυπηρέτησή του η Γερµανία.
Έτσι, λοιπόν, το πλαίσιο αυτής της διαπραγµάτευσης είναι αντιλαϊκό. Αποσκοπεί επί της ουσίας στο να µπορέσει η Κυβέρνηση
να διευκολυνθεί στην εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, για να
εξοικονοµήσει κάποιους πόρους, οι οποίοι όµως δεν πρόκειται
να κατευθυνθούν στη βελτίωση της θέσης των λαϊκών στρωµάτων.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους
που θα εξοικονοµήσει από την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους για να στηρίξει µε κάθε τρόπο και µέσο, να χρηµατοδοτήσει
δηλαδή κρατικά, τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τα επενδυτικά
τους σχέδια, είτε άµεσα -µέσα από τα νέα προγράµµατα των
αναπτυξιακών επενδυτικών νόµων, αλλά και τις φοροελαφρύνσεις που προετοιµάζει µέσα από τη µείωση των φορολογικών
συντελεστών για τους επιχειρηµατικούς οµίλους- είτε µε έµµεσο
τρόπο, µέσω της άµεσης παρέµβασης του αστικού κράτους στην
ίδια την οικονοµία, δηλαδή µέσα από την παρέµβαση και τη δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών, για να µπορέσει να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική καπιταλιστική δραστηριότητα σε
επίπεδο οικονοµίας.
Γι’ αυτό, άλλωστε, η Κυβέρνηση έχει παραπέµψει στις ελληνικές καλένδες το ζήτηµα της κατάργησης και του µνηµονίου,
αλλά και των εφαρµοστικών νόµων και έχει παραπέµψει στις καλένδες την υπόθεση της αποκατάστασης των τεράστιων απωλειών που έχει υποστεί ο λαός µας όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, λοιπόν, είτε καταλήξει η Κυβέρνηση σε νέα συµφωνία µε
τους δανειστές, µε τους θεσµικούς εταίρους –πράγµα το οποίο
θα σηµαίνει νέο µνηµόνιο, νέα αντιλαϊκά µέτρα σε βάρος της εργατικής λαϊκής οικογένειας- είτε υπάρξει ένα ατύχηµα, µε όποια
µορφή και αν πάρει -επιστροφή στο εθνικό νόµισµα ή κυκλοφορία ενός διπλού νοµίσµατος στην Ελλάδα- αυτά δεν είναι τίποτα
άλλο παρά όψεις του ίδιου νοµίσµατος που ικανοποιεί τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας και των επιµέρους επιδιώξεων
και συµφερόντων τµηµάτων του κεφαλαίου.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει ο λαός, το εργατικό
λαϊκό κίνηµα να επιδείξει καµµία αναµονή, αλλά πρέπει να παρέµβει άµεσα στην κατεύθυνση της σύγκρουσης µε αυτήν την
πολιτική που τον οδηγεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, που
επιδεινώνει τη θέση του και να οδηγηθεί σε σύγκρουση και σε
ρήξη µε όλους αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή µε την κυριαρχία των επιχειρηµατικών οµίλων, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
που αποτελούν και τις βασικές αιτίες των προβληµάτων που σήµερα αντιµετωπίζει η λαϊκή οικογένεια.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη, δεν είναι τυχαία και η σταδιακή
και συνεχής προσαρµογή που κάνει η Κυβέρνηση όσον αφορά
την προπαγάνδα της, προσπαθώντας να εγκλωβίσει τα λαϊκά
στρώµατα σε αυτήν την αντιλαϊκή, ταξική πολιτική την οποία σκοπεύει να εφαρµόσει.
Από τον πεντοζάλη που θα χόρευε τις αγορές και το σκίσιµο
των µνηµονίων και των εφαρµοστικών νόµων µε έναν νόµο περάσαµε στον λιτό βίο στην αρχή και σήµερα στην ήπια λιτότητα, µία
λιτότητα η οποία θα συνεχίσει στο διηνεκές. Περάσαµε στον
εσωτερικό δανεισµό, για να ικανοποιούνται οι ανάγκες των δανειστών και να εκπληρώνεται στο διηνεκές το κρατικό χρέος.
Η Κυβέρνηση καταθέτει στο σηµερινό νοµοσχέδιο τροπολογία
για το ΑΚΑΓΕ, δηλαδή για το Ταµείο Αλληλεγγύης, µε την οποία
το υποχρεώνει να χρηµατοδοτήσει µε τους πόρους του τα ελλείµµατα που έχει δηµιουργήσει και η σηµερινή πολιτική και οι
προηγούµενες στα ασφαλιστικά ταµεία και να µην καλυφθούν
αυτά τα ελλείµµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό, για να µπορεί η Κυβέρνηση να συνεχίσει απερίσπαστη την εξυπηρέτηση
στο διηνεκές του κρατικού χρέους, άρα και των αναγκών των δανειστών.
Φαίνεται, λοιπόν, αυτή η συνεχής προσαρµογή και στο σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε και συζητείται. Είχε έρθει
διαφορετικό στην αρχή. Εµπεριείχε µία σειρά ζητηµάτων τα
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οποία αφαιρέθηκαν. Τυχαίο; Μάλλον εντάσσεται στο πλαίσιο της
διαπραγµάτευσης. Για παράδειγµα, η ύπαρξη των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας αφαιρέθηκε από το τελικό κείµενο. Αφαιρέθηκε η µετατροπή των ΙΔΑΧ σε µόνιµο προσωπικό εξαιτίας
ακριβώς των απαιτήσεων των δανειστών, αλλά και των αναγκών
που θέλουν να εξυπηρετηθούν.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η Κυβέρνηση προεκλογικά και
όταν ήταν στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ εκµεταλλεύθηκε πολιτικά τους αγώνες των εργαζοµένων και τις ανάγκες, τις
οποίες είχαν, για να έρθει στην εξουσία -και όχι µόνο πολιτικά,
αλλά και για οικονοµικούς λόγους, γιατί το νόµιµο δεν είναι πάντοτε και ηθικό- και σήµερα εξακολουθεί να υλοποιεί και να εφαρµόζει, να στηρίζει ακριβώς αυτές τις µνηµονιακές πολιτικές ή να
µην τις αµφισβητεί.
Το ζήτηµα επί της ουσίας δεν είναι η ψεύτικη αντιπαράθεση, η
ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση, αν θα είναι µικρό ή µεγάλο το
αστικό κράτος. Το βασικό ερώτηµα, το οποίο πρέπει να απαντηθεί, είναι τι κράτος έχουµε.
Έχουµε ένα κράτος της εξουσίας των αστών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα ταξικό κράτος. Είτε, λοιπόν, είναι µικρό αυτό το
ταξικό κράτος είτε είναι µεγάλο, είναι αντιλαϊκό από την ίδια του
τη φύση, από την ίδια του τη γέννα. Γιατί ακριβώς θέλει να ικανοποιήσει το όποιο µέγεθος του κράτους και να προσαρµοσθεί
το µέγεθός του στις εκάστοτε ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου και ταυτόχρονα, να µπορέσει να ενσωµατώσει µε τον
όποιο τρόπο τη λαϊκή συνείδηση, είτε µέσω της εξαγοράς των
συνειδήσεων και των πελατειακών ρυθµίσεων, που εφάρµοσε τα
προηγούµενα χρόνια, είτε µέσω της βίας και της καταστολής. Ή,
δηλαδή, µε το καρότο ή µε το µαστίγιο.
Αυτοί είναι, λοιπόν, οι δύο ρόλοι του ίδιου του αστικού κράτους: Από τη µία µεριά να ικανοποιεί τις ανάγκες της αστικής
τάξης και από την άλλη να ενσωµατώνει και να καθυποτάσσει την
εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα, για να διατηρηθεί η εξουσία των εκµεταλλευτών σε βάρος των εκµεταλλευόµενων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και τα υπόλοιπα φαινόµενα της
διαφθοράς που σχετίζονται ακριβώς µέσα από τη σύµφυση της
πολιτικής εξουσίας µε την οικονοµική ολιγαρχία και την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών. Μια διαφθορά, µια µαύρη οικονοµία,
που αποτελεί λερναία Ύδρα, γιατί ακριβώς αποτελεί γνήσιο
τέκνο, παιδί του συγκεκριµένου συστήµατος.
Βεβαίως, το µικρό κράτος, το οποίο πρεσβεύουν σήµερα και
µε τις τοποθετήσεις τους και η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, γίνεται στο όνοµα του να διαµορφωθεί ένας ζωτικός χώρος για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας ένα κράτος-στρατηγείο, όπου
ουσιαστικά τα χρήµατα θα πηγαίνουν άµεσα στο να ικανοποιούνται οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων, εµπορευµατοποιώντας ακόµη περισσότερο µια σειρά κοινωνικές ανάγκες του λαού
στα ζητήµατα της υγείας και της παιδείας. Αλλά και το µεγάλο
κράτος, το διευρυµένο κράτος, στηρίζει πάλι αυτές τις ανάγκες
του κεφαλαίου µε άλλο τρόπο.
Από αυτήν την άποψη σήµερα δεν είναι τυχαία η ανάγκη που
έχουν οι ίδιοι οι κεφαλαιοκράτες, οι ίδιοι οι καπιταλιστές για µεγαλύτερη παρέµβαση του κράτους σε επίπεδο οικονοµίας. Και
την έχουν ανάγκη γιατί πάντοτε στην περίοδο της µετάβασης
από την κρίση στην ανάπτυξη το καπιταλιστικό κράτος έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στο να διαµορφώνονται οι καλύτερες και οι κατάλληλες υποδοµές, για να µπορέσει µετά αυτές να τις
εκµεταλλευτεί, να τις αξιοποιήσει η επιχειρηµατική, η καπιταλιστική δραστηριότητα, είτε µέσω υποδοµών είτε µέσω άµεσης παρέµβασης του κράτους µέσα από την κρατικοκοποίηση
επιχειρηµατικών οµίλων, τους οποίους στο τέλος θα παραδώσει
και πάλι στο µεγάλο κεφάλαιο µέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις.
Έτσι, λοιπόν, µικρό ή µεγάλο κράτος, είναι απέναντι στους εργαζόµενους, στο ίδιο το κράτος, στους κρατικούς υπαλλήλους.
Και αυτό φαίνεται µέσα από την πολιτική των µισθών, µέσα από
τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Σήµερα υπάρχουν δεκάδες µορφές εργασιακών σχέσεων στο ίδιο το κράτος, στον
στενό και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Και η σηµερινή Κυβέρνηση αυτήν την πολυσπερµία των εργασιακών σχέσεων τη διατηρεί και βεβαίως, τα αντιασφαλιστικά µέτρα, τα οποία είχαν
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ληφθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα και παραµένουν.
Ένα κράτος, µικρό ή µεγάλο, είναι πάντοτε απέναντι στις λαϊκές ανάγκες -στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια- µέσω της
εµπορευµατοποίησης, για παράδειγµα, της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια στο όνοµα της βιωσιµότητας. Με τη σηµερινή νοµοθετική παρέµβαση η Κυβέρνηση
κάνει κάποιες µικροπαρεµβάσεις, οι οποίες όµως δεν αναιρούν
όλα τα µέτρα που πάρθηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα
απέναντι στη δηµόσια διοίκηση και στους εργαζόµενους σε αυτή.
Ουσιαστικά, αφορά τέσσερις επί της ουσίας κλάδους, τους
κλάδους των διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ, των εκπαιδευτικών,
των σχολικών φυλάκων και αυτό όχι πάντως µε το σύνολο των
αναγκών που έχουν οι σχολικοί φύλακες, γιατί γνωρίζει πολύ
καλά ο κύριος Υπουργός, γνωρίζει πολύ καλά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ -για παράδειγµα, ο σηµερινός- που είχε καταθέσει ερώτηση ως Αντιπολίτευση απέναντι
στην κυβέρνηση και ζητούσε η εξαγορά των ενσήµων των σχολικών φυλάκων να είναι όχι για πλασµατικά χρόνια και να χρηµατοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό. Κάτι τέτοιο, όµως,
ούτε η σηµερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωράει.
Το ίδιο έχει να κάνει και µε την επανασύσταση της Δηµοτικής
Αστυνοµίας. Την κάνετε µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εξαναγκάσετε το σύνολο των δηµοτικών συµβουλίων να διαµορφώσει
τη νέα Δηµοτική Αστυνοµία. Και αν κάποιος δήµος δεν θέλει και
αρνηθεί, οι εργαζόµενοι οι οποίοι είχαν µεταταχθεί µε υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σε άλλες υπηρεσίες του δήµου
περνούν στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρα υποχρεώνετε επί της ουσίας τα δηµοτικά συµβούλια, τις
δηµοτικές αρχές να επανασυστήσουν Δηµοτική Αστυνοµία. Διαφορετικά, αν δεν δηµιουργήσουν, οι εργαζόµενοι που έχουν µεταταχθεί σε υπηρεσίες του δήµου περνούν σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών, αντί λοιπόν να αξιοποιηθούν από τον
δήµο σε άλλες θέσεις, µε βάση το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τα οποία έχουν.
Βεβαίως, διατηρείτε την κινητικότητα και τη διαθεσιµότητα,
παραµένει το καθεστώς µε τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, που είχαν 320 ευρώ µισθό και δέκα χρόνια συµβάσεις
εργασίας. Παραµένει το απαράδεκτο καθεστώς των εργαζοµένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», παραµένει το απαράδεκτο καθεστώς για τις καθαρίστριες στα σχολεία, που ουσιαστικά όχι µόνο
δεν ανανεώνεται η σύµβαση, δεν µετατρέπεται αυτή η σύµβασή
τους σε αορίστου χρόνου, αλλά λήγει το καλοκαίρι και επί της
ουσίας πετιούνται στο δρόµο, χωρίς να έχουν το σύνολο των
ασφαλιστικών αναγκών καλυµµένες, χωρίς να καθορίζεται το
επάγγελµά τους ως βαρύ και ανθυγιεινό.
Θα ήθελα πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, να µας απαντήσετε
αύριο στη συνάντηση µε το σωµατείο των καθαριστριών στα σχολεία τι θα τους πείτε γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Επίσης, επί της ουσίας παραµένει η συνταγµατική διάταξη της
πολιτικής επιστράτευσης για λόγους δηµόσιας υγείας. Πάντοτε
οι προηγούµενες κυβερνήσεις επικαλούνταν αυτούς τους λόγους δηµόσιας υγείας για να προχωρήσουν στην πολιτική επιστράτευση.
Έτσι, λοιπόν, οι όποιες προσαρµογές περιέχονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του κράτους,
τον χαρακτήρα της δηµόσιας διοίκησης. Γίνονται στο πλαίσιο
των οικονοµικών νόµων του καπιταλιστικού συστήµατος, στις σιδερένιες φτέρνες που έχει και απέναντι στο αστικό κράτος.
Βεβαίως, εµάς δεν µας είναι αδιάφορο αν θα µπορέσουν να
υπάρξουν βελτιώσεις σε επιµέρους ζητήµατα, σε θέµατα που
απασχολούν σήµερα τους εργαζόµενους, τους νυν και τους προηγούµενους, στη δηµόσια διοίκηση.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
έχει καταθέσει µία σειρά τροπολογίες για συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα την επανασύσταση των θέσεων και
των κλάδων του προσωπικού στα ασφαλιστικά ταµεία και τον
ΟΑΕΔ και για µία σειρά άλλα ζητήµατα τα οποία πραγµατικά χωρίς να καλλιεργούµε αυταπάτες ότι αλλάζουν το χαρακτήρα
του κράτους- µπορούν στις σηµερινές συνθήκες να δώσουν µια
ανακούφιση στους εργαζόµενους αυτούς, να ακυρώσουν µνηµονιακά µέτρα και δεσµεύσεις και να διευκολύνουν πάνω από
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όλα την πάλη τους για την ανάγκη συνολικότερων ρήξεων και
ανατροπών σε επίπεδο εξουσίας, σε επίπεδο οικονοµίας και σε
επίπεδο, βεβαίως, κράτους, όπως αυτό που έχουµε γνωρίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Στέφανο Γκίκα από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Κόκκαλης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ:... (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κυρία
Δριτσέλη, αλλά δεν σας άκουσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, να δώσουµε την ευκαιρία και σε κάποιους Βουλευτές να µιλήσουν, γιατί έχουν τρεις
ώρες να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε κάτι. Κατ’
αρχάς, ισχύει το τεχνικό πρόβληµα που υπήρχε από χθες; Το
ρωτώ αυτό, προκειµένου να καταγραφεί αυτό που είπε η κ. Δριτσέλη και να µην απαντώ σε κάτι για το οποίο δεν ερωτήθην.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε πάρα
πολύ. Δεν ήσασταν εδώ πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχα ζητήσει τον λόγο όταν ήταν σε
ανάπτυξη ένα άλλο θέµα, ειδική πτυχή της σηµερινής συνεδρίασης. Ήταν τότε Προεδρεύουσα η κ. Χαραλαµπίδου και είχε πει
ότι µετά τις αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, θα
µου έδινε τον λόγο. Δεν τον ζητώ τώρα -έχει δίκιο η συνάδελφοςαλλά αφού αγορεύσουν κάποιοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε,
θέλω να υπολογίζετε ότι από τις δώδεκα περίπου η ώρα έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
είναι κατανοητό το αίτηµά σας. Συζητήθηκε µε την προηγούµενη
Προεδρεύουσα, όµως συνεννοηθήκατε, όπως είπατε, να κλείσουν οι παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Υπολείπεται ο κ. Κόκκαλης και ενδεχοµένως κάποια στιγµή ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Όσο για το θέµα που θέτετε, κάποια στιγµή στη ροή της συζήτησης θα πάρετε τον λόγο. Εξάλλου, έχετε το δικαίωµα δευτερολογίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το αίτηµά µου προς εσάς είναι –εξετάστε το µε το Προεδρείο- αν µπορούµε να κάνουµε µια εναλλαγή τώρα στους ρόλους του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου,
οπότε µετά από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και αφού µιλήσουν οι συνάδελφοι, να πάρουµε
τον λόγο εµείς, δι’ εµού ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, κοιτάξτε. Είστε ειδικός αγορητής. Το γνωρίζετε. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός και τα ξέρετε. Θα αντικαταστήσετε τον
Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπό σας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βεβαίως. Θα σας φέρουµε έγγραφο
µε το οποίο θα αντικαθιστώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άλλο αυτό, κύριε
Λοβέρδο. Φέρτε το έγγραφο. Δεν είπαµε όχι, αλλά έτσι όπως το
θέτετε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ας προηγηθούν οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και µετά να πάρουν το λόγον οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καµµία αντίρρηση.
Εγώ είµαι υποχρεωµένος να διασφαλίσω µια ροή η οποία προβλέπεται. Από κει και πέρα, µε συνεννόηση των µελών του Κοινοβουλίου, αυτό µπορεί να αλλάξει. Δεν υπάρχει πρόβληµα. Ο
κ. Κόκκαλης παραχωρεί τη σειρά του, αλλά θα δώσουµε τον
λόγο στον κ. Γκίκα. Να συµφωνήσουµε στον αριθµό των Βουλευτών για να µην έχουµε νέο κύκλο κουβέντας. Είναι ο κ. Γκίκας,
µετά είναι η κ. Δριτσέλη. Σε πόσους Βουλευτές να δώσουµε τον
λόγο, ώσπου να έλθει η σειρά του κ. Κόκκαλη;
Μετά την κ. Δριτσέλη, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο και θα
συνεχίσουµε µετά επί του καταλόγου.
Κύριε Γκίκα, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Θα ήθελα κι εγώ να συνηγορήσω µε πολλούς συναδέλφους
που ζητούν να έχουν τη δυνατότητα να µιλούν περισσότερο στα
κρίσιµα νοµοσχέδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι ακριβώς τρεις
µήνες από την ορκωµοσία αυτής της Βουλής. Σε αυτούς τους
τρεις µήνες έχουν κατατεθεί ορισµένα νοµοσχέδια, τα κυριότερα
εκ των οποίων, όµως, ήταν το προπροηγούµενο που ουσιαστικά
αποφυλάκιζε το Σάββα Ξηρό και αποποινικοποιούσε την κουκούλα και το σηµερινό, το οποίο έχει διατάξεις που κάποιες απ’
αυτές είναι µεν θετικές –αυτές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για την πάταξη της γραφειοκρατίας- αλλά έχει και διατάξεις οι οποίες µας επιστρέφουν πολλά χρόνια πίσω.
Ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Αυτό είναι το βασικό
πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα; Αυτούς τους τρεις
µήνες δεν είχατε να προσκοµίσετε στην ελληνική Βουλή ένα νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση της ανεργίας, ένα καινούργιο
επενδυτικό νόµο, για να µπορέσουν επιτέλους οι επενδύσεις να
πάρουν το δρόµο τους; Αυτό είναι το πρόβληµά µας;
Βεβαίως, ξεκινάµε από διαφορετική αφετηρία. Για µας η ανάπτυξη, ακριβώς επειδή ανήκουµε στο δυτικό κόσµο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προέρχεται από τον ιδιωτικό τοµέα. Πρέπει να
στηριχθεί ο ιδιωτικός τοµέας, πρέπει να στηριχθούν οι επενδύσεις και µάλιστα οι άµεσες επενδύσεις.
Είναι τυχαίο ότι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία στα χρόνια του µνηµονίου αύξησαν, υπερδιπλασίασαν –για να µην πω
υπερτριπλασίασαν- τις άµεσες επενδύσεις; Θα περίµενε, λοιπόν,
κανείς να προσκοµίσετε πιο σηµαντικά νοµοσχέδια, τα οποία να
ανταποκρίνονται στα µηνύµατα των καιρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη στιγµή η αγορά έχει
τελειώσει. Δεν µπορείς να πάρεις τίποτα µε πίστωση. Οι τράπεζες δεν σου δίνουν ούτε τα εγκεκριµένα δάνεια.
Προέρχοµαι –όπως γνωρίζετε- από την Κέρκυρα, που είναι
τουριστική περιοχή. Μεταφέρω στην Εθνική Αντιπροσωπεία, λοιπόν, την αγωνία, τον προβληµατισµό όλων των Κερκυραίων επιχειρηµατιών, των µικροµεσαίων που περιµένουν πώς και πώς την
τουριστική περίοδο να ξεκινήσει. Ήδη υπάρχει πτώση σηµαντική
στις προκρατήσεις και εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται φως στο
τούνελ.
Και ερχόσαστε εσείς µε ένα νοµοσχέδιο, καταργείτε, άµεσα
κιόλας, τις ανεξάρτητες αρχές, επαναφέρετε το συνδικαλισµό
στα όρια του παρελθόντος και µία σειρά από άλλες διατάξεις.
Θα ξεκινήσω τη µικρή τοποθέτηση µε τον τίτλο που έχει αυτό
το νοµοσχέδιο. Είναι παραπλανητικός. Τι σηµαίνει «εκδηµοκρατισµός της δηµόσιας διοίκησης»; Δηλαδή τι υπονοείτε; Ότι όλες
οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν είχαν δηµοκρατική ευαισθησία;
Νοµίζω ότι και αυτός ο τίτλος εντάσσεται στο όλο επικοινωνιακό πλέγµα που έχετε ξεδιπλώσει αυτούς τους τρεις µήνες. Και
σας βγάζω το καπέλο, γιατί επικοινωνιακά τα πάτε πάρα πολύ
καλά και αποφεύγετε την ουσία.
Πέραν τούτου, θα πω για δύο άρθρα, τα οποία πραγµατικά µε
εντυπωσίασαν. Είναι τα άρθρα που ξεκινούν «σε καµµία περίπτωση δεν…», κατά το αλήστου µνήµης «αποφασίζουµε και διατάζουµε». Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πολιτική
επιστράτευση. Σε καµµία περίπτωση δεν λογίζεται ανάρµοστη
συµπεριφορά από έναν συνδικαλιστή.
Να σας θυµίσω εικόνες σε διοικητικά συµβούλια µεγάλων οργανισµών του δηµοσίου όπου έµπαιναν οι συνδικαλιστές, πετούσαν τα µικρόφωνα στους προέδρους και τα µέλη του ΔΣ για να
περάσουν τα όποια –µπορεί και δίκαια- αιτήµατα; Αυτό δεν είναι
ανάρµοστη συµπεριφορά;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Δεν σας άκουσα, θα τα πείτε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Θεωρώ, λοιπόν, ότι µε διατάξεις αυτού
του τύπου επιστρέφουµε πολλά χρόνια πίσω. Αυτό που έχει
ανάγκη η χώρα, είναι ένα κράτος το οποίο θα υπηρετεί τον πολίτη και όχι που θα είναι δυνάστης του πολίτη.
Γι’ αυτό και όλες οι διατάξεις που φέρνετε, όπως είπαµε και
προηγουµένως, για την πάταξη της γραφειοκρατίας και για την
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βεβαίως πρέπει να µας βρίσκουν
σύµφωνους.
Αλλά έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα και ρωτώ: Βεβαίως να αποκαταστήσετε τις αδικίες και εγώ θα είµαι ο πρώτος που θα πει ότι
όλα αυτά τα χρόνια του µνηµονίου υπήρξαν κατάφωρες αδικίες,
αλλά ο τρόπος να αποκαταστήσεις τις αδικίες είναι να προσλάβεις όλους αυτούς τους ανθρώπους στις προηγούµενες θέσεις
τους; Μπορείς να χρησιµοποιήσεις ευρύτερη κινητικότητα, να
καλύψουν κάποια κενά.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µέσα στον προϋπολογισµό η πρόσληψη δεκαπέντε χιλιάδων νέων παιδιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ακριβώς θα καλύψουν τις αδυναµίες της δηµόσιας
διοίκησης στις νέες τεχνολογίες, στο νέο. Θα πρέπει, λοιπόν, να
υπάρξει µία χρυσή τοµή σε κάθε σας απόφαση.
Τέλος, το να καταργείται αυτοδίκαια η αργία, όταν κάποιος
υπάλληλος έχει πέσει σε κάποιο παράπτωµα και δεν προφυλακίζεται, είναι λάθος. Φανταστείτε ο υπάλληλος αυτός ο οποίος
µπορεί να διώκεται για απάτη, για υπεξαίρεση, για πλοκή, την
επόµενη µέρα να πηγαίνει στη δουλειά του. Πώς θα τον αντιµετωπίσουν οι συνάδελφοί του; Είναι αυτό δικαιοσύνη; Είναι αυτό
δηµοκρατία; Δεν νοµίζω.
Τελειώνοντας θα κάνω ένα σχόλιο για την κατάργηση των ανεξάρτητων αρχών. Ξεκινήσατε µε την κατάργηση του Εθνικού Συντονιστή Κατά της Διαφθοράς. Θεωρώ ότι είναι λάθος, σήµερα
που η χώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, να καταργούµε ανεξάρτητες αρχές στο µέσο της θητείας τους. Περνάµε ένα λάθος
µήνυµα στην Ευρώπη, ένα λάθος µήνυµα στον κόσµο. Οφείλουµε και πρέπει να σεβαστούµε αυτούς τους ανθρώπους, οι
οποίοι έχουν ξεδιπλώσει όλα αυτά τα χρόνια τη διαδικασία κάνοντας σωστά τη δουλειά τους, να ολοκληρώσουν κύριε
Υπουργέ τη θητεία τους και µετά βεβαίως να επανέλθουµε στο
θέµα της ηλικίας.
Κλείνω µε µία παρατήρηση. Συµφωνώ µε την επιχειρηµατολογία του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για το θέµα του χρέους.
Θα πω µόνο τούτο: Ένα χρέος είναι βιώσιµο –όχι βεβαίως,
λόγω του µεγέθους του- αν είναι βιώσιµο το κόστος εξυπηρέτησης του. Στο χέρι σας είναι να διαπραγµατευθείτε το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου να είναι τέτοιο, ώστε να είναι βιώσιµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γκίκα.
Τον λόγο έχει η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα εξαιρετικά
θετικό νοµοσχέδιο, το οποίο κάνει πράξη ένα σηµαντικότατο
µέρος των δεσµεύσεων της Κυβέρνησης σε σχέση µε το νευραλγικό τοµέα της δηµόσιας διοίκησης.
Με το νοµοσχέδιο αυτό αποκαθίστανται µείζονες µνηµονιακές
αδικίες, οι οποίες στιγµάτισαν τη διακυβέρνηση των προηγούµενων ετών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο άλλωστε, η σηµερινή Μείζονα Αντιπολίτευση, αλλά και µέρος της Ελάσσονος, το
αντιµάχονται λυσσαλέα.
Ο εκδηµοκρατισµός της δηµόσιας διοίκησης σηµαίνει ουσιαστικά το ξήλωµα του πυρήνα της µνηµονιακής πολιτικής και την
αποκατάσταση των ανθρώπων που υπέφεραν από αυτή, άνθρωποι οι οποίοι µε τους αγώνες τους έγιναν σύµβολα επιµονής και
προσπάθειας και σήµερα δικαιώνονται, αποδεικνύοντας ότι ο
µόνος χαµένος αγώνας είναι αυτός που δεν δίνεται.
Με τις πρόνοιες του παρόντος νοµοσχεδίου επανέρχονται στη
δηµόσια υπηρεσία όλοι εκείνοι οι δηµόσιοι λειτουργοί που είδαν
τις ζωές τους να γκρεµίζονται σε µία µέρα για να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις των δανειστών: οι καθαρίστριες του Υπουργείου
Οικονοµικών, οι σχολικοί φύλακες, οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής
εκπαίδευσης, οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι
των ΑΕΙ βλέπουν σήµερα τους αγώνες τους να δικαιώνονται.
Το όφελος, όµως, δεν είναι µόνο δικό τους. Σήµερα κερδίζει
κατά βάση η κοινωνία και η ίδια η δηµόσια διοίκηση και αποκαθίστανται σηµαντικότατες δηµόσιες λειτουργίες προς όφελος των
πολλών. Η επαναφορά των εκπαιδευτικών σηµαίνει αποκατάσταση του δηµοσίου αγαθού της εκπαίδευσης. Η επαναφορά
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των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ σηµαίνει ισχυροποίηση της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που τόσο είχε δοκιµαστεί τα τελευταία χρόνια. Η επανασύσταση της Δηµοτικής Αστυνοµίας σηµαίνει όφελος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, το ίδιο
συµβαίνει και για τους σχολικούς φύλακες και για όλους τους
διαθεσίµους του δηµοσίου τοµέα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό σπάει, όµως, και µία από τις βασικές
ιδεοληψίες των µνηµονίων, ότι για όλα φταίει ο δηµόσιος λειτουργός και η δηµόσια υπηρεσία. Η διοίκηση αντιµετωπίστηκε
τα προηγούµενα χρόνια ως ο αποδιοποµπαίος τράγος της κρίσης. Στην ουσία, όµως, χρησιµοποιήθηκε για να σπείρει τον φόβο
και την ανασφάλεια, προκειµένου να υλοποιηθεί στο έπακρο η
πιο αντιλαϊκή και υφεσιακή πολιτική µε συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και ξήλωµα εργασιακών κεκτηµένων. Η κοινωνία ευτυχώς απέρριψε το µνηµονιακό αυτό παραµύθι στην κάλπη και
σήµερα η Κυβέρνηση εφαρµόζει στο ακέραιο τη λαϊκή εντολή.
Προς απογοήτευση των θιασωτών των µνηµονίων δεν δούλεψε
η «ζούγκλα» του κοινωνικού αυτοµατισµού. Η ελληνική κοινωνία
επιθυµεί ισχυρό κοινωνικό κράτος και προστασία των δηµοσίων
αγαθών. Αυτά ενισχύει το παρόν νοµοσχέδιο, όσο κι αν θέλουν
ορισµένοι να τα πλήξουν προς όφελος αλλότριων οικονοµικών
συµφερόντων.
Με το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται, επίσης, ένα τεράστιο βήµα σε
σχέση µε την αποκατάσταση των αδικιών που είχε επιφέρει το
προηγούµενο πλαίσιο στην πειθαρχική διαδικασία σε ολόκληρο
το δηµόσιο τοµέα. Καταργούνται οι µνηµονιακές διατάξεις για
την αυτοδίκαιη αργία για ζητήµατα διαδικαστικού ή πληµµεληµατικού χαρακτήρα και πλέον η δηµόσια διοίκηση µπορεί να
ασκηθεί χωρίς το φόβο της αργίας για κάθε αβάσιµη κατηγορία.
Όλοι εκείνοι οι δηµόσιοι λειτουργοί οι οποίοι είδαν τις ζωές
τους να καταστρέφονται επειδή κατηγορήθηκαν για οποιοδήποτε πληµµέληµα, ακόµα κι αν αυτό αφορούσε προσωπικές τους
υποθέσεις, σήµερα γυρνούν στις δουλειές τους.
Και επειδή έχουν ειπωθεί πάρα πολλά γύρω από αυτό το θέµα,
θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που δηµόσιοι λειτουργοί τέθηκαν σε αυτοδίκαιοι αργία επειδή αγωνίστηκαν ενάντια στην αδικία, άνθρωποι που µε σκιώδεις
κατηγορίες τέθηκαν εκτός εργασίας, ενώ κοµµατικές διοικήσεις
από υπηρεσίες, αλλά και φορείς, κωλυσιεργούσαν επί µήνες το
έργο της δικαιοσύνης για να µην δικαιωθούν και επιστρέψουν
στην εργασία τους.
Γνωρίζουµε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πραγµατικά, οι
σκέψεις µας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι υπερασπιζόµενοι τα δηµόσια αγαθά έχασαν τη δουλειά τους. Η αδικία
αυτή, όµως, τελειώνει, όπως τελειώνει και όλο το παλιό σύστηµα
εξουσίας, το οποίο σήµερα ωρύεται.
Το παρόν νοµοσχέδιο µε τις πρόνοιές του αποκαθιστά και δεκάδες σηµαντικές εκκρεµότητες που είχαν αφεθεί στην τύχη
τους και σε σχέση µε τη δηµόσια διοίκηση, αλλά και σε σχέση µε
την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου,
αλλά και µε υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, ρυθµίζονται σηµαντικότατα για το κοινωνικό σύνολο θέµατα, όπως
είναι για παράδειγµα η συνέχιση της λειτουργίας των κέντρων
ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρίες
ή των κέντρων στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων.
Προφανώς και το νοµοσχέδιο αυτό δεν µπορεί να διορθώσει
τα πάντα. Όµως, η Κυβέρνηση ξεκινά µία µεγάλη προσπάθεια
για τον δηµόσιο τοµέα και είναι αδύνατον να µπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και όλα τα αιτήµατα. Όµως, θα θέλαµε
να καλέσουµε και το Υπουργείο να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε
να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ζητήµατα, τα οποία µπορεί
να είναι αδύνατον να λυθούν, να αποτελέσουν αντικείµενο πρόνοιας στα επόµενα νοµοθετήµατα.
Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στους πρώην δηµοτικούς αστυνοµικούς, οι οποίοι µετατάχθηκαν στα σωφρονιστικά καταστήµατα και στους οποίους σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν
δίνεται η δυνατότητα εθελοντικά να επιστρέψουν στις θέσεις
τους. Αναγνωρίζουµε, προφανώς, ότι οι ανάγκες του σωφρονιστικού συστήµατος είναι τεράστιες. Όµως, ελπίζουµε ότι το θέµα
θα προσεγγιστεί µε πάρα πολλή ευαισθησία και σε επόµενες
ρυθµίσεις αυτοί οι άνθρωποι θα µπορέσουν να έχουν τη δυνατό-
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τητα εθελοντικής µετακίνησης στην υπηρεσία, στην οποία αρχικά
είχαν αποφασίσει να εργαστούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Υπουργείου και
σε µία βουλευτική τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί. Πρόκειται
για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 79 και ειδικό αριθµό 27, η
οποία αφορά τους δικαιούχους δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων οι οποίοι δεν έχουν αποπερατώσει ακόµα τις οικοδοµικές εργασίες στα οικόπεδά τους.
Αυτοί οι δικαιούχοι είναι άνθρωποι του µόχθου και είχαν λάβει
τα εν λόγω οικόπεδα από τους δήµους, για να µπορέσουν να στεγάσουν τις οικογένειές τους. Όµως, η οικονοµική κρίση δεν τους
επέτρεψε να αποπερατώσουν τις εργασίες µέσα σε αυτές τις
προβλεπόµενες προθεσµίες.
Σε ένα µήνα από σήµερα, αυτές οι προθεσµίες εκπνέουν και
ζητάµε να δοθεί µία παράταση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις κατοικίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση δηµιουργεί µία δυναµική δικαιοσύνης στο
δηµόσιο τοµέα, αποκαθιστώντας σηµαντικές αδικίες των προηγούµενων πέντε ετών. Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί την αφετηρία µίας µεγάλης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της
δηµόσιας διοίκησης και σε αυτήν την προσπάθεια συµµετέχουµε
όλοι µας µε όλες µας τις δυνάµεις, για να αποκτήσουµε επιτέλους
µία δηµοκρατική δηµόσια διοίκηση, µε αναβαθµισµένο κοινωνικό
ρόλο και µε ουσιαστική συνεισφορά στην προσπάθεια για έξοδο
από την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Δριτσέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνεται ότι ο Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ το Βουλευτή κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασίλειος Κόκκαλης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση δεν θα επιστρέψει στα µνηµονιακά εγκλήµατα του παρελθόντος. Απόδειξη
προς τούτο είναι το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο αποκαθιστά αδικίες και επαναφέρει τη νοµιµότητα.
Δυσκολεύοµαι, πράγµατι, να κατανοήσω τη διαφωνία της Αντιπολίτευσης σε αυτό το νοµοσχέδιο και σε συγκεκριµένα άρθρα.
Όποιος διαφωνεί µε αυτό το νοµοσχέδιο, ουσιαστικά διαφωνεί µε
τη νοµιµότητα. Όποιος διαφωνεί µε αυτό το νοµοσχέδιο, ουσιαστικά διαφωνεί µε την επαναφορά του κράτους δικαίου.
Διαφωνείτε µε την επαναφορά του τεκµηρίου αθωότητας; Αν
είναι δυνατόν να ακούγεται από επίσηµα χείλη ότι δεν πρέπει να
ισχύει το τεκµήριο της αθωότητας!
Το τεκµήριο της αθωότητας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
είναι ήδη κατοχυρωµένο από ευρωπαϊκές συµβάσεις. Ο νοµικός
οδοστρωτήρας των τελευταίων χρόνων κατήργησε και αυτό το
τεκµήριο αθωότητας.
Κύριε Γκίκα, το γεγονός ότι έχει ασκηθεί ή θα ασκηθεί ποινική
δίωξη σε κάποιον υπάλληλο, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι ένοχος.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Αυτό επαναφέρουµε. Όλοι είναι
αθώοι µέχρι αποδείξεως τουναντίον, του αντιθέτου. Αυτό λέει η
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου στο
άρθρο 6. Αυτό κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Κι εσείς διαφωνείτε µε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Η επαναφορά, δηλαδή η επαναπρόσληψη, παρανόµως απολυθέντος προσωπικού είναι ή όχι αποκατάσταση της αδικίας, όταν
οι περισσότεροι καλύπτονται από αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις;
Είναι ή όχι νόµιµη η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης;
Είναι συνταγµατική ή δεν είναι; Κινείται στο πνεύµα του Συντάγµατος, ναι ή όχι;
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Δυσκολεύοµαι πραγµατικά να καταλάβω τη διαφωνία, ειδικά
της Αντιπολίτευσης.
Είναι ή όχι προς όφελος του πολίτη η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας κατηγορεί η Αντιπολίτευση
ότι πάµε τη χώρα στα βράχια, ότι δεν ψηφίζουµε νοµοσχέδια.
Τούτη η Κυβέρνηση είναι κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, δίνει τη
µάχη µε τους δανειστές, ταυτόχρονα όµως επαναφέρει το κράτος δικαίου. Η πρωταρχική υποχρέωση µιας ευνοµούµενης πολιτείας είναι η επαναφορά του κράτους δικαίου, είναι η
επαναφορά του Συντάγµατος.
Πραγµατικά, δεν υπάρχουν λόγια ειδικά και για τη Νέα Δηµοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ όταν διαφωνούν µε συγκεκριµένα
άρθρα του νοµοσχεδίου, τα οποία εκ των πραγµάτων και αντικειµενικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ σωστά είπε ο αρµόδιος Υπουργός, ότι είναι νοµοσχέδιο «πρώτων βοηθειών». Δεν
φτάνει όµως µόνο αυτό, πρέπει να έρθουν και άλλα νοµοσχέδια
όσον αφορά τη δηµόσια διοίκηση µακράς -όχι βραχείας- νοσηλείας.
Για παράδειγµα, όσον αφορά το ΑΣΕΠ, είναι πάρα πολλοί οι
οποίοι έχουν αδικηθεί και πρέπει να τύχουν της νόµιµης αντιµετώπισης -αναφέροµαι στους επιτυχόντες του διαγωνισµού του
’98. Ελπίζουµε ότι στα επόµενα νοµοθετήµατα θα υπάρχει µια
σχετική ρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση στους δυόµισι - τρεις µήνες έχει δείξει σηµάδια γραφής, έχει δείξει σηµάδια
ότι αυτά τα νοµοσχέδια ψηφίζονται διά χειρός και διά ανατάσεως
ελληνικών χεριών. Το νοµοσχέδιο για τις εκατό δόσεις, το οποίο
ήταν ίσως το µοναδικό νοµοσχέδιο το οποίο είχε τη µεγαλύτερη
ανταπόκριση στους οφειλέτες, το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο επαναφέρει τη νοµιµότητα, κάνει το αυτονόητο, ό,τι έχουν πει οι δικαστικές
αποφάσεις.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ουσιαστικά διαφωνείτε µε τις
δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί και έχουν δικαιώσει αρκετούς συµπολίτες µας; Να µας το πείτε ότι διαφωνείτε µε
τις αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Είµαστε νοµοθετική
εξουσία, η δικαστική είναι άλλη εξουσία. Διαφωνείτε µε την κατάργηση του τεκµηρίου αθωότητας, µε αυτόν τον νοµικό οδοστρωτήρα;
Είναι, πράγµατι, δύσκολη η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα.
Την απάντηση την δίνει αυτή η Κυβέρνηση. Το παρόν νοµοσχέδιο
είναι ένα νοµοσχέδιο «πρώτων βοηθειών», χρειάζονται και άλλα
νοµοθετήµατα, διότι αρκετοί συµπολίτες µας έχουν αδικηθεί από
τις µνηµονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών και πρέπει όλες
σύσσωµες οι πολιτικές δυνάµεις να συµφωνήσουν σε ένα
πράγµα, ότι είναι υπέρ της νοµιµότητας το επαναλαµβάνω. Εάν
εµείς που είµαστε νοµοθετική εξουσία δεν επιβραβεύουµε το
κράτος - δικαίου, δεν επιβραβεύουµε την νοµιµότητα, τότε τι
απαίτηση θα έχουµε από τους πολίτες; Εάν εµείς ως νοµοθετική
εξουσία δεν σεβόµαστε δικαστικές αποφάσεις, τότε για ποιο
λόγο να µας σέβονται οι πολίτες;
Έκκληση – παράκληση – πρόταση στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης: Αφήστε κατά µέρος τους κοµµατικούς διαχωρισµούς.
Όλους µάς ενώνει η πατρίδα, ειδικά σε τούτη τη δύσκολη περίοδο.
Σίγουρα κι εσείς αγαπάτε την πατρίδα, µε την επιχειρηµατολογία σας, όµως -το είπα κι άλλη φορά- κινδυνεύετε πολλές
φορές να µετατραπείτε σε συνηγόρους των δανειστών, χωρίς να
το θέλετε εσείς οι ίδιοι.
Αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί επί της αρχής απ’
όλες τις πολιτικές δυνάµεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κόκκαλη.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Λοβέρδος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Λοβέρδο, γνωρίζετε πολύ καλά, επειδή έχει µιλήσει ο κ.
Βενιζέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, δικαιούστε τον µισό χρόνο.

2102

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σύµφωνοι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, θέλω να
επαναλάβω κάτι που είπα χθες και ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που µε άκουσαν και χθες το
βράδυ. Θα επαναλάβω τα ίδια επιχειρήµατα, αλλά τώρα πια αποκτούν τελικό νόηµα και σηµασία και να τα έχετε υπ’ όψιν σας,
κύριε Υπουργέ και για την επόµενη συνεδρίαση κατά την οποία
θα ασκήσει νοµοθετική πρωτοβουλία ο κ. Κατρούγκαλος.
Έχουµε θέσει µε πάρα πολύ µεγάλη σοβαρότητα από τη
Διαρκή Επιτροπή χωρίς εξάρσεις, λαϊκισµούς, προσβολές, δηµαγωγίες, κραυγές ή ψιθύρους, θέµα σύγκρουσης συµφερόντων. Και το θέσαµε σωστά και υπάρχει και η γραπτή µας
ανακοίνωση από τη Διαρκή Επιτροπή Εσωτερικών, όταν είπα το
νόηµά της, την κατέθεσα και αποχωρήσαµε.
Συνεχίζεται µία άγονη συζήτηση πια, γιατί ενώ θέτουµε το
θέµα της σύγκρουσης συµφερόντων µε τη νοµική, την πολιτική
και την κοινοβουλευτική του όψη, ο Υπουργός µάς απαντάει µε
τον Γκράµσι, το νοεφιλελευθερισµό, την κυβερνώσα αριστερά
και άλλα όµορφα και χαριτωµένα, αλλά άσχετα µε το θέµα που
συζητούµε.
Επαναλαµβάνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι προφανώς
και δεν θέσαµε ζήτηµα προσχηµατικώς για να ανακόψουµε το
νοµοθετικό έργο της Κυβέρνησης. Της είπαµε µάλιστα ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως το άρθρο 3, θέλουµε να ψηφίσουµε.
Θέλω να θυµίσω σχετικά µε τη διάταξη περί διαθεσίµων ότι είµαι
ο Υπουργός Παιδείας που δεν διέγραψε από τα µητρώα της
υπαλληλίας τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστηµίων.
Διαθέσιµοι τότε, δεν υπέγραψα την απόλυσή τους και κανενός
την απόλυση δεν υπέγραψα. Συνεπώς δεν έχω πρόβληµα να σας
πω ναι σε πράγµατα που ρυθµίζετε εδώ.
Βέβαια, βλέπω απ’ έξω ανθρώπους, στους οποίους έχετε µοιράσει προεκλογικές υποσχέσεις, να µου ζητούν να σας πω να
βάλετε κι αυτούς µέσα στις διατάξεις τις ευνοϊκές. Εγώ δεν είµαι
δηµαγωγός, όµως, ούτε ψεύτης, κύριοι. Προσπαθώ να είµαι όσο
µπορώ πιο σοβαρός και να απευθύνοµαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία και τον λαό που µας ακούει, ξέροντας ότι θα χρειαστεί
να του απευθυνθώ και αύριο και να λέω παρόµοια πράγµατα, να
µην λέω άλλα τη µία και άλλα την άλλη.
Σας προειδοποιώ -το έχει πει ο κ. Βενιζέλος κι άλλη φορά
αυτό- ψηφίζουµε αλλά δεν ξεψηφίζουµε, λέµε ναι, αλλά δεν ξελέµε. Και δεν ξέρω τι θα πείτε αν καταλήξει η χώρα σε µία συµφωνία και σας ζητήσουν να πάρετε πίσω πολλά αυτά τα οποία
τώρα κάνετε, αξιοποιώντας και εκµεταλλευόµενοι αυτό το µεσοδιάστηµα. Αν σας ζητήσουν να τα πάρετε πίσω και συµφωνήσετε,
θα τα πάρετε µόνοι σας πίσω. Δεν θα έχετε αρωγή από κανέναν
στην Αίθουσα αυτή.
Προφανώς, λοιπόν, και δεν ζητάµε να µην προωθηθεί το νοµοθετικό έργο του Υπουργείου, να το προωθήσει ο αρµόδιος
Υπουργός και όχι ο Αναπληρωτής του.
Δεύτερον, δεν θέτουµε -όπως είπα και χθες- θέµα διαφθοράς.
Η σύγκρουση συµφερόντων όταν συντρέχει, όπως την όρισα
χθες, είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα απλό πράγµα: η
ύπαρξη ιδιωτικού συµφέροντος που επηρεάζει τη βασική αρχή
της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης στην αµεροληψία, επηρεάζει τον αρµόδιο λειτουργό -εδώ τον Υπουργό- να πάρει αποφάσεις κατά του δηµοσίου συµφέροντος.
Να θυµίσω ότι αυτά τα είπαµε και στη Διαρκή Επιτροπή, επαναλαµβάνω, για να µην µας λέει ο Αναπληρωτής Υπουργός ότι
µετεβλήθη το περιεχόµενο της αιτίασης της µοµφής, ότι τα αλλάξαµε. Ήσασταν παρών, κύριε Κατρούγκαλε, που το είπα στη
Διαρκή Επιτροπή, µε σοβαρότητα και χωρίς τις συνήθεις µοµφές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι για εσάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αναρωτιέµαι πώς θα το λέγατε εσείς
τον καιρό της Αντιπολίτευσης, τι κοσµητικά επίθετα θα χρησιµοποιούσατε. Τι έχετε χρησιµοποιήσει! Τι έχετε πει! Και τι δεν έχετε
πει. Και στην αρθρογραφία σας περί αντισυνταγµατικότητας,
νόµων και λοιπών, που δεν ευσταθούσε σε καµµία περίπτωση και
που απορριπτόταν και από το Συµβούλιο της Επικρατείας, και τι
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δεν έχετε πει, για να µην τα επαναλάβω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχω πει κάτι προσωπικά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σε εµένα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σε οποιονδήποτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οι βαρύτεροι δυνατοί χαρακτηρισµοί
έχουν εκτοξευτεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υµών συµπεριλαµβανοµένων, για το τι ήταν η υφή και η φύση των προηγούµενων κυβερνήσεων και επιµένετε αρκετές φορές στον δηµόσιο λόγο σας
σε αυτά.
Εµείς δεν θέτουµε θέµα διαφθοράς, θέτουµε, όµως, θέµα σύγκρουσης συµφερόντων, που δεν συνιστά απαγγελία κατηγορίας,
αλλά διαπίστωση πραγµατικότητας. Δεν αντέχει ένας Υπουργός
στη θέση αυτή, όταν υπάρχει η συγκεκριµένη -παρελθούσα βέβαια, αλλά συγκεκριµένη- πελατειακή σχέση.
Είπα χθες και επαναλαµβάνω ότι µπορείτε να είστε Υπουργός
σε άλλο Υπουργείο, όχι όµως σε αυτό. Και έχουν σηµασία και τα
λόγια και τα επιχειρήµατα.
Απαντάτε µε τον Γκράµσι, µε το νεοφιλελευθερισµό και τον φιλελευθερισµό, µε την κυβερνώσα Αριστερά. Μιλάτε για τη συνάφεια δικαστηρίων, πλατείας και Βουλής ως τοµέων αγώνα, την
πελατεία την ξεχνάτε, όµως. Και αυτό είναι που θέτει το πρόβληµα που αντιµετωπίζετε. Μην µας κοροϊδεύετε.
Είµαστε πάρα πολύ σαφείς. Είµαστε πάρα πολύ σοβαροί και
απαιτούµε αντιστοίχιση στις απαντήσεις σας µε τα ερωτήµατα
και τα ζητήµατα που θέτουµε. Μην απαντάτε σε άλλους και δι’
αυτών σε εµάς.
Εµείς αποχωρούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Δεν θα παραµείνουµε ούτε στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής.
Πριν αποχωρήσουµε, όµως, θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη, που
είχα πει από χθες και που αφήσατε σε εκκρεµότητα. Πρόκειται
για το ζήτηµα της παιδεραστίας.
Στο άρθρο 3 υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Η εξαίρεση εγκληµάτων
κατά της γενετήσιας ελευθερίας είναι άθλια. Είναι πρόσφατος ο
νόµος που έχει ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία -ήταν το Νοέµβριο ή το Δεκέµβριο 2014- για τον τρόπο χειρισµού των εκπαιδευτικών λειτουργών που έχουν θέµατα παιδεραστίας. Διότι είναι
πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένας
ο οποίος κατηγορείται, χωρίς βέβαια να του έχει ασκηθεί ακόµη
ποινική δίωξη, να παραµένει στην αίθουσα διδασκαλίας.
Σκεφτείτε λιγάκι το ύφος και το στυλ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μα, είναι µέσα αυτή
η διάταξη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, διαβάστε τι λέει.
Στο άρθρο 3 είναι η εξαίρεση γ. Διαβάστε το. Φανταστείτε
ένας δάσκαλος να έχει τέτοιο θέµα και εσείς να απαιτείτε
άσκηση ποινικής δίωξης προκειµένου να τον βγάλετε από την αίθουσα. Σκεφτείτε τι νοµοθετείτε και δώστε κάποιες απαντήσεις.
Επίσης, σας θέσαµε θέµα µε την επίταξη, για να απαντήσετε
στα ζητήµατα που θέτει η Βουλή, η Διεύθυνση Επιστηµονικών
Μελετών της Βουλής και πολλοί συνάδελφοι που πήραν τον λόγο
εδώ. Ούτε σε αυτό έχετε πει κάτι για κάποιες ενδεχόµενες αλλαγές.
Τέλος, κλείνω µε την απάντηση που δώσατε το πρωί. Είχα
θέσει πρώτος το θέµα χθες -και µάλιστα νοµίζω µε ευγένεια,
αλλά και µε επάρκεια σε ό,τι αφορά τα επιχειρήµατα- για το ζήτηµα του άρθρου 2, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Το άρθρο 2, σε παράγραφο αυτού, επανακαθορίζει εµµέσως
τον τρόπο τοποθέτησης των επικεφαλής σε ανεξάρτητες αρχές
κρίσιµες -προσέξτε- συνταγµατικώς προβλεπόµενες. Διότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι δύο κατηγοριών: Οι πέντε που προβλέπει
το Σύνταγµα και οι άλλες.
Σε δύο από αυτές, τον Συνήγορο του Πολίτη και το ΑΣΕΠ, συνταγµατικώς προβλεπόµενες, καθορίζει µε έναν τρόπο έµµεσο τη
θητεία σε σχέση µε την ηλικία προέδρων, αντιπροέδρων του
ΑΣΕΠ, Συνηγόρου του Πολίτη και βοηθών του Συνηγόρου του
Πολίτη και θέτει το εβδοµηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας. Δηλαδή,
δεν µπορεί να είναι παραπάνω. Δεν έχει µεταβατική διάταξη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

Με βάση αυτήν τη ρύθµιση, για δύο συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές διακόπτει βιαίως τη θητεία καταργώντας και την υφή των αρχών αυτών ως ανεξαρτήτων. Αν δεν
υπάρχει εδώ θέµα συνταγµατικότητας, πού υπάρχει;
Και η επιχειρηµατολογία του -που ακούσαµε µετά την αγόρευση του εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας- δηλαδή του αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού, ήταν η επιβεβαίωση ότι έχουµε
σκαστό θέµα ρύθµισης αντίθετης µε το Σύνταγµα. Επαναλαµβάνω: όχι για δύο οποιεσδήποτε ανεξάρτητες αρχές, αλλά για
δύο από τις πέντε συνταγµατικώς προβλεπόµενες ανεξάρτητες
αρχές. Δεν µπορείς να διακόψεις τη θητεία τους προσθέτοντας
εδώ κριτήριο ηλικιακό στο οποίο δεν ανταποκρίνονται. Είναι η
επιτοµή της παραβίασης του Συντάγµατος! Και οφείλει ο κ. Βούτσης…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα το κάνουµε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και γιατί δεν το λέτε και µας αφήνετε
έτσι δύο µέρες σε αυτήν την Αίθουσα; Πρέπει να ακούσετε όλα
τα επιχειρήµατα; Πρέπει να περάσουµε τα όρια στην επιθετικότητα; Μακάρι, κύριε Βούτση, να το κάνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα εισηγηθεί ο κύριος Υπουργός, κύριε
Λοβέρδο, στη συζήτηση επί των άρθρων!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τόση ώρα γιατί δεν το κάνει; Και το
πρωί απήντησε το αντίθετο. Είναι ώρα να το κάνετε. Χαίροµαι
πολύ που µε δική σας παρέµβαση λύνεται αυτό το θέµα.
Εν πάση περιπτώσει, κλείνω µε το εξής: Θέσαµε ένα θέµα σύγκρουσης συµφερόντων στη Διαρκή Επιτροπή, µε σεβασµό στο
πρόσωπο, στο Σώµα και στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας.
Δεν εισακούστηκε κανένας µας. Θα ήταν ένας απλός χειρισµός.
Επειδή θα επαναληφθεί -φαντάζοµαι πολύ σύντοµα- αυτή η πρακτική, θέλω να έχει υπ’ όψιν της η Εθνική Αντιπροσωπεία ότι η
δική µας στάση θα είναι διαρκώς αυτή. Δεν θα παραµένουµε συνοµιλητές ενός Υπουργού που έχει ζήτηµα σύγκρουσης συµφερόντων µε την έννοια και τη σοβαρότητα που το βάλαµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λοβέρδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσουµε στον κατάλογο
των οµιλητών, επιτρέψτε µου να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βαγίων Βοιωτίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όσον αφορά το
άρθρο 2 –για τα υπόλοιπα έχω ήδη αναφερθεί και δεν νοµίζω ότι
χρειάζεται να προσθέσω το οτιδήποτε- θέλω απλώς να διευκρινίσω ότι η προσωπική µου άποψη ήταν ότι το όριο ηλικίας –και
παραµένει στη ρύθµιση αυτή- δεν δηµιουργεί θέµατα συνταγµατικότητας, ακριβώς γιατί πρόκειται για µια αντικειµενική και
απρόσωπη ρύθµιση.
Επειδή, όµως, δεν θέλω να πλανάται στην ατµόσφαιρα και
οποιαδήποτε υποψία ότι θέλουµε να επιχειρήσουµε στοχευµένα
τη λήξη της θητείας οποιουδήποτε µέλους ανεξάρτητης αρχής,
µε λίγα λόγια επειδή θέλουµε «η γυναίκα του Καίσαρα να φαίνεται και τίµια», γι’ αυτό το λόγο θα εξειδικεύσουµε µε µεταβατική
ρύθµιση ότι αυτή η ρύθµιση δεν έχει εφαρµογή για τα υπηρετούντα µέλη των ανεξαρτήτων αρχών.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την Αίθουσα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ)

2103

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε, όπως προαναγγείλαµε, µε τον πίνακα των οµιλητών.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ηρώ Διώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία Διώτη, έχετε τον λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το αίτηµα που αρθρώνεται µε
όποιον τρόπο σε κάθε τόπο και κάθε στιγµή αυτά τα πέντε χρόνια
από το µνηµόνιο και µετά από τον οποιονδήποτε άνθρωπο κι αν
µιλήσεις, είναι το αίτηµα για δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Αυτό το σχέδιο νόµου, λοιπόν, είναι ένα σχέδιο νόµου που
φέρνει δικαιοσύνη; Είναι ένα σχέδιο νόµου που κάνει το αυτονόητο, να φέρει δηλαδή πίσω στις δουλειές τους εργαζόµενους
που απολύθηκαν σε µια νύχτα; Είναι ένα σχέδιο νόµου που
απαντά στις διεκδικήσεις και τους αγώνες λοιδορηµένων και
απαξιωµένων από τις κυβερνήσεις, δηµοσίων υπαλλήλων; Είναι
επίσης ένα σχέδιο νόµου που θέτει προτεραιότητες αποκαθιστώντας πρώτα τους απολυµένους ή διαθέσιµους; Η απάντηση
είναι προφανής. Λύνει τα πάντα; Όχι! Μπορεί να λύσει τα πάντα;
Προφανώς και όχι. Πάντως, επιχειρεί -και αυτό είναι το πιο σηµαντικό κατά τη γνώµη µου- να προτάξει ως πρώτο τον σκοπό,
τον οποίο οφείλει να υπηρετεί το δηµόσιο: το κοινωνικό σύνολο
και τις ανάγκες του.
Επίσης, προσπαθεί –και νοµίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήµανα σχεδιάσει από την αρχή έναν δηµόσιο τοµέα µε αυτό το
στόχο, θέτοντας τα ερωτήµατα «τι έχω ανάγκη;», «πού την έχω;»,
«µε ποιον την έχω;» και «πώς θα ανακατανείµω και θα αναδιατάξω το βασικό µου κεφάλαιο, που είναι οι εργαζόµενοι;». Εργαζόµενοι που δεν θα φοβούνται ότι θα επιστρατευθούν αν
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους, εργαζόµενοι που δεν θα φοβούνται ότι θα απολυθούν αν κατέβουν σε απεργία, εργαζόµενοι
που δεν θα ζουν υπό το φόβο να µετακινούνται σαν τους γυρολόγους, εργαζόµενοι που δεν θα έχουν χρώµα. Διότι είναι κακός
σύντροφος ο φόβος και για να σκεφτείς και για να εργαστείς και
για να παραγάγεις!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι παθογένειες στο δηµόσιο, που
καλλιεργήθηκαν συστηµατικά επί δεκαετίες από τις ίδιες τις κυβερνήσεις, προκειµένου να ελέγχουν το κράτος και να διαιωνίζουν την εξουσία τους, χρησιµοποιήθηκαν πάλι από τους ίδιους
για να απαξιώσουν παντελώς στη συνείδηση των πολιτών την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας και του κοινού αγαθού, ώστε να
µπορέσει η πολιτική εξουσία για άλλη µία φορά να κάνει τη δουλειά της εις βάρος του δηµοσίου και της κοινωνίας.
Ήταν απαραίτητη η απαξίωση για να ιδιωτικοποιηθούν ή για
να σχεδιαστεί η µελλοντική ιδιωτικοποίηση κρίσιµων τοµέων του
δηµοσίου. Επίσης, ήταν απαραίτητη η απαξίωση για να δικαιολογηθούν οι απολύσεις και για να µετατεθεί η ευθύνη από τις κυβερνήσεις και τις επιλογές τους στο εν γένει κακό δηµόσιο.
Γνωρίζουµε όλοι ότι η παραπάνω πολιτική είχε τραγικές συνέπειες, διότι βασικές υπηρεσίες που χρειάζονταν οι πολίτες για
να εξυπηρετηθούν έπαψαν να λειτουργούν και βασικά κοινωνικά
αγαθά έπαψαν να είναι προσβάσιµα.
Επίσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλοι και όλες θυµόµαστε
την πολύ επιµελή προσπάθεια όλων αυτών που οδήγησαν µια
χώρα στη φτώχεια και τον εξευτελισµό να πείσουν, µέσω των
αγαπηµένων τους µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ότι κάθε φορά
που υπήρχε µια διεκδίκηση κάποιας επαγγελµατικής κατηγορίας
ή µια διαµαρτυρία υπαλλήλων επρόκειτο πάντα περί «κακών» και
«ύποπτων συντεχνιών», που δρούσαν κατά της κοινωνίας και
υπέρ των προσωπικών τους συµφερόντων.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις το έκαναν αυτό µε όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων που διαµαρτύρονταν για την αδιανόητη
κατάσταση που επιβλήθηκε από τότε που ήρθαν τα µνηµόνια
στην Ελλάδα. Διασύρθηκαν όλα τα είδη επαγγελµάτων και όλες
οι εργατικές διεκδικήσεις: Από τους καθηγητές και τους γιατρούς, έως τους υπαλλήλους στα µέσα µαζικής µεταφοράς και
τους δηµοσίους υπαλλήλους και από τους φαρµακοποιούς και
τους φορτηγατζήδες, µέχρι τους υπαλλήλους καθαριότητας και
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πολλούς ακόµη –είναι µακρύς ο κατάλογος.
Κάθε φορά που ο διασυρµός και η τροµοκράτηση δεν έπιαναν,
χρησιµοποιούνταν πλήρως αντισυνταγµατικές µέθοδοι, µεταφέροντας στην κοινωνία ένα κλίµα πολέµου, που είχε ως συνέπεια
να επιστρατεύονται απεργοί και αυτό το µέτρο να χαίρει αποδοχής από την κοινωνία.
Αυτό τουλάχιστον προσπάθησαν, αλλά µοιραία, όση πλύση
εγκεφάλου και να επιβάλει κανείς σε µια κοινωνία, κάποια στιγµή
καταλαβαίνουν όλοι και όλες από την προσωπική τους κατάσταση, τι ακριβώς έχει συµβεί.
Γιατί κάποια στιγµή τα τύµπανα του πολέµου από τις προηγούµενες κυβερνήσεις χτύπησαν για όλους όσους και όσες ζουν από
τη δουλειά τους και δεν είναι πλούσιοι ή απατεώνες.
Έρχεται, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να απαντήσει σε µεγάλους και δίκαιους αγώνες εργαζοµένων. Έρχεται να
εξορθολογήσει το δηµόσιο, να αποκαταστήσει σχέσεις και αδικίες, να αποκαταστήσει τη δηµοκρατική λειτουργία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να θέσει τέλος και στην ταλαιπωρία που
δοκιµάζουν οι πολίτες.
Δέχεται και το νοµοσχέδιο και ο ίδιος ο Υπουργός ίσως τα περισσότερα πυρά, επειδή καταργεί µνηµονιακές διατάξεις και συνέπειες αυτών, όπως έγινε και µε τα προηγούµενα νοµοσχέδια
που έφερε η Κυβέρνηση στη Βουλή και πλέον είναι νόµοι.
Τώρα µάλιστα που η Κυβέρνηση απαιτεί και προχωρά η διαδικασία για να σταµατήσει η ασυδοσία και η φοροδιαφυγή των καναλιών, πρόκειται να βγάλουν αφρούς. Δεν πειράζει όµως, γιατί
µε συγκρούσεις προχωρά η ζωή µπροστά.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό εκδηµοκρατίζει τη διοίκηση και
δείχνει σεβασµό στο Σύνταγµα και στους ανθρώπους, είτε αυτοί
είναι εργαζόµενοι στο δηµόσιο είτε είναι οι πολίτες που προσέρχονται να κάνουν τη δουλειά τους.
Επιπλέον, φροντίζει να αντιµετωπίσει τα κακώς κείµενα του δηµοσίου και ως προς τη γραφειοκρατική λειτουργία, η οποία δεν
είναι φυσικό φαινόµενο, δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά ήταν
όλα τα χρόνια πολιτική επιλογή. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο
νοµοθέτησης και από την πολυνοµία. Το ίδιο γίνεται φυσικά και
ως προς τη διαφθορά, όσο πάνω ή κάτω και εάν βρίσκεται µέσα
στο δηµόσιο, χωρίς να εκδικείται και να τιµωρεί τους εργαζόµενους για πράγµατα άσχετα µε τη δουλειά τους, όπως για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή για την κοινωνική τους δράση.
Επίσης, καταργεί την απαράδεκτη και πρωτότυπη διαδικασία
που χρησιµοποιούνταν κατά παράβαση του Συντάγµατος, τη λεγόµενη «επιστράτευση», έναν µηχανισµό που χρησιµοποιούνταν
ενάντια στις απεργίες. Επιβολή επίταξης θα γίνεται πλέον µόνο
για τους λόγους που προβλέπονται στο Σύνταγµα.
Αποκαθιστά αδικίες προς κατηγορίες εργαζοµένων, που όπως
µε το «µαύρο» της ΕΡΤ απολύθηκαν σε µία νύχτα, και αυτό
βοηθά ταυτόχρονα και την πιο εύρυθµη λειτουργία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκτός από την ελευθερία, αρετή
και τόλµη θέλει για να αντιµετωπίσει κανείς ένα γραφειοκρατικό
τέρας που έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί κοµµατικούς µηχανισµούς, ένα τέρας που καταδυνάστευε και εργαζόµενους και πολίτες.
Αυτό το νοµοσχέδιο έχει την αρετή και την τόλµη να προσπαθήσει να φτιάξει µια δηµόσια διοίκηση που να λειτουργεί σε όλα
τα επίπεδα και σε ό,τι βαθµό αυτό είναι εφικτό µε τις σηµερινές
συνθήκες.
Είναι όµως και ενδεικτικό της αποφασιστικότητας που διαθέτει
η Κυβέρνηση στα νοµοθετήµατά της, αλλά και της πορείας που
επιλέγει. Για να λειτουργήσει πρέπει πρώτα από όλα, όλοι και
όλες εµείς και οι δηµόσιοι λειτουργοί και οι πολίτες να το προσπαθήσουµε, διότι το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί µια πρώτη ριζοσπαστική τοµή για τη διοίκηση, µε θετικό πρόσηµο και για την
κοινωνία και για τους εργαζοµένους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Εµµανουηλίδης Δηµήτρης από
το ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 1974-2015 σαράντα χρόνια στην πολιτική σκηνή εναλλάσσονται δύο κόµµατα, δηλαδή Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ ή αν
θέλετε ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία. Έχουν απόλυτη ελευθερία,
απόλυτη κυριαρχία επιλογών να δηµιουργήσουν ένα πλέγµα στη
δηµόσια διοίκηση που να υπηρετεί τα αυτονόητα, την κοινωνία
και την αναπτυξιακή προοπτική, η οποία στη συνέχεια πάλι στην
κοινωνία θα αποδώσει το αναπτυξιακό της περιεχόµενο.
Νεποτισµοί, αλαζονεία, ηµετερισµοί, µε την έννοια «τα δικά
µας παιδιά», «οι δικοί µας κουµπάροι», δηµιούργησαν ένα σύστηµα δηµόσιας διοίκησης, το οποίο σκοπό δεν είχε να υπηρετήσει το αυτονόητο, δηλαδή την κοινωνία, αλλά σκοπό είχε να
εξυπηρετήσει τη συνέχεια αυτού του πολιτικού συστήµατος. Και
οι δύο πολιτικοί χώροι στην ίδια γραµµή στοιχήθηκαν, τα ίδια
αποτελέσµατα επέφεραν.
Είναι τουλάχιστον ενδεικτικό πολιτικού θράσους το να µιλάνε
οι άνθρωποι που δηµιούργησαν, λοιπόν, αυτό το πελατειακό σύστηµα στη δηµόσια διοίκηση, µε έναν κατά δική τους εκτίµηση
αδικαιολόγητο αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων. Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για εννιακόσιους είκοσι χιλιάδες. Μα, δεν τους διορίσαµε
εµείς, ήταν κατά κανόνα τα δικά τους παιδιά- χωρίς ορθολογική
διάταξη, χωρίς προοπτική δηµιουργίας υπεραξίας µέσα από το
έργο. Ήταν καθαρά εξυπηρέτηση προσωπικών ζητουµένων και
προσωπικών τακτοποιήσεων. Μέσα από ένα τέτοιο σύστηµα δηµόσιας διοίκησης επόµενο είναι -είναι προσφιλής η φράση του
κ. Λοβέρδου, αλλά δεν είναι εδώ να το ακούσει- να πέσει η χώρα
στα βράχια. Έριξαν, λοιπόν, τη χώρα στα βράχια µέσα από απαράδεκτους χειρισµούς ιδιαίτερα στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης.
Και ήρθε, λοιπόν, ο χρόνος ο µνηµονιακός και εκεί χωρίς να
έχουν σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης, µε τη γνώριµη γι’ αυτούς κοινωνική σκληρότητα υιοθέτησαν τη λογική των οριζόντιων
µέτρων. Οριζόντια µέτρα στα ανθρώπινα σηµαίνει να ρίξουµε
στον κοινωνικό καιάδα πάνω από τέσσερις χιλιάδες σχολικούς
φύλακες, δηµοτικούς αστυνοµικούς, υπαλλήλους της ΕΡΤ, για
την προσφιλή τους τακτική ότι οι αριθµοί τακτοποιούν τα προβλήµατα. Δεν τακτοποιούνται τα προβλήµατα, όµως, µέσα από
αριθµούς. Τακτοποιούνται όταν υπάρχει λογική, όταν υπάρχει
κοινωνική ευαισθησία.
Ο κοινωνικός καιάδας που έριξαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις
δυνάµεις της κοινωνίας ήταν τέτοιος που µοιραία τις οδήγησε
και στον πολιτικό τους όλεθρο. Γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Το
ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα έρεισµα να µιλήσει, η Νέα Δηµοκρατία
υπό το βάρος των ανοµηµάτων καταρρέει.
Εκείνο που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι το νοµοσχέδιο
αυτό απολύτως τακτοποιεί συνταγµατικές επιταγές, κυρίως κοινωνικές ανάγκες, µε την έννοια ότι είναι στοιχισµένο στις αρχές
της κοινωνικής ευαισθησίας και της δηµοκρατίας.
Σαφώς δεν έχει αναπτυξιακό περιεχόµενο. Δεν θα µπορούσε
άλλωστε, γιατί η κοινωνική αδικία, η κοινωνική αυτή αιµορραγία,
πρωτίστως πρέπει να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια να σχεδιαστεί η ανάπτυξη. Γιατί πόλις ουν άνδρες, ου τείχη ουδέ νήες
κεναί ανδρών. Αν λοιπόν η κοινωνία χαθεί, από εκεί και έπειτα,
το όποιο εγχείρηµα νοµίζω ότι πέφτει στο κενό.
Μία τελευταία πρόταση προς τον Υπουργό και σε όλα τα µέλη
της Κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα, µέσα από διορισµούς επιλεγµένους, να βοηθηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά µιλήσαµε τις προάλλες µε τους κτηνοτρόφους. Εάν
υπήρχε η στοιχειώδης, απαραίτητη στελέχωση από κτηνιάτρους,
το πρόβληµα του καταρροϊκού πυρετού, που αφάνισε σηµαντικότατο µέρος από το ζωικό κεφάλαιο, θα είχε αποφευχθεί.
Εποµένως -και είναι αυτό απάντηση σχετικά µε τα 24 δισεκατοµµύρια, που κατάφερε η απελθούσα κυβέρνηση να τα κάνει 14
δισεκατοµµύρια- αυτή είναι µία αριθµητική σχέση. Δεν µας είπαν,
όµως, πόσα διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας της έλλειψης αναπτυξιακού προγραµµατισµού επέφερε αυτή η µνηµονιακή λαίλαπα.
Λέµε, λοιπόν, ότι θα πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση, στοχευµένα, να επιζητήσουµε τέτοιους διορισµούς, ώστε να υποβοηθηθεί η αναπτυξιακή προοπτική.
Μια δεύτερη περίπτωση είναι το ΙΝΑΛΕ, το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών, το οποίο θα µπορούσε να δηµιουργήσει συνθήκες
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υπεραξίας στα αλιεύµατα και κατ’ επέκταση στην οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου έχει τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης έρχεται όχι µόνο για να αποκαταστήσει ορισµένες πλευρές του κράτους δικαίου που είχαν πληγεί
από τις προηγούµενες αυταρχικές κυβερνήσεις, όχι µόνο για να
εφαρµόσει ορισµένες από τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως για να επιφέρει αναγκαίες δηµοκρατικές αλλαγές στον ρόλο του κράτους σε σχέση µε την κοινωνία.
Χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου είναι ότι το πρώτο άρθρο
του παρόντος νοµοσχεδίου αφορά την απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης. Επειδή η πολιτική επιστράτευση απεργών
εργατών δεν είναι καινούρια ιστορία, αλλά χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές σαν µέσο καταστολής θεωρώ κρίσιµο και χρήσιµο να
γίνει µία επισκόπηση στο χρονικό των επιστρατεύσεων. Αν δούµε
την περίοδο της Μεταπολίτευσης, µε δεδοµένο ότι και στην τελευταία Αναθεώρηση του Συντάγµατος το 1975 δεν προβλέπεται
πουθενά η παράνοµη πρακτική της πολιτικής επιστράτευσης,
ενώ αντίθετα το Σύνταγµα του 1975 κατοχύρωσε το δικαίωµα
στην απεργία, διαπιστώνουµε ότι το Σύνταγµα προβλέπει επίταξη
προσωπικών υπηρεσιών από το κράτος αποκλειστικά για περιπτώσεις αµυντικών αναγκών της χώρας, θεοµηνίες ή ανάγκες
κατά τις οποίες απειλείται άµεσα η δηµόσια υγεία και σε καµµία
άλλη περίπτωση.
Το 1979 λοιπόν, τέσσερα χρόνια µετά από την Αναθεώρηση
του Συντάγµατος, γίνεται η πρώτη επίταξη τραπεζοϋπαλλήλων
από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ως αντίδραση της
κυβέρνησης στην απεργία διαρκείας που είχε κηρύξει η ΟΤΟΕ
ενάντια στις µειώσεις των αποδοχών και στη διεκδίκηση του ωραρίου τους. Η επίσηµη ανακοίνωση της Νέας Δηµοκρατίας, της
τότε κυβέρνησης, έλεγε το εξής απλό: Η κυβέρνηση δέχθηκε την
εισήγηση των διοικητών των τραπεζών και προχώρησε στην επιστράτευση.
Το 1983, µε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ πλέον, αποφασίζεται η επιστράτευση των οδηγών ιδιοκτητών βυτιοφόρων σαν λύση στην
παρατεταµένη απεργία τους. Το 1986 έχουµε την επιστράτευση
των χειριστών και ιπτάµενων µηχανικών της Ολυµπιακής Αεροπορίας µετά από απεργία αρκετών ηµερών και το 1994 επιτάχθηκαν τα λεωφορεία πολιτών που είχαν συγκληθεί µε τον ΟΑΣΑ.
Το 2002 επιστρατεύτηκαν για πρώτη φορά οι ναυτεργάτες,
µετά από απεργία διαρκείας, από το ΠΑΣΟΚ µε το επιχείρηµα
του αποκλεισµού της νησιωτικής χώρα και ξαναεπιστρατεύτηκαν
το 2006 από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Μάλιστα, η
Πανελλήνια Οµοσπονδία των Ναυτεργατών προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας ενάντια στο νοµοθετικό διάταγµα
17/1974 περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης, αφού
αυτό είχε εκδοθεί µε βάση το παλαιότερο Σύνταγµα της χώρας
του 1952, αλλά πρέπει να πούµε ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν εξέδωσε ποτέ απόφαση για το συγκεκριµένο αίτηµα
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας των Ναυτεργατών.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι φανερό πως όχι µόνο καµµία επιστράτευση δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις του Συντάγµατος, αλλά ότι οι
επιστρατεύσεις γίνονται κάθε φορά µόνο µετά από µεγάλους και
επίµονους απεργιακούς αγώνες, όταν η µαχητικότητα και αποφασιστικότητα των εργαζοµένων «στριµώχνει» τους εργοδότες
ή τις κυβερνήσεις. Άρα ανεξάρτητα από εθνικές ανάγκες και από
όποιες άλλες δικαιολογίες χρησιµοποιούνταν κάθε φορά, στην
πραγµατικότητα η πολιτική επιστράτευση, αυτός ο θεσµός, ήταν
ένα απεργοσπαστικό εργαλείο που έδινε στο αστικό κράτος τον
τελευταίο λόγο απέναντι στην εργατική τάξη κατά τις φάσεις των
κοινωνικών συγκρούσεων.
Στη φάση της πιο άγριας επίθεσης που έχει γνωρίσει εδώ και
δεκαετίες στη χώρα µας ο κόσµος της εργασίας οι µνηµονιακές
κυβερνήσεις επιδόθηκαν σε ένα ρεκόρ επιστρατεύσεων διαφόρων κλάδων εργαζοµένων. Από τις δώδεκα πολιτικές επιστρατεύσεις που έχουν γίνει στη Μεταπολίτευση, οι µισές ήταν τα
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τρία-τέσσερα χρόνια του µνηµονίου.
Πρώτα θυµίζω ότι επιστρατεύτηκαν οι ιδιοκτήτες φορτηγών
και βυτίων το 2010, που ήταν τα πρώτα θύµατα του µνηµονίου.
Ακολούθησαν οι υπάλληλοι καθαριότητας των ΟΤΑ που είχαν
προχωρήσει σε πολυήµερη απεργία και µέσα στο 2013 έγιναν
τρεις επιστρατεύσεις, των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς, των ναυτεργατών ξανά και των καθηγητών µέσης εκπαίδευσης, όπου η µνηµονιακή συγκυβέρνηση έκανε τότε νέο ρεκόρ
αυταρχικότητας µε τη µέθοδο της προληπτικής επιστράτευσης,
δηλαδή πριν ακόµα κηρυχθεί η απεργία. Επίσης, το 2014 είχαµε
την επιστράτευση των εργαζόµενων της ΔΕΗ.
Η επιστράτευση των εργαζοµένων, λοιπόν, χρησιµοποιήθηκε
πάντα ως τελευταίο καταφύγιο των κυβερνήσεων απέναντι σε
ανυποχώρητους απεργιακούς αγώνες. Το γεγονός, βεβαίως, ότι
πολλαπλασιάστηκαν οι επιστρατεύσεις µετά την υπογραφή των
µνηµονίων δεν είναι καθόλου τυχαίο για εµάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο, σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα από το σηµερινό Υπουργό, αλλά και άλλους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ειπωθεί από αυτό εδώ το Βήµα ότι
η κυβέρνηση που θα έρθει, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα καταργήσει την επιστράτευση απεργών και όλους τους αυταρχικούς
νόµους που στρέφονται ενάντια στο εργατικό κίνηµα.
Αυτό ακριβώς το νήµα ξεκινά να ξηλώνεται σήµερα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Από εκεί και µετά, βέβαια, ρυθµίζονται και
µία σειρά από άλλα θέµατα που αφορούν τόσο τη διάλυση της
δηµόσιας διοίκησης από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις όσο και
την επαναφορά εργαζοµένων που εντάχθηκαν στο απαράδεκτο
καθεστώς της διαθεσιµότητας και απολύθηκαν.
Χωρίς να θέλω να επεκταθώ στα άρθρα αυτά -το έκαναν νοµίζω και θα το κάνουν επαρκώς άλλοι Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ- θέλω να κάνω µόνο µία επισήµανση στον κύριο Υπουργό,
ότι εκτός από το ζήτηµα των απολυµένων καθαριστριών του
Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο κατά τη γνώµη µας αντιµετωπίζεται απολύτως δίκαια, υπάρχει και το ζήτηµα των καθαριστριών µε συµβάσεις έργου των οποίων οι συµβάσεις αυτές δεν
ανανεώθηκαν.
Πρόκειται για το πρώτο κύµα απολύσεων καθαριστριών τον
Δεκέµβριο του 2012. Στη µεγάλη τους πλειοψηφία, κύριε
Υπουργέ, είναι γυναίκες µεγάλης ηλικίας µε αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Εργάζονταν διαρκώς επί πολλά χρόνια.
Ήταν επί πολλά χρόνια, επίσης, σε αυτό το κοµµατικό καθεστώς
της οµηρίας, σε ένα καθεστώς δηλαδή συνεχούς ανασφάλειας.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ανάλογη αντιµετώπιση και αποκατάσταση αυτών των γυναικών, αν όχι σήµερα, µε ξεχωριστή νοµοθετική ρύθµιση, πρέπει να γίνει, κατά την άποψή µου, το
συντοµότερο δυνατό για λόγους δικαιοσύνης και για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, όπως ακριβώς διαπερνάει αυτή η ευαισθησία και κοινωνική δικαιοσύνη το σύνολο του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Ευάγγελος Διαµαντόπουλος από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, ενώ το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδηµοκρατισµός της
Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» είναι
σύµφωνα µε τα λεγόµενα του αρµόδιου Υπουργού ένα µικρό
κοµµάτι προς την κατεύθυνση αυτή, εν τούτοις, έχει τέτοιο ταξικό και ιδεολογικό πρόσηµο που έχει εγείρει ήδη σηµαντικές αντιδράσεις από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και ένα
κοµµάτι της ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
Η κριτική που του έγινε επαναφέρει τη συζήτηση για ένα µικρό
ή µεγάλο κράτος, το οποίο µικρό κράτος, όπως το θέλει η Νέα
Δηµοκρατία, έρχεται να συνεπικουρήσει στην ανάπτυξη και αυτό
µας γυρνάει πίσω. Μας γυρνάει στην εποχή της υπογραφής του
πρώτου µνηµονίου, που η τότε Κυβέρνηση συντεταγµένα µε τα
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φερέφωνα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης επιτέθηκε στο δηµόσιο, για να βρει εκεί πέρα ένα άλλοθι κατ’ αρχάς, για να δηµιουργήσει ένα κοινωνικό αυτοµατισµό, να διαιρέσει τη ταξική λαϊκή
αντίδραση στον οδοστρωτήρα του νεοφιλελευθερισµού από τη
µία και από την άλλη να απαξιώσει και να δώσει βορά για το κεφάλαιο, το οποίο έπρεπε να κερδοφορεί και ο µόνος τρόπος για
να κερδοφορεί ήταν η εσωτερική υποτίµηση και το πλιάτσικο της
δηµόσιας περιουσίας και του στενού πυρήνα των υπηρεσιών που
παρέχει αυτό, µετά από την κρίση του καπιταλισµού που δηµιουργήθηκε το 2008, µε τη φούσκα των ακινήτων που έσκασε στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Έτσι λοιπόν, µέσα από αυτό το πλαίσιο και από αυτήν την πρακτική φτάνουµε σήµερα να επανέρχεται πάλι η ίδια κουβέντα. Με
τις ίδιες ιδεολογικές αγκυλώσεις από πλευράς της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης που δεν επιβεβαιώθηκαν επ’ ουδενί, υπήρχε ένα
δηµόσιο, το οποίο ήταν δηµιουργηµένο καθ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν τεράστιο,
ήταν στο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βέβαια ήταν
σαθρά και λάθος κατανεµηµένο. Με τη δική σας πελατειακή λογική. Αυτή ήταν η δυσκολία που είχε το κράτος -οι δηµόσιοι φορείς- και ο µόνος σκοπός στον οποίο αποσκοπούσαν οι δικές σας
ενέργειες, ήταν αυτά που ανέφερα πριν.
Άρα το Υπουργείο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και δικαιώνει εν µέρει τους αγώνες που δόθηκαν.
Εµείς δεν λέµε πως αυτό το νοµοσχέδιο είναι αυτό που θα
λύσει τα πάντα, αλλά είναι το νοµοσχέδιο που θεωρεί και βλέπει
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα όχι ως δύο ξεχωριστά και αντίπαλα
στρατόπεδα, αλλά ως τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος.
Μόνο όταν νοµοθετείς προς το συµφέρον των λαϊκών στρωµάτων, προς το συµφέρον του µεγαλύτερου ποσοστού της κοινωνίας και όταν ο ιµάντας µετακύλισης γίνει ένας σύγχρονος
οργανισµός, του οποίου η ανάδραση και από τον υπάλληλο στο
γκισέ θα φθάνει µέχρι τον Υπουργό, όπως φθάνει η εντολή του
Υπουργού µέχρι τον υπάλληλο που εξυπηρετεί τους πολίτες στο
γκισέ, τότε µπορούµε να µιλήσουµε για ένα δηµιουργικό, λειτουργικό δηµόσιο που θα συνεπικουρεί πράγµατι την ανάπτυξη
σε αυτόν τον τόπο, µια συγκεκριµένη ανάπτυξη µέσα σε µια συγκεκριµένη οπτική, όµως, όχι υπέρ του κεφαλαίου, όχι ισοπεδώνοντας και διαλύοντας την ανθρώπινη υπόσταση των υπαλλήλων
που υπηρετούν στο δηµόσιο και προφανώς χωρίς διαλυµένες εργασιακές σχέσεις, αλλά και εξαντληµένους φυσικούς πόρους.
Αυτή είναι η δική µας οπτική, αυτή είναι η οπτική που µπορεί
να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο δηµόσιο και να δει τις ωφέλειες
µέσα από αυτό.
Καµµία, όµως, κριτική δεν έγινε αυτές τις ώρες που συζητείται
το νοµοσχέδιο και χθες πάνω σε αυτήν τη βάση. Είχαµε τη γνωστή στείρα αντιπολίτευση. Είχαµε µία συκοφαντική κριτική απέναντι στον Υπουργό που δεν υφίσταται και έχει πάρει τον δρόµο
για τη Δικαιοσύνη.
Ακούµε εδώ για σύγκρουση συµφερόντων από ένα κόµµα που
αποχώρησε, το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι αυτό σύγκρουση συµφερόντων,
τι είναι η βαλίτσα του Τσουκάτου που πήγε στα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ, ενώ το ΠΑΣΟΚ ηγεµόνευε, κυβερνούσε και νοµοθετούσε
υπέρ της «SIEMENS» και άλλων εταιρειών; Τι να πούµε για τη
Νέα Δηµοκρατία; Ποιο σκάνδαλο να θυµηθεί κανείς πρώτα; Χρειάζεται µια καινούργια συνεδρίαση για να τα συζητήσουµε όλα
αυτά. Τι να ακούσουµε από τους δήθεν κοµιστές του καινούργιου
του Ποταµιού, που ουσιαστικά ήθελαν µε την ψήφιση Προέδρου
Δηµοκρατίας από την προηγούµενη Βουλή να συνεχιστεί όλη
αυτή η κατάσταση;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εσείς λέτε για τον κ. Τσουκάτο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε να δείτε, όταν γίνεται κριτική, να γίνεται επί της ουσίας.
Επανέρχοµαι και λέω ότι το ζήτηµα των ανεξάρτητων αρχών
είναι µια βάση πάνω στην οποία µπορούν να χτιστούν µεγάλες
απάτες και µεγάλα ψέµατα. Είναι άλλο πράγµα να υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, άλλο πράγµα να της δίνεις πολύ περισσότερες
αρµοδιότητες και να κρύβεσαι πίσω από αυτήν την ανεξαρτησία
για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ταξικών συµφερόντων του
κεφαλαίου. Είναι άλλο να έχεις µια ανεξάρτητη αρχή και άλλο
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αυτή να λύνει και να δένει.
Τέλος, ασκήθηκε κριτική για το ότι ουσιαστικά θα συµµετέχουν
στα πειθαρχικά συµβούλια και οι εργαζόµενοι και οι συνδικαλιστές. Και αυτό ξεκινά από αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε µε
την αρχή του µνηµονίου και δεν σας άφησε ο λαός στις 25 Γενάρη να ολοκληρώσετε. Η εσωτερική υποτίµηση, η ταξική επίθεση στον κόσµο της εργασίας ήθελε να ολοκληρωθεί µε αυτό.
Μέσω του εργοδοτικού συνδικαλισµού και του κοµµατικού κυβερνητικού συνδικαλισµού που είχατε δηµιουργήσει απαξιώσατε
αυτό το κοµµάτι και θέλατε να δώσετε ένα οριστικό τέλος.
Σε αυτήν την κοινωνία όλοι έχουµε ευθύνες. Και µέσα από
αυτήν την τοµή που υπήρξε µε τα µνηµόνια στον κόσµο της εργασίας και στις ζωές µας είδαµε ανθρώπους, τους οποίους θεωρούσατε αλλοτριωµένους, θεωρούσατε ότι είχατε καταφέρει να
τους ισοπεδώσετε και να τους έχετε έρµαιο των διαθέσεών σας,
να σηκώνουν κεφάλι και να διαχειρίζονται µόνοι τους κοµµάτια
του κράτους, όπως είναι η ΕΡΤ. Αυτό συµβαίνει και σε ένα κοµµάτι του ιδιωτικού τοµέα.
Εµείς αντιλαµβανόµαστε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν
λόγο και θα έχουν λόγο. Έχουν και ευθύνες να µη δηµιουργηθεί
ξανά το ίδιο σκηνικό. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους
αναλογούν, όταν εκλέγονται από την εργατική τάξη και σε συνεννόηση και µε τον δηµόσιο και µε τον ιδιωτικό τοµέα –πάντα
µε ταξική πρόθεση και ταξικό πρόσηµο- να καταφέρουν την ανάπτυξη του τόπου µε ιδεολογικό πρόσηµο. Άρα θεωρούµε όχι
απλά θετικό, αλλά αναγκαίο να βρίσκονται εκεί. Εξάλλου δεν
έχουν την πλειοψηφία.
Αποκαλύπτεστε όλοι –και το Ποτάµι ειδικότερα- φαίνεται ποιος
είναι ο ρόλος σας, µε ποιους είστε. Είστε µε τα αφεντικά και
εσείς, όπως και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Διαµαντόπουλε.
Ο συνάδελφος κ. Χαρίλαος Τζαµακλής από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
τον λόγο.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης οφείλεται ασφαλώς σε αιτίες
πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές που έχουν µεγάλο ιστορικό
βάθος.
Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του δοµήθηκε ως πελατειακό, ως συνέχεια κατά των µάλλον ή ήττον δοµών που προϋπήρχαν. Η πελατειακή δοµή εξυπηρετούσε συγκεκριµένα
συµφέροντα, τα οποία την υιοθέτησαν, επειδή ακριβώς τα εξυπηρετούσε και την εξέλιξαν µε το πέρασµα των χρόνων. Αδιαφορώντας για οποιονδήποτε µεταρρυθµιστικό εκσυγχρονισµό, δεν
εισήγαγαν αξιοκρατικά κριτήρια για την επιλογή και την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων, δεν εισήγαγαν αντικειµενικό σύστηµα ελέγχου της αποδοτικότητάς τους, δεν εισήγαγαν
δηµοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και Πειθαρχικού Δικαίου.
Μολονότι στην πλειοψηφία τους οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι
ανταποκρίνονται µε τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις τους,
οι δοµές και οι πολιτικές που προανέφερα επέφεραν ως αποτελέσµατα:
Πρώτον, τη φοβία για ανάληψη δηµιουργικών πρωτοβουλιών
και την αποφυγή ευθύνης από µεγάλο αριθµό υπαλλήλων, δεύτερον, σε µεγάλο βαθµό τοποθέτηση υπαλλήλων κυρίως από εύνοιες σε θέσεις στις οποίες δεν έχουν τα προσόντα να
υπηρετήσουν, τρίτον, σε µεγάλο βαθµό αποδοτικότητα και τήρηση του ωραρίου αναντίστοιχες µε τις ανάγκες των πολιτών ή
της υπηρεσίας, τέταρτον, σχέση µε τους διοικουµένους εξαρτώµενη εν πολλοίς από κριτήρια ξένα και άσχετα µε το υπό εξέταση
ζήτηµα, πέµπτο, δυσκαµψία, γραφειοκρατία, αναποτελεσµατικότητα.
Οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και οι νόµοι που εισήγαγαν µε
διάφορα προσχήµατα και τεχνάσµατα και πάντοτε κατ’ εντολήν
των δανειστών, επικουρούµενες από τον κοινωνικό αυτοµατισµό
που οι ίδιες επεδίωκαν, ενίσχυσαν επί τα χείρω τις παθογένειες
αυτές, τις επέτειναν και κατέστησαν τη δηµόσια διοίκηση θύµα
αντί να την καταστήσουν, λόγω των αναγκών και των συγκυριών,
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µοχλό ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Η αναγκαία συνθήκη για την εκκίνηση µεταρρυθµιστικών αποπειρών στη δηµόσια διοίκηση είναι ασφαλώς η ανάληψη της ευθύνης για τη διακυβέρνηση της χώρας από την παρούσα
συγκυβέρνηση.
Το συζητούµενο σχέδιο νόµου είναι το πρώτο που εισάγεται
από µια σειρά παροµοίων και στοχεύει ευθέως στον αναγκαίο εκδηµοκρατισµό και τον, επίσης, αναγκαίο εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης που αποτελούν αιτήµατα της κοινωνίας και των
πολιτών.
Σταχυολογώ, λόγω του µικρού χρόνου, τις κατά τη γνώµη µου
σηµαντικότερες καινοτοµίες:
Πρώτη, την επέκταση συγκεκριµένων διατάξεων του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς ΔΕΚΟ,
καθώς και σε νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντός ή εκτός γενικής κυβέρνησης.
Στην πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό σηµαίνει ότι
η διοίκηση θα ενεργεί αυτεπαγγέλτως, χωρίς ταλαιπωρία και
απώλεια εργατοωρών των πολιτών, ότι η διοίκηση θα διεκπεραιώνει υποθέσεις, ότι ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε έγγραφα, ότι
θα απολάβει του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης, ότι τα
διοικητικά όργανα θα είναι αµερόληπτα, ότι θα τηρείται πρωτόκολλο υπηρεσίας και χορήγησης βεβαίωσης για την καταχώρηση
εγγράφου.
Δεύτερη, την εισαγωγή θεσµών και διαδικασιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, που θα επεκτείνουν τα δικαιώµατα των πολιτών
στις καθηµερινές συναλλαγές τους µε τη διοίκηση, επιταχύνοντάς τες και καταπολεµώντας τη γραφειοκρατία.
Τρίτη, την εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας για την πολιτική
επιστράτευση και την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίοδο
ειρήνης µε τις επιταγές του Συντάγµατος. Θα επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνο για την αντιµετώπιση επείγουσας κοινωνικής
ανάγκης από θεοµηνίες ή φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές
ή έκτακτες ανάγκες που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δηµόσια
υγεία, µε τήρηση, βεβαίως, της αρχής της αναλογικότητας. Δεν
θα επιτρέπεται η επίταξη προσωπικού που έχει κηρύξει απεργία
και γενικά η χρήση του θεσµού ως απεργοσπαστικού µηχανισµού.
Τέταρτη, την αποκατάσταση των συνταγµατικών αρχών και
των κανόνων του διεθνούς δικαίου στην πειθαρχική διαδικασία
και ιδίως του τεκµηρίου αθωότητας. Πρόκειται για κενό που διατρέχει όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο διακυβέρνησης. Ταυτοχρόνως, καταργούνται όλες οι µνηµονιακές ρυθµίσεις που
έπληξαν βάναυσα τα δικαιώµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και
την ίδια την οµαλή λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Πέµπτη, την αποκατάσταση αδικιών µε την ταυτόχρονη καθιέρωση ευέλικτων και εθελοντικών µορφών κινητικότητας για την
πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, την
κατάργηση του θεσµού της διαθεσιµότητας, την επανασύσταση
καταργηµένων υπηρεσιών κατ’ εφαρµογή µνηµονιακών υποχρεώσεων, χωρίς καµµία προετοιµασία και µελέτη και χωρίς αξιολόγηση δοµών και προσωπικού.
Κραυγαλέο παράδειγµα η κατάργηση της Δηµοτικής Αστυνοµίας, που η δράση της εισέφερε σηµαντικά έσοδα στους δήµους.
Δεύτερο κραυγαλέο παράδειγµα η κατάργηση σαράντα έξι ειδικοτήτων καθηγητών της τεχνικής εκπαίδευσης για εξυπηρέτηση συµφερόντων ιδιωτικών ΙΕΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, είµαι βέβαιος
ότι µε την υπερψήφιση του σχεδίου νόµου τοποθετούµε τον
πρώτο λίθο στα θεµέλια µιας διοικητικής µεταρρύθµισης που
έχουν ανάγκη η χώρα, οι πολίτες της, η ίδια η κοινωνία, µιας µεταρρύθµισης που θα εµπνεύσει διοικούντες και διοικούµενους,
πολίτες και υπαλλήλους και θα συµβάλει τα µέγιστα στη ριζική
αλλαγή της νοοτροπίας και των µεταξύ τους σχέσεων, µιας µεταρρύθµισης που τείνει να καταστήσει τη δηµόσια διοίκηση
µοχλό ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω ό,τι είχα πει και στην επιτροπή.
Έχω την πεποίθηση ότι η σεµνότητά σας και µόνο σάς αναγκάζει
να µην αναφερθείτε ακόµα στο γεγονός ότι η στοχοποίησή σας
συναρτάται άµεσα µε το σχέδιο νόµου Κατά τη γνώµη µου,
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επειδή βάλλει ευθέως κατά της καρδιάς του πελατειακού κράτους, επειδή πλήττει την εξυπηρέτηση συµφερόντων.
Επιτρέψτε µου µόνο µία προσθήκη στην αργκό του πρώην
Πρωθυπουργού: «Μη µασάτε!».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, προσπαθώντας να αξιολογήσουµε όσα ακούσαµε από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και
από τις τοποθετήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας, φαίνεται και αποτυπώνεται αυτή η κρίση στρατηγικής, προσανατολισµού, ταυτότητας, αυτοπροσδιορισµού.
Όµηροι οι ίδιοι των προσωπικών στοχεύσεων Σαµαρά-Βενιζέλου,
αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτό που είναι το ιστορικό ζητούµενο.
Ποιο είναι το ιστορικό ζητούµενο; Το ιστορικό ζητούµενο σε
αυτήν τη φάση, έτσι όπως και οι ίδιοι την περιγράφουν -την κρίσιµη, τη σηµαντική, την οριακή-είναι, αντί να υιοθετήσουµε ένα
µοντέλο ανταγωνισµού φθοράς, υποβάθµισης του πολιτικού
λόγου και αντιλόγου στα επίπεδα του κουτσοµπολιού, των παραπολιτικών, των χτυπηµάτων κάτω από τη µέση, των προσωπικών στοχεύσεων µε την αξιοποίηση και των φιλικά προσκείµενων
µέσων ενηµέρωσης, µε το να δηµιουργούµε κατασκευές ανύπαρκτων επεισοδίων, λέξεων, φράσεων που τα υπέστην τα αµέσως
προηγούµενα εικοσιτετράωρα, να υιοθετήσουµε –αυτή είναι η
απαίτηση του λαού που µας παρακολουθεί- το µοντέλο του συναγωνισµού προσφοράς.
Πρόκειται για το µοντέλο τού πώς θα είµαστε πολύ πιο δηµιουργικοί και ουσιαστικοί στη διαµόρφωση µιας δηµόσιας διοίκησης -µιας που είναι το εν λόγω νοµοσχέδιο προς ψήφιση- που θα
είναι στη διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών, που δεν θα είναι
το δηµόσιο για το δηµόσιο, που θα υπάρχει η έννοια της αξιολόγησης. Ποιας αξιολόγησης, όµως; Της αξιολόγησης η οποία θα
αποτυπώνει τους άξιους, τους αποτελεσµατικούς, τους γόνιµους, τους δηµιουργικούς.
Αυτό δεν µπορεί να γίνει, γιατί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ως Κυβέρνηση, από τις 25 Ιανουαρίου και
µετά, λειτουργούν σε ένα ναρκοθετηµένο τοπίο. Το είπε και ο
Υπουργός. Η έννοια της αξιολόγησης, όχι ως τιµωρία -αξιολογούµε και το 15% πρέπει υποχρεωτικά να απολυθεί- αλλά η αξιολόγηση ως µία διαδικασία, η οποία αποτυπώνει και ξεχωρίζει
αυτόν που πρέπει να µείνει και να πάρει και µπόνους, να πάρει
«εύγε», να ενισχυθεί στο έργο του, είτε είναι γιατρός, είτε είναι
καθηγητής, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι λειτουργός της δηµόσιας ενηµέρωσης και της δηµόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Αντί, λοιπόν, της ισοπέδωσης πως ό,τι και να κάνω, ό,τι κι
αν συµβεί, τελικά το αποτέλεσµα θα είναι το ίδιο, δηλαδή της µετριοκρατίας, να υιοθετήσουµε αυτό που µόλις προανέφερα.
Αυτό δεν µπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν επιστρέψουµε στην κανονικότητα.
Βγαίνουµε, λοιπόν, µέσα από το µνηµονιακό τούνελ, όπου η
πρώτιστη ανάγκη πρώτων βοηθειών, το πρώτο βήµα, το φιλί της
ζωής έχει να κάνει µε την αποκατάσταση της έννοιας του δηµόσιου αγαθού. Δηµόσιο νοσοκοµείο, δηµόσιο σχολείο, δηµόσια
εταιρεία ύδρευσης. Βγαίνουµε µέσα από ένα τούνελ ακατάσχετης λοιδορίας, συκοφαντίας, απαξίωσης, ελεεινολογίας για κάθε
τι το δηµόσιο. Γιατρός; Φακελάκι. Καθηγητής; Ιδιαίτερα. Εφοριακοί; Μίζα. Πανεπιστηµιακοί; Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Αγρότες;
Επιδοτήσεις. Μικροµεσαίοι; Φοροφυγάδες.
Πού θα πάει αυτό; Κατακερµατίζεται η κοινωνία η οποία πρέπει
να λειτουργήσει –πάλι επιµένω- µε τη διαδικασία του συναγωνισµού προσφοράς και όχι του ανταγωνισµού φθοράς. Η πολιτική
ηγεσία, µέσα στη Βουλή ή έξω από αυτήν, επιλέγει, στοχοποιεί,
προσπαθεί να εξοντώσει τον πολιτικό του αντίπαλο λες και είναι
ο µεγάλος εχθρός, ενώ o αντίπαλος είναι τα προβλήµατα που
περιµένει ο κόσµος και οι πολίτες να τα λύσουµε.
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Από αυτό το τούνελ βγαίνουµε και γι’ αυτό είναι σηµαντικό το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ως το πρώτο φιλί της ζωής, ως το
πρώτο εγχείρηµα πρώτων βοηθειών, όπως το ονόµασε ο κ. Κατρούγκαλος για να αποκαταστήσει τη σχέση του δηµοσίου, τη
σχέση της δηµόσιας υπηρεσίας και του δηµόσιου αγαθού εν
τέλει µε την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες για τους οποίους
υπάρχει και τους οποίους υπηρετεί.
Έρχοµαι τώρα στην αξιολόγηση. Ακούσαµε σήµερα τον κ. Μητσοτάκη να λέει «αξιολόγηση για όλους». Για απαντήστε µας, λοιπόν. Αξιολογήσατε τους σχολικούς φύλακες; Αξιολογήσατε τους
εργαζόµενους στην ΕΡΤ; Αξιολογήσατε της καθαρίστριες, τους
διοικητικούς των πανεπιστηµίων, τους καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, τους άνδρες και της γυναίκες της Δηµοτικής Αστυνοµίας; Όχι! Υπακούσατε σε τι; Τόσα κεφάλια στο ντορβά της
τρόικας, χαίρετε!
Είχατε τον χρόνο να κάνετε αξιολόγηση. Μιλάµε για µια ολόκληρη πενταετία: τρεις χιλιάδες από εκεί, χίλιοι από εκεί, επτακόσιοι από εκεί, φτάνει να εξυπηρετηθεί η δέσµευση στην
τρόικα!
Σήµερα, σε αυτό ακριβώς το ναρκοθετηµένο πεδίο πρέπει
εµείς να κλείσουµε τις πληγές, να επιστρέψουµε στην κανονικότητα. Μία δηµιουργική Αντιπολίτευση –και βλέπω απέναντι την κ.
Ασηµακοπούλου- θα έλεγε στο πλαίσιο ενός γόνιµου και δηµιουργικού διαλόγου: «Καλά, εµείς τους απολύσαµε όλους, άξιους
και ανάξιους, εργαζόµενους και αργόσχολους. Κάναµε έγκληµα.
Εσείς γιατί τους προσλαµβάνετε πάλι όλους χωρίς αξιολόγηση;»
Και εκεί αρχίζει η ουσιαστική συζήτηση.
Γιατί δεν πιστεύω κανείς µέσα σε αυτήν την Αίθουσα να εννοεί
ότι όλοι οι σχολικοί φύλακες, όλοι οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ, όλοι
οι εργαζόµενοι στο νερό, όλοι οι εργαζόµενοι σε αυτές τις δηµόσιες υπηρεσίες ήταν ανάξιοι, αργόσχολοι, τεµπέληδες και να
υιοθετεί αυτό το µοντέλο. Έτσι ορίζουµε αυτό το «ναρκοθετηµένο πεδίο».
Αξιολόγηση δοµών, οργανισµών και προσώπων. Αυτό είναι το
ζητούµενο, αυτού του είδους η αξιολόγηση, η οποία πραγµατικά
θα ξεπερνά αυτό το προηγούµενο πολύ ενοχοποιηµένο παρελθόν.
Και καταθέτω για τα Πρακτικά τα αµέσως επόµενα. Σαράντα
χρόνια, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία ήταν η διαδικασία των πελατειακών σχέσεων. Το διορθώσαµε; Καταθέτω στα Πρακτικά µια που ο εκπρόσωπος, ο κ. Κεδίκογλου λείπει τώρα- τους
τριάντα πέντε ειδικούς συνεργάτες, ειδικούς επιστήµονες µε τα
τριχίλιαρα και τα πεντοχίλιαρα που προσλήφθηκαν την διετία
2012-2014. Έχει συγκεκριµένα ονόµατα, δεν χρειάζεται να αναφερθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα µόνο λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε
την καλοσύνη.
Στη συνέχεια ας πούµε ότι µηδενίστηκε το κοντέρ. Έκαναν
αυτά που έκαναν, έκαναν τα εγκλήµατα που έκαναν, διόρισαν τα
δικά τους παιδιά, τους κολλητούς τους σε θέσεις επιστηµονικών
συνεργατών κ.λπ..
Φτιάξανε τη ΝΕΡΙΤ. Η ΝΕΡΙΤ είναι το δικό σας δηµιούργηµα
στη βάση της αυτοκριτικής σας ότι «κάναµε ό,τι κάναµε, αλλά
τώρα πάµε για να φτιάξουµε µια ανεξάρτητη δηµόσια τηλεόραση». Ο ίδιος ο κ. Παντελής Καψής δηλώνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία στις 3 Φεβρουαρίου του 2014 ότι οι προσλήψεις στη
ΔΤ δεν έγιναν αξιοκρατικά. Ο κ. Καψής το λέει. Στη σελίδα 12 της
προκήρυξης είναι η παγκόσµια πρωτοτυπία στην οποία ο πολλαπλασιαστής πολλαπλασιάζει το απολυτήριο του Λυκείου και µετράει περισσότερο από το πτυχίου του Πανεπιστηµίου.
Το λένε µόνο αυτοί; Το λέει η ΕΣΗΕΑ: «Η ασυδοσία και οι παραπλανητικές υποσχέσεις για µια επισφαλή θέση εργασίας είναι
πλέον µέρος της καθηµερινότητάς µας». Το λέει το «ΕΘΝΟΣ»:
«Καταγγελίες για διάτρητη προκήρυξη, αλαλούµ µε τις προσλήψεις». Στη συνέχεια πάλι η ΕΣΗΕΑ λέει για προσπάθεια δηµιουρ-
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γίας ενός µικρού αθηνοκεντρικού καναλιού. Έχουµε καταγγελίες
για τον τρόπο αξιολόγησης των δηµοσιογράφων. Το καταγγέλλει
ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Φορτσάκης ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου!
Λέει προς τον κ. Προκοπάκη, της ΝΕΡΙΤ. Θα καταθέσω και το
δικό του έγγραφο. Είναι το επίσηµο έγγραφο «Εποπτικό Συµβούλιο ΝΕΡΙΤ».
«Επίσης, έπειτα από τις πολυάριθµες καταγγελίες που δηµοσιεύονται καθηµερινά, άλλα και τις σηµερινές επώνυµες καταγγελίες του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ για ψευδείς βεβαιώσεις ξένων
γλωσσών, το Εποπτικό Συµβούλιο σας καλεί…». Στο τέλος έχει
ιδιόχειρη υπογραφή «Θεόδωρος Φορτσάκης», επικεφαλής του
ψηφοδελτίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Ας πούµε ότι και αυτά ανήκουν στο παρελθόν και τα αφήνουµε
πίσω µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, περάσατε τα εννέα λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά, ας τα αφήσουµε στο παρελθόν κι ας γίνουν µαθήµατα. Αυτό που θα ήθελα στην κατακλείδα να ζητήσω και να πω
είναι το ότι καταγγέλλετε τον κύριο Υπουργό, τον κ. Κατρούγκαλο ότι νοµοθετεί για τους πελάτες του. Καταγγέλλετε τον
Τριανταφυλλίδη ως Βουλευτή: «Ο Τριανταφυλλίδης νοµοθετεί
για να επιστρέψει στην εργασία του».
Πέρα από τους χίλιους πεντακόσιους πενήντα εννέα που επιστρέφουν, συν τους επτακόσιους που θα βρούµε εκεί από τη ΔΤ
και τη ΝΕΡΙΤ έχουµε τους δύο τριακόσιους της νέας δηµόσιας
τηλεόρασης.
Αλήθεια, όταν ασκείτε κριτική στο Βουλευτή Τριανταφυλλίδη
που θα ζητήσει και θα καταθέσει τα χαρτιά του για να έχει σύµβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου άνευ αποδοχών ή σε
αναστολή όπως ορίζουν οι νοµικοί -ό,τι πει το νοµικό γραφείοαλήθεια αυτό τι σηµαίνει; Θα απαγορεύσετε, κυρία Ασηµακοπούλου -µιας και θα έρθετε στο Βήµα µετά ως εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας- στους Βουλευτές συναδέλφους µου στην
ΕΡΤ της Νέας Δηµοκρατίας να καταθέσουν τα χαρτιά τους; Δεν
θα πω ονόµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε περάσει τα δέκα λεπτά. Υπάρχουν άλλοι πενήντα οκτώ συνάδελφοι σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα παρακαλώ το συγκεκριµένο ερώτηµα κάποια στιγµή
να αποτυπωθεί, να απαντηθεί και ειλικρινά να βάλουµε πλάτη.
Επαναλαµβάνω: αξιολόγηση, ναι, αλλά όχι ως τιµωρία. Σίγουρα ναι στο συναγωνισµό προσφοράς, αλλά όχι στον ανταγωνισµό φθοράς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκατό µέρες
µετά από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητοι Έλληνες, νοµίζω
ότι ο όρος που θα χρησιµοποιούσα πλέον για να περιγράψω την
κατάσταση που ζει η χώρα είναι distress story.
Εκατό µέρες µετά, η χώρα εκπέµπει SOS σε όλα τα επίπεδα.
Η οικονοµία εκπέµπει SOS. Είχαµε µία πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,9%. Πάει αυτό. Οι προβλέψεις τώρα µιλούν για 0,5%
και ίσως και για ύφεση. Τα spreads έχουν εκτιναχθεί στο θεό. Το
κόστος των εντόκων γραµµατίων έχει αυξηθεί. Οι διεθνείς οίκοι
µας έχουν υποβαθµίσει. Υπάρχουν αποκλίσεις στα έσοδα κι απ’
ό,τι φαίνεται ξύνουµε τον πάτο του βαρελιού ξανά, παίρνοντας
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ξανά και ξανά από τους φορείς του δηµοσίου µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ό,τι τους έχει µείνει.
Οι τράπεζες εκπέµπουν SOS, αφού έχουν µειωθεί οι καταθέσεις
και δανείζονται µε υψηλότερα επιτόκια µέσω του ELA, ενώ τα κόκκινα δάνεια έχουν αυξηθεί.
Ο ιδιωτικός τοµέας εκπέµπει SOS. Έχει γίνει εσωτερική στάση
πληρωµών. Αυξάνονται κάθε µέρα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Επιχειρήσεις κλείνουν. Αρχίζει να αυξάνεται πάλι η ανεργία, εκεί που
είχε αρχίσει να µειώνεται.
Βεβαίως και οι πολίτες εκπέµπουν SOS, γιατί ζουν µέσα σε
αυτήν τη φριχτή ανασφάλεια που δεν ξέρουν αν θα πάρουν σύνταξη, εάν θα πάρουν µισθό, αν θα χάσουν τη δουλειά τους, αν θα
κλείσει η επιχείρηση που δουλεύουν.
Περιµένουµε, βεβαίως, µέσα σε αυτό το distress story επιτέλους
από τον κ. Τσίπρα να κάνει τα βασικά, δηλαδή, να κάνει αυτήν την
περίφηµη συµφωνία, την καλύτερη συµφωνία εντός της Ευρωζώνης. Αυτό τάξατε. Πουλήσατε ελπίδα.
Τώρα, βέβαια, πουλάτε αισιοδοξία. Μετά τη συµφωνία της 20ης
Φεβρουαρίου, τη συµφωνία της δηµιουργικής ασάφειας, στην
οποία δεν πήρατε λεφτά και το οποίο παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν λάθος, πουλάτε αισιοδοξία: «Τώρα, έρχεται η πολιτική συµφωνία». «Τώρα τον Μάρτιο έρχεται». «Στο επόµενο
Eurogroup έρχεται». «Τον Απρίλιο έρχεται». «Έρχεται η συµφωνία.», «ε, τώρα, δεν έρχεται η ενδιάµεση συµφωνία. Τώρα, έρχεται
η τελική συµφωνία».
Εν τω µεταξύ, βεβαίως συνεχίζετε να επιδίδεστε σε αυτήν την
απίστευτη διγλωσσία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που δεν
είναι τίποτα άλλο από µία άσκηση, όπου προσπαθείτε να ισορρο
πήσετε τα εσωκοµµατικά σας πάνω σε ένα τεντωµένο σκοινί.
Όµως, δεν κάνετε µόνο αυτό. Εν τω µεταξύ επιδίδεστε και σε
µία άλλη τακτική που δεν είναι άλλη από την εξόφληση των προεκλογικών σας γραµµατίων. Ξεκινήσατε µε το νοµοσχέδιο για την
κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’. Βέβαια! Αυτό ήταν εξόφληση
γραµµατίων στους τροµοκράτες, στους κουκουλοφόρους, µε τη
φωτογραφική διάταξη για την απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού.
Συνεχίσατε µε το νοµοσχέδιο για την ΕΡΤ, για να πάρετε πίσω,
όπως είπε ο κ. Παναγούλης, αυτούς οι οποίοι σας βοήθησαν να
εκλεγείτε στην εξουσία.
Συνεχίζετε, βέβαια, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο έχει
και έναν βαρύγδουπο τίτλο «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης». Για
να δούµε, λοιπόν, τι αποκαλείτε εσείς «εκδηµοκρατισµό της διοίκησης». Αποκαλείτε «εκδηµοκρατισµό» φωτογραφικές διατάξεις,
για να προσλάβετε ξανά τους ψηφοφόρους σας, για να δηµιουρ
γήσετε κοµµατικό στρατό, για να µπορείτε να ελέγχετε το κράτος
–το κράτος-λάφυρο, το κράτος να είναι δικό σας, το κράτος να
είναι το άντρο της εξουσίας σας- για να ικανοποιήσετε συνδικαλιστές που σας στήριξαν. Αυτό κάνετε µε τις αλλαγές στα πειθαρχικά συµβούλια –ας µην κοροϊδευόµαστε- και µε το καθεστώς της
αυτοδίκαιης αργίας.
Βεβαίως, περιµένω και µία εξήγηση σχετικά µε το τι είναι αυτή
η τροπολογία για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», γιατί αυτό θα ήταν πέρα από
κάθε όριο.
Αυτό που µε ενδιαφέρει, όµως, είναι ότι κυρίως αδιαφορείτε
παντελώς για κάτι που είναι καθολικό αίτηµα όλης της κοινωνίας,
όχι αυτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ
ή ό,τι ψήφισαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι η αξιοκρατία στο δηµόσιο.
Αυτό δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Προσπερνώ εδώ την κατάργηση της διαθεσιµότητας. Είπαµε ότι πάνω απ’ όλα είναι ο κοµµατικός στρατός. Δεν σας ενδιαφέρει να περιορίσετε το διογκωµένο
δηµόσιο. Δεν σας ενδιαφέρει να κάνετε ορθολογική κατανοµή του
προσωπικού στο δηµόσιο. Δεν σας ενδιαφέρει καν πού θα βρείτε
τα 72 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως για να πληρώσετε όλους αυτούς
τους ανθρώπους. Ενδεχοµένως να τα βρει ο κ. Μάρδας στο δρόµο
από το γραφείο για το σπίτι ή από το σπίτι για το γραφείο, όπως
βρήκε τα 400 εκατοµµύρια ευρώ που έψαχνε για τις συντάξεις.
Όµως, επανέρχοµαι σε αυτό που σας ενδιαφέρει λιγότερο απ’
όλα. Αυτό είναι η αξιοκρατία. Αναφέροµαι συγκεκριµένα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στους αδιόριστους του ΑΣΕΠ. Είναι νέοι
άνθρωποι, επιστήµονες, µορφωµένοι. Είναι παιδιά που έχουν
σπουδάσει µε θυσίες που έχουν κάνει οι γονείς τους, παιδιά που
έχουν παλέψει και παιδιά που έχουν περάσει µέσα από µία δια-
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φανή αξιοκρατική διαδικασία.
Όµως, εσάς δεν σας νοιάζει γι’ αυτούς, παρ’ ότι διεκδικούν µε
δίκαιο τρόπο, µε καθώς πρέπει τρόπο και µε περίσσιο δυναµισµό
το αυτονόητο. Διεκδικούν το αυτονόητο. Όµως, για σας αυτοί
είναι σε δεύτερη µοίρα, γιατί σε πρώτη µοίρα είναι να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις και να δηµιουργήσετε τον κοµµατικό
στρατό. Αυτό είναι που σας ενδιαφέρει και όχι αυτά τα παιδιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 20 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 3 καθορίζετε µία διαδικασία νέου διαγωνισµού και επαναµοριοδότησης των προσληφθέντων του ΑΣΕΠ. Αυτό, βέβαια,
δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το άρθρο 51 του ν. 4250/2014
που έφερε πέρυσι ο τότε Υπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
Ρωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πώς γίνεται ο εισηγητής σας
τότε, ο κ. Μητρόπουλος, να λέει ότι αυτό είναι αντισυνταγµατικό,
να επιχειρηµατολογεί και σήµερα να µας λέει τα ανάποδα; Πότε
έλεγε αλήθεια; Τότε έλεγε αλήθεια ή τώρα λέει αλήθεια; Έχετε
ενηµερωθεί για το πόσο χρόνο θα κάνει να βγει η προκήρυξη,
ποια θα είναι η διαδικασία, τι θα γίνει; Έχετε λεφτά το 2015 για
να το κάνετε ή ουσιαστικά πάει στο 2016 και κοροϊδεύετε αυτά
τα παιδιά; Οφείλετε να τους δώσετε µία ξεκάθαρη απάντηση.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι υποτίθεται
–τονίζω το ρήµα «υποτίθεται»- ότι εσείς ήρθατε εδώ για να εκπροσωπήσετε κάτι καινούργιο και να αφήσετε πίσω τις αντιλήψεις που είχε το κράτος και τα κόµµατα, ακόµα και το δικό µου
κόµµα η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αυτά που ήταν κόµµατα
εξουσίας και κυβέρνησαν.
Ε, λοιπόν, σήµερα βρισκόµαστε στον πυρήνα αυτής της νοοτροπίας που µας έφερε µέχρι εδώ. Ο πυρήνας αυτής της νοοτροπίας δεν είναι άλλος από το κοµµατικό κράτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αν µπορούσα να το ενσαρκώσω αυτό σε µία σκηνή, ένα οπτικό,
θα σας έλεγα ότι είναι ένα πολιτικό γραφείο –διαλέξτε εσείς, θέλετε Υπουργού, Βουλευτή ή µεγαλοδικηγόρου, ο οποίος έχει
µάλλον προοπτικές άµεσα να βρεθεί στην εξουσία- και εκεί µέσα
έρχεται ένας εκπρόσωπος θεσµικού φορέα, ένας συνδικαλιστής
ή, ακόµα χειρότερα, ένας γονιός που θέλει το παιδί του να τακτοποιηθεί. Αγωνιά για το µέλλον του παιδιού του και ουσιαστικά
πουλά ό,τι δύναµη έχει, για να µπορέσει να πάρει κάτι. Παλιά που
υπήρχαν κάποια χρήµατα, µπορεί να ήταν αυξήσεις. Σήµερα δεν
είναι αυτό. Είναι η επαναπρόσληψη.
Αυτό ακριβώς υποτίθεται ότι όλοι θέλουµε να καταπολεµήσουµε, έτσι δεν είναι;
Υποτίθεται -και ξανατονίζω το ρήµα «υποτίθεται»- ασχέτως µε
τις αντιλήψεις που µπορεί να έχουµε ιδεολογικά ή πολιτικά για
το µέγεθος του κράτους, για τον ρόλο του κράτους, αφήστε τα
αυτά στην άκρη, ότι είστε εδώ για να βοηθήσετε τους αδύναµους, έτσι δεν είναι; Υποτίθεται ότι είστε εδώ για αυτό.
Από ό,τι φαίνεται, όµως, µε την Κυβέρνηση «πρώτη φορά αριστερά» αδύναµοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ,
δεν έχουν αγωνιστεί προεκλογικά για τον ΣΥΡΙΖΑ ή δεν έχουν περάσει από το γραφείο του αρµόδιου Υπουργού προεκλογικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και εννιά
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης.
Καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ.
Κωνσταντίνος Τασούλας, από τη Νέα Δηµοκρατία.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
λέγεται κατά κόρον από αυτό το Βήµα µε αφορµή το νοµοσχέδιο
για τη δηµόσια διοίκηση ότι αυτό το νοµοσχέδιο εκφράζει την
πολιτική δύναµη ή τις πολιτικές δυνάµεις εκείνες, οι οποίες αποφάσισαν να στηρίξουν τους πολλούς, τον λαό σε αντίθεση µε την
προγενέστερη κυβέρνηση, οι οποίοι ήταν υπέρ της νεοφιλελεύθερης λογικής και της ολιγαρχίας και ότι είµαστε σε διαφορετικές όχθες.
Δεν ήµασταν σε διαφορετικές όχθες, κυρίες και κύριοι, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς. Τουλάχιστον δεν ήµασταν σε διαφορετικές όχθες µέχρι την χρεοκοπία της χώρας, ήµασταν στην
ίδια όχθη και συναγωνιζόµασταν ποιος θα γίνει πιο αρεστός στον
λαό.
Εµείς που κυβερνούσαµε, το κάναµε µε πράξεις. Εσείς που
δεν κυβερνούσατε, το κάνατε µε λόγια και παροτρύνσεις. Ήµασταν στην ίδια όχθη του λαϊκισµού όλοι: δεξιά, αριστερά, κέντρο,
ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι πλειοδοτούσαµε άλλοι
εµπράκτως, άλλοι στα λόγια υπέρ των παροχών, υπέρ των δικαιωµάτων, υπέρ του κατατρεγµένου δήθεν λαού…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δήθεν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: …υπέρ του δηµοσίου, υπέρ της
παραχωρήσεως δικαιωµάτων, κατά των υποχρεώσεων.
Ήταν το σκηνικό της Μεταπολιτεύσεως, το σκηνικό µετά από
µια δικτατορία, το οποίο προφανώς ευνόησε µια έξαρση δηµοκρατίας και µια έξαρση δικαιωµάτων, αλλά αυτή η έξαρση δηµοκρατίας και έξαρση δικαιωµάτων πήγε σταδιακά, ύπουλα, λάθος
και ζηµιογόνα στο άλλο άκρο. Πήγαµε στο άλλο άκρο και υπηρετήσαµε το άλλο άκρο, το άκρο της ασυδοσίας, το άκρο όλης
αυτής της Ελλάδας, η οποία έσκασε στα βράχια το 2009 και ξαφνικά, ενώ ήµασταν στην ίδια όχθη των ευθυνών για αυτήν τη χρεοκοπία, µετατοπιστήκαµε και κάποιοι από εµάς αποφασίσαµε να
πάµε σε άλλη όχθη και κάποιοι να µείνουν στην ίδια όχθη της δηµαγωγίας και του λαϊκισµού και του χαϊδέµατος των αυτιών.
Πράγµατι, είµαστε σε άλλη όχθη εδώ και τέσσερα–πέντε χρόνια. Μετακινηθήκαµε και αποφασίσαµε αδέξια, άγαρµπα, άλλοτε
σωστά να αλλάξουµε όχθη και αποφασίσαµε να αγνοήσουµε το
πολιτικό κόστος αναλογιζόµενοι τις ευθύνες µας. Έγινε µια τεράστια προσπάθεια µε τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού η
χώρα να επαναπροσδιορίσει τη θέση της µέσα στην Ευρώπη,
γιατί οµολογουµένως θα ήταν µεγάλη ζηµιά και τεράστια καταστροφή η έξοδος της χώρας από την Ευρώπη. Μετατοπιστήκαµε, λοιπόν, σε άλλη όχθη, εφαρµόστηκε µια σκληρότατη
πολιτική, η οποία είχε δραµατικές επιπτώσεις σε σύντοµο χρόνο,
αλλά είχε και αποτελέσµατα και αυτά τα αποτελέσµατα είχαν αρχίσει να φαίνονται από το φθινόπωρο του 2014.
Και η άλλη όχθη, η όχθη στην οποία παραµείνατε, προσηλωµένοι στην ανάγκη να δηµαγωγείτε, να λαϊκίζετε, να παριστάνετε
τα πράγµατα δυσκολότερα απ’ ό,τι είναι, έβαλε την Ελλάδα σε
µία µεγάλη περιπέτεια και την έβαλε σε µία µεγάλη περιπέτεια,
η οποία συνεχίζεται από το φθινόπωρο του 2014 µέχρι σήµερα
και δεν ξέρουµε στην πραγµατικότητα που θα οδηγήσει.
Άλλοι φοβούνται τα χειρότερα, άλλοι ελπίζουν ότι η καλύτερη
λύση θα είναι να γίνει κανονικότητα της χώρας ένα παρατεταµένο σύρσιµο κι άλλοι υπεραισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη από εσωτερικές πολιτικές αλλαγές σε µία
µικρή χώρα της Ευρώπης και η Ευρώπη θα αντιληφθεί ότι έχει
συλλήβδην λάθος κι ότι απολύτως σωστό είναι αυτό που κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ, ως εκπρόσωπος του νεοελληνικού και µεταπολιτευτικού
λαϊκισµού και δηµαγωγίας.
Μακάρι να είναι έτσι, πολύ µακάρι, αλλά απέχουµε πάρα πολύ
απ’ αυτό. Κι όλες αυτές οι νοµοθεσίες που κάνετε, συµπεριλαµβανοµένης αυτής, την οποία συζητούµε τώρα, γίνονται υπό την
καταθλιπτική σκιά του κορυφαίου γεγονότος που δεν είναι προφανώς αυτό το νοµοσχέδιο, του γεγονότος να σταθεί όρθια η
χώρα, να βγάλει πέρα τις υποχρεώσεις της και να κατοχυρώσει
τη θέση της στην Ευρώπη και να αρχίζει να παίρνει µπρος η οικονοµία. Αυτό το κορυφαίο γεγονός που µόνο αναβολές, ασάφειες και ηρωικές λέξεις έχει να επιδείξει το τελευταίο τρίµηνο,
δεν βλέπουµε να σηµειώνει πραγµατική πρόοδο.
Επιλέξατε ορισµένες υποδιαιρέσεις του προγράµµατός σας
για να δείξετε στο εκλογικό σώµα που σας ψήφισε ότι τηρείτε
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τις δεσµεύσεις σας, αλλά τις τηρείτε, όπως λέει ο ποιητής «λόγοςτο τραύλισµα έγινε και νεροµάνα η στάλα», δηλαδή µε τραυλίσµατα και στάλες νοµοθετικές, όχι µε λόγους και νεροµάνες.
Με τραυλίσµατα και στάλες προσπαθείτε να µιµηθείτε το πρόγραµµα που εξαγγείλατε στη Θεσσαλονίκη. Είναι τραύλισµα και
στάλα του προγράµµατός σας τα 200 εκατοµµύρια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι τραύλισµα και στάλα το πρόγραµµα εκδηµοκρατισµού της διοίκησης, τραύλισµα και στάλα εν σχέσει
µε τη ριζική αλλαγή που θέλει η διοίκηση, µε διορθώσεις σε δικά
µας λάθη, αλλά µε αλλαγές που δεν έχουν σχέση µε την εµπέδωση των δήθεν δικαιωµάτων, το οποίο επαναφέρει τη διοίκηση
δέσµια του συνδικαλισµού και της ασυδοσίας.
Έτσι το βλέπω εγώ και επιτρέψτε µου να το βλέπω χωρίς να
είµαι εκπρόσωπος της ολιγαρχίας, χωρίς να είµαι εκπρόσωπος
ενός αποφωλίου τέρατος. Απλώς είµαι σε µια άλλη όχθη από
εσάς, αλλά όχι πάντα, από το 2010 και µετά. Μαζί σας ήµουν κι
εγώ, ένας ο οποίος δεν τολµούσε να αναλάβει τις ευθύνες του,
ενώ εσείς παρατείνετε αυτήν την περίοδο της αφέλειας, της ζηµιάς για τη χώρα.
Για να θυµηθούµε κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος µε τόσο µένος και
κακία µιλάει για τα αποτελέσµατα των εκλογών εν σχέσει µε αυτούς που ηττήθηκαν, τι κόµµα ήταν µε την ψήφο του κυρίαρχου
ελληνικού λαού, ο οποίος προφανώς ήταν κυρίαρχος και τώρα
και πέρσι και πρόπερσι και πριν δεκαπέντε χρόνια; Ο ΣΥΡΙΖΑ ή
όπως αλλιώς λεγόταν, το ’93 πήρε 2,9%, το ’96 πήρε 5%, το 2003
πήρε 3%, το 2004 πήρε 3,3% , το 2007 πήρε 5%, το 2009 πήρε
4,6% και το 2015 προφανώς πήρε 36%.
Ο λαός όταν επί είκοσι χρόνια σάς είχε τοποθετήσει µεταξύ
3% και 4% ήταν ένας λαός, ο οποίος δεν ήξερε τα συµφέροντά
του, ένας λαός ο οποίος ήταν παρασυρµένος επί είκοσι χρόνια;
Διότι ένας παρασυρµένος επί είκοσι χρόνια πείτε τι άλλο είναι;
Αν ήταν έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο λαός πάντα κυρίαρχα ψηφίζει.
Ο λαός, λοιπόν, έχει αλλαγές, έχει εξάρσεις, έχει γενναιοδωρίες, έχει τιµωρίες, έχει µεταµέλειες, έχει διαφοροποιήσεις. Ο
λαός, ο οποίος σάς θεωρούσε επί είκοσι χρόνια ένα κόµµα του
περιθωρίου, επειδή µπήκε όντως η ζωή του στο περιθώριο τα τελευταία τέσσερα, πέντε χρόνια, θέλησε να τιµωρήσει και βρήκε
ένα µηχανισµό τιµωρίας.
Φροντίστε αυτός ο µηχανισµός τιµωρίας, που είστε εσείς και
τίποτα παραπάνω, να µην γίνει µηχανισµός αυτοτιµωρίας ενός
λαού, µιας χώρας, ενός µέλλοντος. Διότι αν κρίνω από αυτά τα
νοµοσχέδια που φέρνετε, αν κρίνω από τις αγορεύσεις σας, αν
κρίνω από το µένος σας, αν κρίνω από τις δύο «όχθες», αν κρίνω
από το «τι είµαστε εµείς και τι είστε εσείς», οι καλοί και οι κακοί,
στην πιο αφελή εκδοχή, τότε από µηχανισµός τιµωρίας δικός µας
µετατρέπεστε σε µηχανισµό αυτοτιµωρίας µιας χώρας και ενός
λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Υπάρχουν οι δυνάµεις και οι δυνατότητες να αποτρέψουν αυτό το µηχανισµό αυτοτιµωρίας,
γιατί η χώρα πρέπει να διορθωθεί. Δεν πρέπει, όµως, να διορθωθεί από τα δικά σας φαντάσµατα και τους δικούς σας δαίµονες.
Αυτά τα υπηρετήσαµε όλοι µαζί µέχρι το 2010. Πρέπει να διορθωθεί από το ότι παραµένετε προσηλωµένοι στο παρελθόν και
δεν αλλάζετε «όχθη».
Εµείς αλλάξαµε «όχθη». Είµαστε σε διαφορετική «όχθη», όχι
πολεµική, από εσάς. Είµαστε στην «όχθη» του ρεαλισµού, στην
«όχθη» της ευθύνης, µε τα λάθη µας και τις παραλείψεις µας.
Φροντίστε στη µεγάλη εικόνα της διαπραγµάτευσης από µηχανισµός τιµωρίας να µην εξελιχθείτε σε µηχανισµό δεινής αυτοτιµωρίας µιας χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, να σέβεστε τον χρόνο. Ακολουθεί
ένας κατάλογος µε πενήντα πέντε συναδέλφους σας για να µιλήσουν.
Ο συνάδελφος κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Έχω την εντύπωση ότι σήµερα συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο,
που αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι νοµοθετήσεις της πενταετίας,
δεν θα ήταν ανάγκη να το συζητάµε. Οι «ανθρωποθυσίες», τα ψέµατα ότι είναι ενάµισι εκατοµµύριο οι δηµόσιοι υπάλληλοι και µάλιστα διά στόµατος Πρωθυπουργού και διάφορα άλλα
προετοίµασαν όλη αυτή την κατάσταση, που σήµερα προσπαθούµε να ανατάξουµε.
Έρχονται εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν και χειροκρότησαν τις «ανθρωποθυσίες» να κάνουν µια αντιπολίτευση, η οποία καµµία µα
καµµία σχέση δεν έχει µε µια άλλη πολιτική, που αντιτίθεται σε
αυτήν την πολιτική. Έρχονται µε σηµειολογία, µε παράπλευρα
και παρελκυστικά επιχειρήµατα να κάνουν τα ίδια, αυτό δηλαδή
που ο ελληνικός λαός απέρριψε τον Γενάρη 2015, να το φέρουν,
ενώ έφυγε από την πόρτα µε τις εκλογές, από το παράθυρο µε
τεχνάσµατα.
Σήµερα είναι µία ώρα που η Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται για
πρώτη φορά. Έχει από τις 14 Αυγούστου να πέσει ένα ευρώ στη
χώρα, διότι καταδίκαζαν και την προηγούµενη κυβέρνηση του
δικού τους, του κ. Σαµαρά, γιατί ήξεραν ότι θα έρθει µία άλλη
κυβέρνηση, αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, και έπρεπε να µπει αµέσως στα
στενά για να υποκύψει, για να υπογράψει ό,τι δεν θέλει να υπογράψει και ό,τι οι άλλοι ήθελαν και -εθελόδουλα είναι η λέξη που
ήταν αρµόζουσα- υπέγραφαν και έκαναν ότι διαπραγµατευόντουσαν, ενώ παρακαλούσαν και έδιναν και πληροφορίες. Γι’ αυτό
υπάρχουν αποδείξεις.
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας, της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αρχικά λέγατε ότι δεν νοµοθετούµε
και τώρα λέτε ότι σας κουράζουµε. Δεν θέλατε τη Μεγάλη Πέµπτη, δεν θέλατε την Τρίτη του Πάσχα, δεν θέλετε τις Δευτέρες,
δεν θέλετε τις Τρίτες και τις Παρασκευές, που λέει το τραγούδι.
Πότε θέλετε; Δεν θέλετε να νοµοθετήσει αυτή η Κυβέρνηση.
Θα σας πω ότι η απόδειξη είναι ότι προχωράµε στην υλοποίηση των δεσµεύσεών µας και στην υλοποίηση του προγράµµατός µας γενικά και στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης.
Μία αρµόζουσα απάντηση για τους δύο προηγούµενους οµιλητές από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, την κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου και τον κ. Τασούλα, είναι ότι: το κόµµα που είχε 3%
και 4% πήγε στο 16%, στο 27% και στην πλειοψηφία και την Κυβέρνηση ακριβώς γιατί αντιπαρατέθηκε σε αυτήν την πολιτική
που εφαρµόζατε τόσα χρόνια και στα πριν, όταν προετοιµάζατε
το ελληνικό µέρος της κρίσης και κατά τη διάρκεια της πενταετίας, γιατί στάθηκε απέναντι σε αυτά. Και τώρα έρχεστε και προσπαθείτε µε τεχνάσµατα και χωρίς πολιτική -δεν έχετε καταφέρει
να βρείτε και να ορθώσετε αντιπολιτευτική πολιτική και αντιπολιτευτικό λόγο- να λύσετε δικά σας εσωκοµµατικά προβλήµατα,
κυρίως η Νέα Δηµοκρατία, για να φέρει υπηρεσίες, υποτίθεται,
στον ελληνικό λαό.
Παρά, όµως, την ασφυκτική πίεση, κυρίως τη χρηµατοδοτική,
που δεχόµαστε από τους εταίρους, και παρά την πολιτική χαρακωµάτων και δολιοφθοράς εκ µέρους συγκεκριµένων κοµµάτων,
άλλων λιγότερο και άλλων περισσότερο, άλλων απροκάλυπτα και
άλλων καλυµµένα, τα περισσότερα από τα οποία φέρνουν και ευθύνη για την κατάσταση, εµείς θα προχωρήσουµε.
Παρακολούθησα όλο το νοµοσχέδιο στις τέσσερις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής άµεσα και ως πρόεδρος της επιτροπής. Έχω, λοιπόν, να παρατηρήσω δύο πράγµατα. Το πρώτο
–το οποίο είπα ήδη- είναι η απουσία πολιτικής και το δεύτερο
είναι η προσπάθεια υπονόµευσης µε λεπτοµερειούλες.
Όµως, κανείς από τη µεριά της Κυβέρνησης δεν ισχυρίζεται
ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο επιλύονται µε µιας όλα τα προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης, κάτι που νοµίζω ότι είναι προς τιµή
και του Υπουργείου και της Κυβέρνησης και του Υπουργού ή, αν
θέλετε, και των Υπουργών. Δεν κοροϊδεύουµε κανένα και κυρίως
δεν κοροϊδεύουµε τους πολίτες, όπως έκαναν οι όψιµοι και δήθεν
υπερασπιστές δικαιωµάτων, τα κόµµατα δηλαδή των προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων.
Με τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου επιχειρούµε να
θεραπεύσουµε τις µεγάλες αδικίες και να διαµορφώσουµε ένα
πλαίσιο, για να εξασφαλίσουµε περισσότερο την οµαλή λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και µε γνώµονα κατά κύριο λόγο την
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συµφέροντος.
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Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί –κάτι που έχουν τονίσει κατ’ επανάληψη και ο κ. Κατρούγκαλος, αλλά και ο κ. Βούτσης ως Υπουργοί- την αρχή, το πρώτο βήµα, την πρώτη λέξη στην προσπάθεια
της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη της δηµόσιας διοίκησης. Αυτό
αποτελεί και µια απάντηση σε όλους εκείνους που στηρίζουν την
κριτική τους εδώ, υποστηρίζοντας µε κάποιους µαγικούς τρόπους την επίλυση όλων των προβληµάτων της δηµόσιας διοίκησης, «χωρίς να βρέξει…» -κάτι- «…για να φάει ψάρι».
Η Νέα Δηµοκρατία κυρίως και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το Ποτάµι
µε την αντιπολιτευτική τους τακτική υπερασπίζονται εκείνη την
πολιτική, η οποία ουσιαστικά κατέστρεψε το δηµόσιο τοµέα –ο
οποίος είναι αναγκαίος και όλοι ξέρουµε γιατί- και τον έφερε σε
οικτρή οικονοµική κατάσταση και τον οποίο καλούµαστε τώρα
ως νέα Κυβέρνηση να ανατάξουµε.
Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υποκλίνονταν σε όλες τις επιταγές
των δανειστών και σωρηδόν απέλυαν κόσµο από το δηµόσιο
χωρίς καµµία αντίρρηση και αντίδραση, πιέζουν σήµερα για να
παραµείνουν τα πράγµατα, όπως είχαν, πιέζουν για να παραµείνει ο δηµόσιος τοµέας εργαλείο εξυπηρέτησης των συµφερόντων των µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Άξιος ο µισθός τους,
όµως! Οι πολίτες αντιλαµβάνονται όχι µόνο βλέποντας τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, αλλά και ερχόµενοι σε καθηµερινή
επαφή µε την πραγµατικότητα, µε την προσπάθεια της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών στελεχών.
Αυτή η Κυβέρνηση εργάζεται, παρά τις αντιξοότητες και παρά
τις επιθέσεις που δεχόµαστε από τις απερχόµενες τρόικες –γιατί
δεν είναι µία η τρόικα- και από µέσα και απ’ έξω, για την επίλυση
αυτών των προβληµάτων που σώρευσε η πολιτική τους.
Δυνατό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι ο ίδιος ο στόχος του.
Άλλο δυνατό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι ο αριθµός ρεκόρ των
συνεδριάσεων µε τους φορείς, αλλά και η συµφωνία της κοινωνίας µέσω των φορέων και µε αυτόν τον τρόπο, αλλά και η αποδοχή πλήθους προτάσεων των φορέων, αλλά και των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης που τώρα έρχονται στην Ολοµέλεια και κάνουν ότι αυτό δεν το παρατήρησαν.
Ακόµα και αυτήν τη στιγµή της συζήτησης του νοµοσχεδίου
στην Ολοµέλεια προσπαθούµε και διορθώνουµε πιθανές αδυναµίες. Για τον λόγο αυτό, εγώ θα τελειώσω µε δύο τέτοιου είδους
προτάσεις για διορθώσεις επί του νοµοσχεδίου.
Όµως, θα µπω στον πειρασµό να αναφερθώ για ένα λεπτό σε
κάποιες χθεσινές οµιλίες, αλλά και στις οµιλίες των δύο τελευταίων οµιλητών, του κ. Τασούλα και της κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. Ο κ. Τασούλας µίλησε για τον «δήθεν κατατρεγµένο
λαό». Αλήθεια; Είναι δήθεν κατατρεγµένος ο λαός; Ούτε τώρα
δεν αναγνωρίζετε το έγκληµα; Να πω εκείνο που είπε ο µεγάλος
ζωγράφος όταν του έδειξαν το έργο του, την Γκουέρνικα. Τον
ρώτησε ο Γερµανός αξιωµατικός «εσείς το κάνατε αυτό το
έργο;» και ο µεγάλος ζωγράφος απάντησε «όχι, εσείς», διότι την
Γκουέρνικα την κατέστρεψαν στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο οι συγκεκριµένοι. Με τον ίδιο τρόπο –κατ’ αντιστοιχία, δεν λέω ότι είναι
το ίδιο- έρχονται σήµερα και κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Ο πίνακας
είναι κάτι άλλο. Μάλιστα, ορισµένοι δεν τον βλέπουν και καθαρά.
Και θα τελειώσω λέγοντας το εξής: Ποιο κοµµατικό κράτος,
κυρία Ασηµακοπούλου; Ποια αξιοκρατία; Ποιο δηµόσιο και ποιος
κοµµατικός στρατός; Ποια αξιοκρατία είχατε εσείς, για να εγκαλείτε αυτούς…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω να µου δώσετε λίγο ακόµα
χρόνο, προκειµένου να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, δεν
θα πρέπει να υπερβαίνετε τον χρόνο σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε,
να πλησιάσω και όχι να φτάσω τα εννιάµισι λεπτά που είχε ο προηγούµενος οµιλητής.
Δεκαεπτά, δεκαοκτώ χρόνια κοροϊδεύουν ανθρώπους που
ήταν επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και τώρα έρχονται και χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, σαν να µην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και
σαν να µην ξέρουν ποιος είναι που µιλάει και ποιος είναι ποιος,
εν πάση περιπτώσει.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να δείτε ξανά το θέµα των επι-
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τυχόντων του ΑΣΕΠ του ’98, να δείτε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δύο πράγµατα.
Σε κάποιο σηµείο αναφέρει το νοµοσχέδιο, έτσι όπως ήρθε:
«Βάσει σειράς επιτυχίας µε τη βαθµολογία, µε την οποία είχαν
ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων στις αρχικές θέσεις» κ.λπ..
Αυτό πρέπει να αλλάξει, κύριε Υπουργέ, και να µπει αντί «διοριστέων», η φράση «της κατάταξης του ΑΣΕΠ», για να µπορούν
αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν. Πρέπει να δικαιωθούν, όχι γιατί
είναι ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει κάποιος. Ήρθαν άνθρωποι εδώ που είναι
Νέα Δηµοκρατία και διαµαρτύρονται και λένε «και εµάς γιατί µας
έχετε ξεχάσει τόσα χρόνια;»
Το δεύτερο σηµείο αφορά το άρθρο 20. «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν καταλαµβάνουν υποθέσεις, οι οποίες είναι εκκρεµείς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων». Εκεί πρέπει να
υπάρξει µια συγκεκριµένη αλλαγή. Το γεγονός ότι είναι κάποιος
στα δικαστήρια, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να εξαιρεθεί. Διότι, µπορεί να έχει δίκιο ή να µην έχει, αλλά αυτό είναι άλλο θέµα. Δεν
µπορεί επειδή είναι στα δικαστήρια να µην υπάγεται στη διάταξη
του νόµου.
Νοµίζω ότι µπορεί να το δεχθεί ο κύριος Υπουργός, θα µας το
πει όµως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ένα άλλο πολύ σηµαντικό θέµα είναι
ότι έχουµε µια διαµαρτυρία από έναν φορέα τον οποίο γνωρίζω
για το έργο που επιτελεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά στο Ηράκλειο
έχει ειδική δράση. Είναι η Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες «Η Ζωοδόχος Πηγή» και το Σωµατείο
Γονέων και Κηδεµόνων ΑΜΕΑ µε την επωνυµία «Δικαίωµα στη
Ζωή».
Αυτή η τροπολογία που έχουµε φέρει ήρθε από αβλεψία πιστεύω, όπως αποδείχθηκε και χθες, κύριε Υπουργέ. Όµως, δεν
πρέπει να αφήσουµε αυτή την αβλεψία να γίνει αδικία. Μπορεί
να διορθωθεί, γιατί αφορά σε σαράντα τέσσερις φορείς που λειτουργούν ως ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και που στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν σε γονεϊκούς συλλόγους, οι οποίοι εξυπηρετούν
χίλια τετρακόσια άτοµα µε ειδικές ανάγκες από τη συνέχιση της
χρηµατοδότησής τους µέσω αυτής της τροπολογίας.
Άρα εάν διορθωθεί αυτό το σηµείο, θα επιτρέψει στους φορείς
αυτούς να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους. Νοµίζω ότι το είπαν
και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι τόσα χρόνια που κυβερνούσαν
δεν το είχαν δει, όπως δεν είχαν δει και τα θέµατα των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ των ετών 1997-1998.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να απαντήσει στα παραπάνω, όπως πρέπει να απαντήσει και στο θέµα των εργαζοµένων
της «ΑΓΡΟΓΗ», που νοµίζω ότι δέχεται ο αρµόδιος Υπουργός.
Εάν δεν µπορεί να το δει τώρα, µπορεί να το δει στο επόµενο νοµοσχέδιο, που καλώς έχετε υποσχεθεί ότι θα έρθει.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Κύριε Υπουργέ,
ελπίζω ότι θα αποδεχθείτε κάποια από αυτά που ανέφερα και
εγώ και άλλοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι δεν µπορείτε να αγνοείτε την ιστορία του χρόνου. Κάποιοι συνάδελφοί
σας που θα ακολουθήσουν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έχουν
µειωµένο χρόνο, θα µιλήσουν για πέντε λεπτά, αντί για επτά. Επίσης, είναι απολύτως βέβαιο ότι µερικοί άλλοι δεν θα προλάβουν
να µιλήσουν.
Κάνω έκκληση να σεβαστούµε τον χρόνο. Το να ξεφύγουµε
από τον χρόνο ένα λεπτό είναι ανεκτό. Αλλά, εάν πηγαίνουµε στα
δέκα και στα έντεκα λεπτά δεν µπορεί να γίνει µια αποδοτική συνεδρίαση.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Πρέπει να
επιβάλετε τα επτά λεπτά. Όχι να µην µιλήσουν κάποιοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε, το
καταλαβαίνω, όµως για την εύρυθµη λειτουργία της διαδικασίας,
αλλά, και για να είναι αποδοτική η συζήτηση, θα πρέπει όλοι να
έχουµε µια αυτοσυγκράτηση.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και το Προεδρείο να
µη σας διακόπτει, αλλά και εσείς να τηρείτε τον χρόνο.
Ο συνάδελφος κ. Σταύρος Αραχωβίτης έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η σηµερινή
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρέθηκε µπροστά σε µια σειρά προβληµάτων, τα οποία δηµιούργησε η απελθούσα συγκυβέρνηση
Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική την οποία εφάρµοσε εγκλωβίστηκε σε έναν φαύλο κύκλο αδιεξόδων, που µε τη σειρά
τους παρήγαγαν νέα αδιέξοδα. Στις σπασµωδικές ενέργειες της
απελθούσας κυβέρνησης εντάσσονται και οι συνέπειες τις
οποίες καλείται το συζητούµενο νοµοσχέδιο να αντιµετωπίσει.
Είναι συνέπειες που έχουν να κάνουν µε µια σειρά αντιδηµοκρατικών πρακτικών, σε βάρος εργαζοµένων στη δηµόσια διοίκηση.
Πιο συγκεκριµένα: Στο κεφάλαιο Α’ του άρθρου 22 παράγραφος 4 του Συντάγµατος απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε
µορφή αναγκαστικής εργασίας.
Αφήνει, όµως, τη δυνατότητα επίταξης προσωπικών υπηρεσιών σε ορισµένες έκτακτες για τη χώρα καταστάσεις τις οποίες
και το Σύνταγµα περιγράφει. Ο ν.3536/2007 µε το άρθρο 41 υποτίθεται ότι συγκεκριµενοποιεί αυτές τις περιπτώσεις επίταξης για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
Τι έχει γίνει, όµως, στην πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Το άρθρο 41 του ν.3536 έγινε λάστιχο το οποίο ξεχείλωσε και
χρησιµοποιήθηκε ουκ ολίγες φορές για την καταστολή διαφόρων
απεργιών διαφόρων επαγγελµατικών τάξεων, στρέφοντας τους
εργαζόµενους εναντίον συναδέλφων τους. Έξι φορές χρησιµοποιήθηκε από το 2010. Νοµιµοποιήθηκε έτσι το lockout από το
δηµόσιο, µια απεχθής µέθοδος, καταδικαστέα απ’ όλο τον δηµοκρατικό κόσµο.
Με το πρώτο κιόλας άρθρο του παρόντος νοµοσχεδίου καταργείται. Ταυτόχρονα επανέρχεται σαφώς το πνεύµα του Συντάγµατος στο άρθρο 22 παράγραφος 4 για τις περιπτώσεις
έκτακτης εθνικής ανάγκης, που µπορεί να γίνει χρήση της εξαίρεσης που προβλέπει το Σύνταγµα και σε καµµία περίπτωση ως
µέσο αντιµετώπισης απεργιών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο µε το άρθρο 3 από την πρώτη παράγραφο καταργούνται οι διατάξεις του ν.4057/2012 και του
ν.4093/2012, γνωστού και ως νόµου Μανιτάκη, µε τις διατάξεις
του οποίου είχε παραλύσει η δηµόσια διοίκηση και η λειτουργία
του δηµοσίου. Η αυτοδίκαιη αργία στην οποία µπορούσε να τεθεί
οποιοσδήποτε υπάλληλος για αδικήµατα εντός ή και εκτός υπηρεσίας, χωρίς προηγούµενη τελεσίδικη απόφαση δικαστικής ή
υπηρεσιακής αρχής, παρά µόνο µε την άσκηση δίωξης εναντίον
του, είχε καθηλώσει τους δηµοσίους λειτουργούς.
Το παρόν νοµοσχέδιο ορίζει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις
συνθήκες και τις προϋποθέσεις ύστερα από τις οποίες δύναται
υπάλληλος να τεθεί σε αργία. Επανέρχεται, δηλαδή, το τεκµήριο
της αθωότητας του διωκοµένου όσο και το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε µια µεγάλη αλήθεια. Το καθεστώς αυτό που επιβλήθηκε µε τον ν.4093
υπηρετούσε µια µνηµονιακή λογική, αυτή της µείωσης του υπηρετούντος προσωπικού στο δηµόσιο. Αυτή ήταν η κινητήρια λογική την οποία υπηρετούσαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, µια
λογική, όµως, που τελείωσε στις 25 του Γενάρη.
Στο κεφάλαιο τρία ικανοποιείται, µεταξύ άλλων, η ανάγκη και
η απαίτηση της κοινωνίας για την αξιοποίηση της πληροφορικής
σε σχέση µε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληροφοριών, δικαιολογητικών και συναλλαγών µε το δηµόσιο και την ηλεκτρονική
έκδοση πιστοποιητικών.
Τα άρθρα 12 και 13 επιτυγχάνουν δύο στόχους ταυτόχρονα.
Στόχος πρώτος είναι η συµβολή στην περιστολή της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών για τους πολίτες
στις συναλλαγές τους µε τη δηµόσια διοίκηση. Στόχος δεύτερος
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είναι η συµβολή στον περιορισµό του φόρτου της δηµόσιας διοίκησης. Παράλληλα διασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδοµένα των πολιτών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο συντελείται η αποκατάσταση των µεγαλύτερων αδικιών στον δηµόσιο τοµέα, που προκάλεσαν οι µνηµονιακές πολιτικές των τελευταίων χρόνων. Η εφεύρεση της
διαθεσιµότητας, η κατάργηση υπηρεσιών και οργανικών θέσεων
αλλά και η αλλαγή οργανογραµµάτων υπηρεσιών οδήγησαν σε
εκπαραθύρωση χιλιάδες υπηρετούντες στο δηµόσιο. Το νοµοσχέδιο έρχεται γενναία να επαναφέρει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα στο δηµόσιο, να αποκαταστήσει τουλάχιστον σε αυτό
το επίπεδο τον παραλογισµό των ανθρωποβόρων µνηµονίων.
Οι τρεις γραµµές της παραγράφου 3 του άρθρου 14 είναι
αυτές που χιλιάδες συµπολίτες µας περίµεναν να ακούσουν. Ο
παράλογος θεσµός της διαθεσιµότητας, µε την ψήφιση του παρόντος νόµου σε λίγες ώρες, θα αποτελεί παρελθόν. Για άλλη
µια φορά, λοιπόν, η Κυβέρνηση πρωτοτυπεί και εφαρµόζει τις
προεκλογικές της δεσµεύσεις και καταργεί βήµα προς βήµα,
αλλά σταθερά, τα µνηµόνια, τους νόµους, τις παράλογες λογικές
τους και αίρει τις συνέπειές τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δρόµος που διανύει η Κυβέρνηση είναι στρωµένος µε αγκάθια, αλλά αυτό το γνωρίζαµε καλά.
Μέρα µε τη µέρα, νόµο µε το νόµο ετούτη η Κυβέρνηση προβαίνει στην αποκατάσταση αδικιών, στην αποκατάσταση της δηµοκρατίας, της λογικής και την άρση των αδιεξόδων των
προηγούµενων αναποτελεσµατικών πολιτικών. Σήµερα που βρισκόµαστε κοντά σε µια συµφωνία µε τους εταίρους µας, σήµερα
που αποκαθίστανται αδικίες και δυσλειτουργίες στο δηµόσιο, ο
λαός περιβάλλει την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό µε απόλυτη εµπιστοσύνη. Όσο και αν κάποιοι ποντάρουν στην αποτυχία
µας, εµείς θα τους διαψεύδουµε κάθε µέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κυριαζίδης Δηµήτρης από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, έχω έναν
γραπτό λόγο τον οποίο σηµείωσα έτσι ώστε να τοποθετηθώ.
Ακούγοντας τους συναδέλφους, και ειδικότερα τους νέους, προβληµατίστηκα ιδιαίτερα και ο ίδιος ως νέος Βουλευτής πάρα πολλές φορές αναρωτήθηκα αν αυτό το οποίο επιβάλλεται και
έρχεται ως νοµοθέτηση είναι αυτό που έχει ανάγκη η χώρα.
Πάντα τονίζαµε, ειδικότερα οι δηµόσιοι λειτουργοί, ότι ο µεγάλος ασθενής του κράτους είναι ο δηµόσιος τοµέας. Βεβαίως,
υπήρξαν θετικές ρυθµίσεις. Επαναλαµβάνετε όµως, κύριε
Υπουργέ, αυτό το ράβε-ξήλωνε, διαρκώς και µονίµως, ένα κράτος χωρίς συνέχεια και βεβαίως, είναι επόµενο, και χωρίς συνέπεια. Πράγµατι, αντιλαµβάνοµαι ότι η Αριστερά, ύστερα από
δεκαετίες και ύστερα από τη Μεταπολίτευση ειδικότερα, είχε ως
ορόσηµό της, σκοπό της, κάποτε να καταστεί Κυβέρνηση. Και
τώρα βεβαίως κατ’ εσάς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε αυτή η δικαίωση και µάλλον προσπαθείτε κι εσείς, ως
έκαναν οι προηγούµενες πολιτικές παρουσίες, να φτιάξετε το
δικό σας κράτος.
Το είδαµε µε το κατ’ επίφαση εκείνο νοµοσχέδιο, νόµο πλέον
του κράτους, για την ανθρωπιστική κρίση, όπου τρία-τέσσερα
άρθρα ήταν σε ό,τι αφορά την επικεφαλίδα. Το υπόλοιπο περιεχόµενο αφορούσε πράγµατι άλλα ζητήµατα, τα είκοσι επτά
άρθρα δηλαδή, και ειδικότερα πώς θα φτιαχτεί ένα κράτος ελέγχου από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, µε διορισµούς κάθε διωκτικού µηχανισµού ως επικεφαλής, ύστερα από αποσπάσεις, έτσι ώστε και
να κατευθύνει και να ελέγχει και να τιµωρεί, καταργώντας βεβαίως και την ανεξάρτητη αρχή που είχε να κάνει µε τη διαφθορά.
Το ίδιο βλέπουµε και στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Ήρθε η δική
σας σειρά, ως φαίνεται, έτσι ώστε να τακτοποιήσετε τα δικά σας
παιδιά, ως αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο, τον Παναγούλη,
ο οποίος σε προηγούµενο χρόνο, στην προηγούµενη κοινοβουλευτική θητεία, είπε ότι πολλοί από εµάς -και άκουγα παραξενε-
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µένος ως νέος Βουλευτής- αν δεν οδηγηθούµε στα ειδικά δικαστήρια καλό είναι να ευχόµαστε να µην έχουµε την τύχη του πρέσβη της Αµερικής στη Λιβύη, ο οποίος υπέστη λιντσάρισµα.
Δυστυχώς, επαναλαµβάνεται αυτό το έργο που είδαµε και µε
τον ερχοµό του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να υπάρχει µία -θα έλεγε κανείς- ιστορική αποκατάσταση, ως ιστορική αναγκαιότητα, να τακτοποιήσει τα δικά του παιδιά. Και βεβαίως ερχόµαστε στη δική
σας πλέον περίοδο, όπου κάθε θετική διάταξη δεν την αντιλαµβάνεστε, την αντιπαλεύεστε, µε αποτέλεσµα να θέλετε να δηµιουργήσετε το δικό σας κράτος, όπως είδαµε και µε το δεύτερο
νοµοσχέδιο και νόµο πλέον, που είχε να κάνει µε τις αποφυλακίσεις τροµοκρατών, όπως είδαµε µε το νοµοσχέδιο και νόµο
πλέον που αφορούσε την ΕΡΤ, όπου πιστεύουµε ότι πλέον η Κουµουνδούρου και η «ΑΥΓΗ» θα αλλάξει διεύθυνση και θα εγκατασταθεί στο Ραδιοµέγαρο.
Ειλικρινά λυπούµαι και έρχοµαι πολλές φορές κι ο ίδιος σε
έναν έλεγχο εσωτερικό, συνειδησιακό, αν όλα αυτά έχουν να κάνουν µε την πρόοδο, µε την ελπίδα, που θα πρέπει να γεννηθεί
σε αυτόν τον λαό, πράγµα που δυόµισι χρόνια τώρα, τα προηγούµενα, ως διακυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ
προσπάθησε να δηµιουργήσει ένα υπόστρωµα κάτω από αναγκαίες θυσίες, έτσι ώστε επιτέλους ο τόπος αυτός να αναπνεύσει.
Όλα αυτά, δυστυχώς, πηγαίνουν χαράµι. Όλα αυτά καταστρέφονται κάτω απ’ αυτήν την ερµαφρόδιτη πολλές φορές πολιτική
σας τακτική, πρακτική, που είναι αλλοπρόσαλλη και ασύντακτη.
Εκείνο, όµως, που κανείς δεν θέλει να προσµένει είναι να υπάρξει
αυτό το οριστικό τέλος για τη χώρα και για τους πολίτες.
Πώς, λοιπόν, αγαπητέ Υπουργέ, θα συµβαδίσουµε µε τους
υπόλοιπους εταίρους, µε τα λοιπά κράτη της Ευρώπης, όταν
αυτά τρέχουν µε αυτοκίνητα συγκεκριµένου είδους –δεν θέλω
να πω- και εµείς τρέχουµε µε αυτοκίνητα µιας προηγούµενης δεκαετίας;
Δεν µπορούµε να συµβαδίσουµε, κύριε Υπουργέ. Το Βέλγιο
δυο χρόνια δεν είχε κυβέρνηση. Και όµως, το κράτος λειτουργούσε. Εµείς, δυστυχώς, εδώ δεν µπορούµε ούτε στο αυτονόητο
να σταθούµε και επιδιώκουµε διαρκώς και µονίµως το αυτονόητο.
Μετά τη Μεταπολίτευση έχουµε τη Δεξιά, το Κέντρο, το σοσιαλιστικό κοµµάτι και την Αριστερά. Θέλω να πιστεύω –και µακάρι για τη χώρα- ότι δεν θα αποτελέσει η Αριστερά το κύκνειο
άσµα, το ρέκβιεµ αυτού του πολιτικού συστήµατος. Βεβαίως, δεν
θέλω να πιστεύω -για τη χώρα πάντως, όχι για την Αριστερά
όπως λειτουργεί- ότι θα αποτελέσει την τελευταία πράξη της µεταπολιτευτικής περιόδου.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ. Αφήνω τον γραπτό µου
λόγο στα Πρακτικά, µε όλη αυτή την ανησυχία, διότι δυστυχώς
η Αριστερά δεν φέρνει κάτι καινούργιο. Δυστυχώς, διακρίνεται
από µια παλαιοκοµµατική τακτική και πρακτική, που µας οδηγεί
πολλά χρόνια πίσω. Εύχοµαι αυτό να µη συµβεί σε βάρος της
χώρας! Καταθέτω στα Πρακτικά το κείµενο της οµιλίας µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Δεν βλέπω στην Αίθουσα το συνάδελφο κ. Λεουτσάκο. Είναι η
σειρά του να µιλήσει. Απών.
Ο συνάδελφος κ. Ηλίας Καµατερός από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι από τις φορές που, παρακολουθώντας τις οµιλίες, αλλάζεις αυτά που έχεις στο µυαλό
σου να πεις. Δεν µπορώ να κρατηθώ και να µην αναφερθώ σε
αυτά που είπε η κ. Ασηµακοπούλου. Νοµίζω ότι ήταν προκλητικά.
Εάν θέλετε, τα ακούτε, εάν δεν θέλετε, δεν πειράζει.
Μας περιέγραψε µια κατάσταση καταστροφής, µια εικόνα καταστροφής. Κλείνουν µαγαζιά, τα spreads ανεβαίνουν, ανεργία
κ.λπ.. Έχω, όµως, µια ερώτηση. Αυτό που παρουσίασε τώρα ως
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distress story, γιατί τον Γενάρη το παρουσίαζε σαν success story;
Γιατί αυτό ήταν τον Γενάρη. Γι’ αυτό χάσατε τις εκλογές, γι’ αυτό
έγιναν οι εκλογές.
Μας καλέσατε, ακόµα, να λυπηθούµε τους αδύναµους, αυτούς
που δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο τακτοποιεί
αυτούς. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε γιατί; Γιατί αυτούς τους
αδύναµους, που εµείς θεωρούµε αδύναµους, τακτοποιούµε.
Γιατί, εσείς τι ξέρετε από αδύναµους; Ξέρετε αυτούς που περιµένουν τα επιδόµατα; Ξέρετε αυτούς που δεν µπορούν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις και περιµένουν µήνες ή δεν κάνουν
καθόλου; Ξέρετε αυτούς που δεν έχουν καθόλου περίθαλψη ή
που πεθαίνουν στα νοσοκοµεία, στα νησιά; Ξέρετε αυτούς που
είναι «φυλακισµένοι» στα µικρά νησιά; Ξέρετε αυτούς που ξενιτεύονται; Ξέρετε αυτούς που µένουν απλήρωτοι, δουλεύοντας
στα ξενοδοχεία ακόµη και για έναν χρόνο ή δουλεύοντας δώδεκα
και δεκατέσσερις ώρες χωρίς συµβάσεις εργασίας, που τους
απολύουν όποτε θέλουν;
Ξέρετε εσείς αυτούς που µένουν αγράµµατοι, γιατί δεν µπορούν να πάνε στο σχολείο εκεί που µένουν; Ξέρετε όλους αυτούς, που είναι πραγµατικά αδύναµοι; Αυτοί όλοι ψήφισαν
ΣΥΡΙΖΑ, να το ξέρετε, και πρέπει να ευνοηθούν. Αυτοί είναι τα
δικά µας παιδιά. Ναι, αυτούς εµείς θέλουµε να βολέψουµε.
Έχουµε όραµα γι’ αυτούς, έχουµε θέσεις και πρόγραµµα.
Το πρόβληµα, όµως, ποιο είναι; Το πρόβληµα είναι ότι, για να
γίνει αυτό, πρέπει να γκρεµίσουµε νόµους, πρέπει να γκρεµίσουµε νοοτροπίες, πρέπει να γκρεµίσουµε ολόκληρους µηχανισµούς που εσείς επί τόσες δεκαετίες έχετε στήσει και που ακόµη
υπονοµεύουν το έργο της Κυβέρνησης. Γιατί, όπως πολύ χαρακτηριστικά έχουν πει πολλοί Υπουργοί, κυβερνούν αλλά δεν
έχουν την εξουσία.
Έτσι, λοιπόν, και αυτό το νοµοσχέδιο είναι νοµοσχέδιο έκτακτης ανάγκης, ωσότου γίνουν αυτά που προβλέπει το σχέδιό
µας. Ούτε τα προηγούµενα νοµοσχέδια που ψηφίσαµε ήταν αυτά
που θέλαµε. Και αυτά έκτακτης ανάγκης ήταν. Και της ανθρωπιστικής κρίσης και οι δόσεις, όλα έκτακτης ανάγκης ήταν. Καλά
το είπαν κάποιοι, αλλά µη µας βγαίνουν τώρα να κάνουν κριτική
αυτοί που δηµιούργησαν τις τρύπες στο καράβι. Γιατί εµείς
αυτές τις τρύπες πάµε να κλείσουµε. Κάνουµε µερεµέτια στο καράβι, για να µη βουλιάξει µέχρι να πάει στο λιµάνι.
Θέλω να αναφερθώ πολύ σύντοµα σε δύο-τρία σηµεία του νοµοσχεδίου. Πραγµατικά, ανακουφίζονται οι πολίτες, ιδιαίτερα
των αποµακρυσµένων περιοχών µε την απλοποίηση κάποιων διαδικασιών, όπως είναι τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά που τρέχουν
να τα ψάξουν. Δεν είναι αυτό που θέλουµε, πρέπει να γίνει ριζοσπαστική αλλαγή σ’ αυτό το πράγµα, αλλά φανταστείτε τους κατοίκους των νησιών να παίρνουν το πλοίο και να ταξιδεύουν
µέρες, για να πάνε να πάρουν ένα πιστοποιητικό, το οποίο τούς
ζητούν, από το ένα νησί στο άλλο.
Για το θέµα της υγείας προβλέπονται κάποια πράγµατα σε
αυτό το νοµοσχέδιο. Διευκόλυνση των διαδικασιών για να γίνουν
κάποιες προσλήψεις. Ξέρετε πόσο θα βοηθήσουν αυτές; Για παράδειγµα, για τους επικουρικούς ιατρούς. Δεν είναι το όραµά
µας να έχουµε επικουρικούς ιατρούς. Εµείς θέλουµε ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας που να έχει γιατρούς αποκλειστικής χρήσης
και να έχει δοµές που να στηρίζουν τους πολίτες και οικογενειακούς γιατρούς και όλα αυτά που λέµε. Όµως, σε αυτή τη φάση,
µέχρι να γίνουν όλα αυτά, δεν πρέπει να αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα;
Προβλέπονται, λοιπόν, διαδικασίες απλουστευµένες, που να
µπορούν να έρχονται επικουρικοί γιατροί και ιδιαίτερα στις δυσπρόσιτες περιοχές –γιατί µέχρι τώρα δεν έρχονταν-, δίνονται
κίνητρα για να έρχονται γιατροί που µπορούµε να αξιοποιούµε
µε συµβάσεις και που θα έρχονται σαν ιδιώτες σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχοι γιατροί στο
νοσοκοµείο για να βοηθήσουν.
Και ένα τελευταίο θα πω, για να είµαι µέσα στον χρόνο µου,
για τους µετανάστες. Ξέρετε τι σηµαντικό είναι αυτό που πάει να
γίνει µε το νοµοσχέδιο, να διευκολυνθούν οι διαδικασίες να
προσληφθούν κάποιοι άνθρωποι στις υπηρεσίες, στις δοµές που
αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζουν το µεταναστευτικό πρόβληµα;
Όπου και αν πας στην περιοχή µου, που έχουµε µεγάλες εισροές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µεταναστών, προσφύγων στη συγκεκριµένη περίπτωση, πληγώνεσαι. Το ότι κρατιούνται ακόµη κάποιες δοµές είναι λόγω της
ηρωικής προσπάθειας κάποιων ανθρώπων, κάποιων υπαλλήλων.
Πάνε στο Λιµενικό και έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και δεν µπορείς να τους βοηθήσεις, γιατί δεν µπορείς να κάνεις προσλήψεις.
Τις έχετε απαγορεύσει. Πας στην Αστυνοµία, το ίδιο. Έχουν ξεπεράσει τα όριά τους οι άνθρωποι και κινδυνεύουν και οι οικογένειές τους. Δεν µπορείς να κάνεις προσλήψεις, ούτε µπορείς να
µεταθέσεις µαθητευόµενους από την Αστυνοµική Σχολή, που
κλείσατε εσείς πριν από δύο χρόνια.
Σε όλα αυτά το νοµοσχέδιο δίνει ανάσα, δίνει λύσεις και επαναλαµβάνω –τελειώνοντας µε αυτό- ότι δεν είναι αυτό που θέλουµε, αλλά είναι η βοήθεια που θέλουµε στους αδύναµους, που
αυτοί είναι τα δικά µας παιδιά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Ο Υπουργός κ. Μάρδας θέλει να αναπτύξει µια τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, σας φτάνουν τρία λεπτά;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι, αναφέροµαι σε µία τροπολογία που έχει
σχέση µε την ανακοίνωση πληρωµών που γίνεται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Δηµιουργήθηκε κατ’ αρχάς µία εντύπωση ότι πάει να καταργηθεί οποιαδήποτε ανάρτηση πληρωµών στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Αυτό είναι λάθος. Εκείνο το οποίο κάνουµε είναι κάτι πολύ απλό,
που διευκολύνει -µπορώ να σας πω- τη διαχείριση. Όσοι ασχολούνται µε τη διαχείριση το κατανοούν.
Μετατίθεται απλά και µόνο ο χρόνος ανακοίνωσης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των πληρωµών που γίνονται στις 31 Δεκεµβρίου, παραδείγµατος χάριν, και πηγαίνουν στις 31 του Γενάρη. Αυτό γίνεται.
Διευκολύνει τη διοίκηση. Δεν είναι θέµα Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, είναι θέµα πιέσεων που αντιµετωπίζουν οι µονάδες που
ασχολούνται µε τη διαχείριση σε θέµατα φορέων και ιδίως στους
δήµους και στις περιφέρειες, όπου αντιµετωπίζονται µεγάλα
προβλήµατα κατά το τέλος της χρονιάς.
Αυτό προτείνουµε, και βέβαια κατ’ εξαίρεση για φέτος, µία παράταση αυτής της ανακοίνωσης για δέκα µέρες από τότε που θα
ανακοινωθεί ο νόµος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να κάνω µία ερώτηση στον Υπουργό, για να µας διευκρινίσει κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μία ερώτηση έχετε να
κάνετε, κύριε Θεοχάρη;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αυτή είναι κάποια άλλη
τροπολογία ή µας διευκρινίζετε την τροπολογία που ήδη έχει κατατεθεί;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι διευκρίνιση.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δηλαδή επέρχεται κάποια
αλλαγή µε αυτές τις διευκρινίσεις που κάνετε ή είναι όπως την
ξέραµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όπως την ξέραµε, καµία αλλαγή.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όπως την ξέρουµε, καµµία αλλαγή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Σεβαστάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Φοβάµαι ότι χτίστηκε το κράτος
µέσα από ένα πολιτικό κράµα λαϊκισµού. Διογκώθηκε, χτίστηκε
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άναρχα και ασύνταχτα. Και µέσα από µια άλλη πολιτική θεώρηση, του νεοφιλελευθερισµού, αποδοµήθηκε εξίσου άναρχα και
ασύνταχτα. Το ερώτηµα –φοβάµαι- για τη σύνταξη του κράτους,
για τον σχεδιασµό του κράτους, για την αρχιτεκτονική του κράτους είναι ερώτηµα που ξεπερνάει αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό το νοµοσχέδιο θέτει κάποιες εξυγιαντικές αρχές επανάκτησης –ας πούµε- µιας ισορροπίας και ενός δικαίου, το ζήτηµα
της ταυτοποίησης και της δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων.
Όµως, δεν απαντάει σε αυτό το κεντρικό πολιτικό ερώτηµα,
δηλαδή ποια είναι η λειτουργικότητα του κράτους, πώς απευθύνεται στον πολίτη και πώς δεν έχει στόχο το κράτος τον εαυτό
του, αλλά τον «άοπλο» πολίτη, αυτόν που δεν έχει µέσο, αυτόν
που δεν µπορεί να απευθυνθεί σε µια υπέρτερη άκρη, σε ένα
υπέρτερο πολιτικό µέσο. Δεν απαντάει, λοιπόν, στο ερώτηµα του
πώς µπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον πολίτη, να τον διευκολύνει
και επίσης, µε αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσει κοινωνικούς συµβολικούς και κυριολεκτικούς πόρους.
Αυτή η σχιζοφρένεια του πολιτικού µας συστήµατος να διογκώνει και να αποσυντάσσει και µετά να ερειπώνει το κράτος, έναν
µηχανισµό ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο πρώτος κοινωνικός λειτουργισµός -είναι ο µηχανισµός παραγωγής πλούτου το κράτος,
ειδικά στην Ελλάδα που δεν έχει παραγωγή-, νοµίζω ότι µένει να
απαντηθεί και ότι πρέπει όλο το πολιτικό σύστηµα να πάρει τη
συναπόφαση, µια συνεργατική συναπόφαση, ώστε να συγκροτήσει και να εξυγιάνει.
Είναι σηµαντικό ότι απευθύνεσαι στους ανθρώπους που στελεχώνουν το κράτος µε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί
έτσι µπορείς να πάρεις το αγαθό που φέρουν, δηλαδή µε έναν
«αγαπητικό» τρόπο, µε έναν τρόπο εµπιστοσύνης.
Ένα από τα βασικότερα νοσηρά χαρακτηριστικά της προηγούµενης περιόδου ήταν η κατάλυση της εµπιστοσύνης. Κανείς δεν
είχε την αίσθηση ότι οποιαδήποτε µεταρρύθµιση γινόταν για
καλό, αλλά είχαν όλοι την πεποίθηση ότι ήταν µια παγίδα εναντίον τους, µε αποτέλεσµα καµµία µεταρρύθµιση, καµµία ανασυγκρότηση, κανένας ανασχεδιασµός να µην περπατάει, να µην
κυλάει.
Η αποκατάσταση, λοιπόν, µιας συλλογικής εµπιστοσύνης µέσα
στα όργανα του κράτους δεν είναι µια απλή καλή πράξη.
Είναι µια επιχειρησιακή απόφαση που έχει δύναµη και που
µπορεί να αναπτύξει και ένα νοµοσχέδιο και τις συλλογικές πρόνοιες, δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο εµείς θέλουµε να ρυθµίζουµε τις σχέσεις µας, µε την παρέµβαση του κράτους.
Ειπώθηκαν πολλά για το ποια ήταν η προσπάθεια ανασύνταξης
και ανασυγκρότησης. Κάτω από την πίεση της κρίσης προσπάθησε το κράτος, προσπάθησαν οι κυβερνήσεις, προσπάθησε η
πολιτική εξουσία να ανασυντάξει το κράτος, να το ανασυγκροτήσει.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι η γραφειοκρατία έχει χειροτερέψει
πάρα πολύ, ότι έχουµε ένα µείγµα ψηφιακής και αναλογικής γραφειοκρατίας, το ένα σύστηµα δεν κουµπώνει µε το άλλο. Πρέπει
να κάνεις µια απογραφή -κάθε είδους απογραφή- και µετά θα
πρέπει σαν φυσικό πρόσωπο να την επικυρώσεις µε την παρουσία στην υπηρεσία, δηλαδή πολλαπλάσιο χάος από αυτό που είχαµε, που σηµαίνει ότι κάτι δεν είναι σχεδιασµένο.
Επίσης, αυτός ο µηχανισµός στρέφεται εναντίον του τίµιου πολίτη, γιατί ο τίµιος πολίτης δεν θα καταφύγει στο bypass, δεν θα
καταφύγει στον επιταχυντή, µέσα από τον οποίο µπορεί να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εµπόδια και να κάνει τη δουλειά του
στην πολεοδοµία. Ο άοπλος και τίµιος πολίτης θα µείνει όµηρος
αυτής της ανάσχεσης και µένει σε µια Κυβέρνηση της Αριστεράς
και σε ένα προοδευτικό σύστηµα αυτό να το αποκαταστήσει.
Πρέπει να αποκαταστήσουµε µια λειτουργικότητα, γιατί αυτό
είναι το λαϊκό κράτος και αυτό απαντά και στα θεµελιώδη ερωτήµατα αυτού που επικαλούµαστε όλοι: το κράτος δικαίου, τη
δηµοκρατία, την ανοικτή κοινωνία, τη στροφή στον πολίτη. Νοµίζω ότι µέσα από αυτό µπορούµε να εξυγιάνουµε, να ανασυντάξουµε και να ανασυγκροτήσουµε. Είναι το νοµοσχέδιο αυτό σε
αυτή την κατεύθυνση;
Νοµίζω ότι υπό όρους µπορεί να είναι, αλλά ξέρουµε πολύ
καλά ότι το νοµοθετικό κοµµάτι είναι το πρώτο σκέλος και έπεται
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το κοµµάτι της πραγµάτωσης, πώς µια νοµοθετική κατασκευή ενσωµατώνεται στην πραγµατικότητα.
Ξέρουµε, λοιπόν, ότι το δύσκολο, εκείνο που λειτουργεί ακυρωτικά, είναι το δεύτερο σκέλος, όταν πάει να ακουµπήσει την
πραγµατικότητα. Πάντως, νοµίζω ότι αυτό είναι το ζήτηµα και όχι
µόνο της διασταύρωσης των διαφόρων συστηµάτων, όπου εν
πάση περιπτώσει πρέπει να «τρέξουν» λίγο τα πράγµατα των ηλεκτρονικών συστηµάτων, αλλά πρέπει να γίνει και µέσα από την
αποκατάσταση µιας βαθιάς εµπιστοσύνης και όχι µέσα από την
εκµετάλλευση της ανοχής, όπως τόσα χρόνια γινόταν, που όλοι
είχαν την αίσθηση ότι είναι αθωωµένοι, ότι έχουν µια τεράστια
επιείκεια και αυτό στρεφόταν εναντίον του πολίτη.
Μέσα, λοιπόν, από µια τέτοια, νέου τύπου ηθική αυστηρότητα
µπορεί αυτό το νοµοσχέδιο να λειτουργήσει, να αποκτήσει τη δύναµή του και επίσης εµείς να έχουµε καθαρή τη συνείδησή µας
ότι το στηρίξαµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εξήντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου
του Ηρακλείου.
Σας καλωσορίζουµε, παιδιά!
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κ. Ελένη Σωτηρίου από τον
ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο η Υπουργός κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου. Σας υπενθυµίζω ότι στις
16:00’ έχουµε αποφασίσει ότι θα κάνουµε την ονοµαστική ψηφοφορία. Θα το υπενθυµίσω ξανά, µετά τις οµιλίες της κ. Σωτηρίου
και της κυρίας Υπουργού, για να το έχουµε υπ’ όψιν µας.
Ορίστε, κυρία Σωτηρίου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί αυτός
ο τίτλος και γιατί αυτό το νοµοσχέδιο; Διότι υπάρχει ανάγκη εκδηµοκρατισµού και πρέπει να γίνει πολλή δουλειά προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ένα πρώτο βήµα, γιατί
υπάρχει µεγάλη γραφειοκρατία που πρέπει να περιοριστεί, γιατί
υπάρχουν κατάφωρες αδικίες σε βάρος εργαζοµένων του δηµοσίου. Είναι περισσότερο από προφανές ότι αποτελεί ένα πρώτο
βήµα που είναι αναγκαίο και που δίνει το στίγµα τού τι είναι αυτό
το οποίο θέλουµε να κάνουµε, ποια είναι η κατεύθυνσή µας και
ποια είναι η αντίληψή µας για το δηµόσιο, για τις λειτουργίες του,
για τους δηµόσιους υπαλλήλους.
Δεν θεωρούµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο αρκεί. Θεωρούµε ότι
είναι µία πρώτη προϋπόθεση. Κάποιος συνάδελφος πριν –και δίκαια- είπε ότι δεν φτάνει ούτε καν η ψήφιση ενός νοµοσχεδίου.
Έχει µεγάλη σηµασία η υλοποίησή του και το πώς θα γίνει αυτή.
Στη σηµερινή συζήτηση έχουν ακουστεί επιχειρήµατα και επιχειρήµατα, όπως «εκσυνδικαλισµός του κράτους», όπως «νόµος
είναι το δίκαιο του πελάτη», όπως «η υγεία είναι πάνω από την
απεργία» και πολλά τέτοια.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µας λέει ότι θέλουµε την επιστροφή στο παλιό δηµόσιο. Ποιο, δηλαδή; Αυτό για το οποίο
είναι υπεύθυνη, το κοµµατικό, το διεφθαρµένο, το αναποτελεσµατικό για τον πολίτη, το πελατειακό; Κάνουν κριτική για το κοµµατικό κράτος και η αλήθεια είναι ότι είναι δικό τους
δηµιούργηµα, είναι δηµιούργηµα της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ αυτό το κράτος. Είναι δηµιούργηµά τους, γιατί πολύ
απλά, για να µπορέσουν να είναι στην εξουσία δεκαετίες τώρα,
θα έπρεπε να δηµιουργήσουν ένα τέτοιο κράτος και µία τέτοια
διοίκηση. Μάλιστα, µιλάνε για κράτος-«λάφυρο» σε µία Κυβέρνηση τριών µηνών; Είναι αναποτελεσµατικό, γιατί ποτέ δεν έγιναν
ουσιαστικές παρεµβάσεις για τον εξορθολογισµό του.
Οι παρεµβάσεις των τελευταίων πέντε χρόνων, δηλαδή της
µνηµονιακής περιόδου, βασίζονταν σ’ ένα πολύ απλό σχέδιο:
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Πρώτον, η ευθυγράµµιση µε τις µνηµονιακές εντολές και επιταγές, άρα απολύσεις, διαθεσιµότητες, καταργήσεις οργανισµών.
Δεύτερον, κατεδάφιση της δηµόσιας διοίκησης, των δηµόσιων
αγαθών, συνολικά περιορισµός των παροχών και των υπηρεσιών
που δίνονται στους πολίτες. Αλλά και κάτι ακόµα: Είναι το χτύπηµα του φρονήµατος και της λογικής διεκδίκησης, είναι η κατασυκοφάντηση όποιου κινητοποιούνταν και διεκδικούσε, είναι η
επιβολή ενός µοντέλου εργαζόµενου άβουλου και υπάκουου.
Ξέρετε κάτι; Το πρόβληµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
δεν είναι οι συγκεκριµένοι συνδικαλιστές. Το πρόβληµά τους
είναι ο συνδικαλισµός και ό,τι έχει σχέση µ’ αυτόν. Είναι η διεκδίκηση δικαιωµάτων αυτονόητων πολλές φορές.
Ενδεικτικά θα αναφέρω µερικά σηµεία του νοµοσχεδίου. Η πολιτική επιστράτευση αποτέλεσε µέσο αντιµετώπισης των απεργιών. Κάποιες φορές ακόµα και προληπτικά έγινε κάτι τέτοιο και
το ξέρουµε όλοι. Πώς εξηγείται διαφορετικά το ότι τα τελευταία
πέντε χρόνια έγιναν τόσες επιστρατεύσεις, όσες είχαν γίνει συνολικά τις προηγούµενες τρεις δεκαετίες, µπορεί και παραπάνω;
Το επιχείρηµα της δηµόσιας υγείας δεν µπορείτε να το χρησιµοποιείτε, γιατί εσείς καταστρέψατε την υγεία ως δηµόσιο κοινωνικό αγαθό. Άλλωστε, το µνηµόνιο είναι αυτό που έχει βλάψει
σοβαρά τη δηµόσια υγεία.
Πειθαρχικό Δίκαιο: Ουσιαστικά καταργούνται διατάξεις που
παρείχαν ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας και παρερµηνειών και δηµιουργούσαν κινδύνους παραβίασης ενός βασικού
δικαιώµατος, όπως το τεκµήριο της αθωότητας.
Εµείς λέµε ότι η συµµετοχή των εργαζοµένων στα πειθαρχικά
συµβούλια είναι κάτι σωστό και δηµοκρατικό. Γιατί τέτοια απαξίωση στους εργαζόµενους και στο δηµόσιο, πιο συγκεκριµένα;
Ένα επόµενο σηµείο: Αποκατάσταση αδικιών µεγάλων κατηγοριών εργαζοµένων στο δηµόσιο, αλλά και σε καίριους τοµείς.
Κυρίως αποκαθιστούµε αδικίες που έχουν σχέση µε τη µνηµονιακή περίοδο και ξέρουµε ότι υπήρχαν και προηγούµενες περίοδοι και ξέρουµε ότι δεν ολοκληρώνουµε την αποκατάσταση
των αδικιών µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρέπει να προχωρήσουµε σε µια επόµενη φάση και πάρα
πέρα. Είναι δίκαιο, για παράδειγµα, να υπάρξει αποκατάσταση
των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 1998.
Τα τελευταία πέντε χρόνια εφαρµόστηκε µια πολιτική που συρρίκνωσε το δηµόσιο κατά 21%, δηλαδή διακόσιες είκοσι µία χιλιάδες εργαζόµενοι στο δηµόσιο. Αυτό από την προηγούµενη
κυβέρνηση ονοµάζεται «ορθολογική κατανοµή»;
Η σταδιακή αποχώρηση του κράτους από την υγεία και την
πρόνοια, η µείωση των εκπαιδευτικών σε ποιο ακριβώς σχέδιο
εντάσσεται; Ποιο είναι τελικά το δηµόσιο που θέλουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό.
Θα πω πολύ λίγα, για να µην καταχραστώ τον χρόνο. Δεν ισχυρίζοµαι ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο οικοδοµεί το δηµόσιο
που θέλουµε. Όµως, είναι ένα σηµαντικό βήµα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση και σε αυτήν την αντίληψη που
έχουµε, υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για ένα άλλο δηµόσιο.
Εγώ θα αναφέρω µόνο δύο από αυτές:
Η µία προϋπόθεση είναι ότι το δηµόσιο δεν είναι µόνο µηχανισµός, δεν είναι µόνο διοίκηση. Είναι και δηµόσια κοινωνικά
αγαθά. Όταν αυτά δεν υπάρχουν και έχουν καταργηθεί, όπως
είναι η υγεία και η παιδεία, για ποιο δηµόσιο ακριβώς µιλάµε;
Ένα δεύτερο στοιχείο: Δεν είναι στην αντίληψή µας ο διαχωρισµός των υπαλλήλων -και των δηµόσιων υπαλλήλων- σε άξιους
και ανάξιους. Έχουµε µια διαφορετική αντίληψη για αυτό.
Κλείνοντας, θα κάνω ένα σχόλιο. Να σας πω την αλήθεια; Όταν
εκφράζεται από τη Νέα Δηµοκρατία αυτή η τόσο µεγάλη ανησυχία -«ανησυχούµε για το πώς θα πάει η χώρα, ανησυχούµε για
το πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση τη διαπραγµάτευση που
κάνει»-, πραγµατικά ανησυχώ όταν εκφράζεται. Ξέρετε για ποιον
λόγο; Γιατί είχατε µια συγκεκριµένη επιλογή, που ήταν µε βάση
τις επιταγές και τα συµφέροντα των δανειστών και της γερµανικής Ευρώπης. Η επιλογή η δική µας -και µε βάση αυτή θα κριθούµε- είναι η σωτηρία και η αξιοπρέπεια της χώρας.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κυρία συνάδελφε.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστοδουλοπούλου έχει τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
(Αναπληρώτρια
Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης):
Αξιότιµες και αξιότιµοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε σχέση µε
το νοµοσχέδιο υπάρχουν και δύο άρθρα που θα ήθελα να σας
µνηµονεύσω, το άρθρο 26 και το άρθρο 19, αλλά και η τροπολογία µε αριθµό 112 /52, που αναφέρονται στις αυξηµένες ανάγκες
που υπάρχουν λόγω των αυξηµένων µεταναστευτικών ροών στα
νησιά µας.
Το πρώτο έχει να κάνει µε τους δηµοτικούς αστυνοµικούς και
την προσπάθεια που γίνεται κάποιοι από αυτούς –εφόσον φυσικά
θέλουν- να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο µας, δεδοµένου ότι
ήδη απασχολούνται αρκετοί –γύρω στους τριάντα- στην Υπηρεσία Ασύλου. Ξέρετε ότι µετά τον ν. 3907/2011, που ίδρυσε την
Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και την Αρχή
Προσφυγών, αυτές οι υπηρεσίες έµειναν υποστελεχωµένες. Με
βάση, λοιπόν, και την απαγόρευση των προσλήψεων δεν ήταν
δυνατόν αυτές οι υπηρεσίες να κάνουν ικανοποιητικά το έργο
τους.
Το 2014, µε τη µεταφορά των δηµοτικών αστυνοµικών στην
Ελληνική Αστυνοµία, διατέθηκαν κάποιοι δηµοτικοί αστυνοµικοί,
οι οποίοι είχαν µάλιστα και υψηλά προσόντα –µεταπτυχιακά
κ.λπ.- στις υπηρεσίες αυτές. Όχι µόνο στελέχωσαν τις υπηρεσίες
αυτές, αλλά βελτίωσαν και το έργο τους και κατάφεραν πραγµατικά να έχουν ικανοποιητικές διαδικασίες, όπως προέβλεπε η νοµοθεσία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες.
Τώρα καλούµεθα αρκετούς ακόµα να τους απορροφήσουµε
στις υπηρεσίες αυτές, δεδοµένου ότι, λόγω των αυξηµένων
ροών, υπάρχει πια κίνδυνος κατάρρευσης των Υπηρεσιών Ασύλου Πρώτης Υποδοχής και της Αρχής Προσφυγών.
Έτσι, αναφέρεται στο άρθρο 19 η δυνατότητα µεταφοράς δηµοτικών αστυνοµικών στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικά στη
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τους δηµοτικούς αστυνοµικούς που τόσο καιρό έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους
σε αυτές τις υπηρεσίες και να τους καλέσω όσο περισσότεροι
µπορούν να πλαισιώσουν αυτές τις υπηρεσίες, γιατί πραγµατικά
παράγουν ένα σηµαντικό έργο.
Το δεύτερο άρθρο είναι το άρθρο 26, το οποίο εξαιρεί από την
ΠYΣ προσλήψεις που έχουν να κάνουν για έκτακτες ανάγκες στα
σύνορα. Και εδώ αυτή η διάταξη έχει να κάνει µε τις έκτακτες µεταναστευτικές ροές που διαρκώς αυξάνονται στη χώρα µας και
προκύπτει ανάγκη να υπάρξουν έκτακτες προσλήψεις -και µε
σύµβαση έργου και µε σύµβαση υπηρεσιών- σε προσωπικό που
θα βοηθήσει, ώστε να αντιµετωπιστούν αυτές οι έκτακτες ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Περνάω στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό
αριθµό 52, που αναφέρεται στο ζήτηµα του να παρακάµψουµε
τους διαγωνισµούς, ώστε µε διαπραγµάτευση να µπορέσουµε
κυρίως κοινοτικά κονδύλια να τα απορροφήσουµε εντός των
προθεσµιών που χρειάζονται –δηλαδή άµεσα-, προκειµένου να
ικανοποιήσουµε τις έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν. Διότι, αν
µπούµε στη διαδικασία των διαγωνισµών, όπως καταλαβαίνετε,
δεν θα απορροφηθεί τίποτα και η κατάσταση στα νησιά αλλά και
στα κέντρα των πόλεων θα επιδεινωθεί δραµατικά.
Ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι το κράτος ήταν απροετοίµαστο να
αντιµετωπίσει τις µεικτές µεταναστευτικές ροές. Ξέρετε ότι από
το 2014 σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση των µεταναστευτικών ροών.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο βόρειο Αιγαίο το 2014 αυξήθηκαν
οι ροές κατά 206,76% και στο νότιο Αιγαίο κατά 546,06%. Παρ’
όλα αυτά, το κράτος δεν µπόρεσε ούτε να στελεχώσει τις υπηρεσίες ούτε να φτιάξει δοµές φιλοξενίας. Είµαστε απέναντι στην
Ευρώπη έκθετοι, γιατί είχαµε υποσχεθεί δυόµισι χιλιάδες θέσεις
φιλοξενίας και δεν έχουµε φτιάξει καµµία. Παρά ταύτα, η Κυβέρ-
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νηση και πέρσι είχε ζητήσει την άδεια να παρακάµψει τις διαδικασίες των διαγωνισµών, ώστε και αυτή µε απευθείας διαπραγµάτευση να µπορέσει να απορροφήσει τα κονδύλια. Τελικά,
βρεθήκαµε σε ένα χρηµατοδοτικό κενό, διότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια έπρεπε να κατατεθούν…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά; Μάλλον όχι.
Εγώ θα τα πω, όµως, για τους τηλεθεατές, που ενδεχοµένως ενδιαφέρονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, να γίνει
ησυχία στην Αίθουσα!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μέχρι τον
Οκτώβριο του 2014 έπρεπε να έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια
και να έχουν κατατεθεί οι σχετικές προτάσεις, όµως δεν κατατέθηκαν ποτέ. Βρισκόµαστε µπροστά σε ένα χρηµατοδοτικό κενό.
Οφείλουµε, λοιπόν, για να απορροφήσουµε….
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Τι έχετε κάνει τρεις µήνες τώρα;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αφήστε.
Θα τα πείτε στην οµιλία σας, κύριε Κικίλια.
Οφείλουµε, λοιπόν, για να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες, να
παρακάµψουµε –όπως είπα- τις διαγωνιστικές διαδικασίες…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Τρεις µήνες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κικίλια, σας παρακαλώ, µη φωνάζετε. Συνήθως δεν φωνάζετε. Σήµερα τι έχετε
πάθει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Η κυρία Υπουργός µάς παρασύρει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): …όπως
έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία όχι µόνο δεν προετοίµασε την πολιτεία και τις δοµές για αυτές τις έκτακτες εισροές
που είχαν σηµειωθεί από το 2014, αλλά και όλο αυτό το διάστηµα
που οι ροές αυξάνονται χρεώνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συγκεκριµένη Υπουργό ότι αυτή ευθύνεται για τη µεγάλη εισροή των
µεταναστευτικών ροών. Ενώ στην Ιταλία, που δεν έχει Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ούτε Χριστοδουλοπούλου, βλέπουµε να παρατηρούνται
πολλαπλάσιες εισροές και, βέβαια, να κονταροχτυπιούνται µε την
κοινή λογική και την πραγµατικότητα.
Θα ήθελα, λοιπόν, τελειώνοντας, να πω ότι και τα δύο αυτά
άρθρα έχουν την ίδια αιτιολογική βάση, δηλαδή τις έκτακτες
ανάγκες που υπάρχουν στα νησιά µας, για την αντιµετώπιση όχι
µόνο ανθρωπιστικών αναγκών, αλλά κυρίως για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών οδηγιών, που µας υποχρεώνουν να
έχουµε Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής µε ανθρώπινες
συνθήκες και γρήγορες διαδικασίες. Μιλάµε κυρίως για ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει πραγµατικά να σεβαστούµε, διότι συνεχώς θα απειλούµεθα µε πρόστιµα και απέναντι στα χρήµατα
που διεκδικούµε, θα βρεθούµε ή θα κληθούµε να πληρώσουµε
πρόστιµα.
Κατά συνέπεια, τόσο η τροπολογία όσο και οι δύο διατάξεις
νοµίζω ότι αποτελεί κοινή και επιτακτική ανάγκη να ψηφιστούν
απ’ όλο το Σώµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Μου κάνει εντύπωση, πραγµατικά, το ότι η από εδώ πτέρυγα
είστε τόσο θορυβώδεις σε ένα τόσο σηµαντικό θέµα, το οποίο
αφορά τη χώρα µας και αφορά και πολιτικές οι οποίες έχουν
ασκηθεί στο παρελθόν και πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.
Κυρία Υπουργέ, η Επιτροπή Δικαιωµάτων και Ελευθεριών του
Ευρωκοινοβουλίου µε έχει προσκαλέσει αύριο γι’ αυτό το θέµα
της µετανάστευσης. Νοµίζω ότι θα είναι µία καλή ευκαιρία και το
Ευρωκοινοβούλιο να ενηµερωθεί για τις πρωτοβουλίες σας και
για τα ζητήµατα όπως τίθενται για τη χώρα µας.
Το µεταναστευτικό δεν µπορεί να εµφανίζεται ως αντικείµενο
προβληµατισµού µόνο για άλλες µεσογειακές χώρες, όταν η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ζητήµατος, κύριε Κουµουτσάκο, που ήσασταν και Ευρωβουλευτής.
Επειδή υπάρχει εν εξελίξει συνεδρίαση επιτροπής και δίνουµε
και µία δυνατότητα στους Βουλευτές, των οποίων η επιτροπή
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έχει διακόψει, να κατέβουν, θα δώσω τον λόγο σε ακόµα έναν
οµιλητή. Εν συνεχεία θα διακόψουµε για την ονοµαστική ψηφοφορία…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Γιατί, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας έδωσα τον
λόγο.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για ποιον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για ποιον λόγο να δώσουµε τον χρόνο στους Βουλευτές που συµµετέχουν σε επιτροπή; Για τον λόγο ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν από την
ονοµαστική ψηφοφορία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δύο
φορές δεν γίνεται η ανάγνωση του καταλόγου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κώστας Ζαχαριάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο που συζητούµε σήµερα προσπαθεί να
αποκαταστήσει τις αδικίες που οι κυβερνήσεις της προηγούµενης πενταετίας, οι κυβερνήσεις του µνηµονίου, επέφεραν στο κατασυκοφαντηµένο σώµα των δηµοσίων υπαλλήλων, που για τις
κυβερνήσεις του µνηµονίου ήταν «εχθρός λαός».
Το µέγα πλήθος των τροπολογιών, οι τοποθετήσεις των αρµοδίων Υπουργών, δείχνουν ότι το εγχείρηµα δεν είναι καθόλου εύκολο, ούτε για την Κυβέρνηση ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αναδεικνύουν, επίσης, ότι κύριος στόχος των µνηµονιακών παρεµβάσεων, δηλαδή του φιλελευθερισµού µε τα όποια πρόσωπά
του, ήταν και παραµένει ο κόσµος της εργασίας.
Στο τερατώδες ποσοστό ανεργίας φθάσαµε από διαφορετικούς δρόµους στον ιδιωτικό από τον δηµόσιο τοµέα. Όµως, η
δηµιουργία αντιθέσεων µεταξύ των εργαζοµένων ή η στοχοποίηση άλλων ήταν κοινό γνώρισµα τακτικής των κυβερνήσεων του
µνηµονίου.
Στον ιδιωτικό τοµέα, οι ελαστικές συνθήκες εργασίας «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», για να δηµιουργήσουν νέα γενιά
εργαζοµένων, χωρίς δικαιώµατα, χωρίς ασφάλιση, χωρίς προοπτική. Στον δηµόσιο τοµέα, ολόκληρες υπηρεσίες και κλάδοι
απαξιώθηκαν και καταργήθηκαν οριζόντια, στον ίδιο χρόνο που
η διαδικασία αξιολόγησης έχανε για πάντα το νόηµά της και ορίζονταν πλέον ως κινητικότητα, διαθεσιµότητα και στο τέλος απόλυση.
Οι διατάξεις του µνηµονίου διήθησαν όλη την έκταση της δηµόσιας διοίκησης. Δεν εξαίρεσαν ούτε καν τον ευαίσθητο τοµέα
της δηµόσιας υγείας. Σήµερα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας έχει καταρρεύσει, µε τις τεράστιες ελλείψεις νοσηλευτικού και ιατρικού
προσωπικού, που ξεπερνούν τις είκοσι χιλιάδες σε αριθµό.
Γίνεται, βέβαια, µία τιτάνια προσπάθεια αντιµετώπισης των
αναγκών της υγειονοµικής φτώχειας και σε επίπεδο κυβερνητικής υποστήριξης και σε επίπεδο πραγµατικής και ελεύθερης
πρόσβασης όλων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε πρόσφατα τις τεσσεράµισι χιλιάδες προσλήψεις υπαλλήλων στο ΕΣΥ. Από την άλλη
υπάρχει σε διαβούλευση αυτήν τη στιγµή η υπουργική απόφαση
για τους ανασφάλιστους, για την αντιµετώπιση δηλαδή των αναγκών σε περίθαλψη και υγειονοµική φροντίδα δυόµισι εκατοµµυρίων Ελλήνων.
Για να σταθεί, όµως, το ΕΣΥ στα πόδια του και τα νοσοκοµεία
και ιδιαίτερα ευαίσθητες υπηρεσίες, όπως η εντατική φροντίδα
και θεραπεία, είναι ανάγκη να καταφύγουµε ακόµη και έκτακτα
στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
Σε αυτό προσπαθεί να συµβάλει η τροπολογία του Υπουργείου
για την πρόσληψη επικουρικών γιατρών µε τον γενικό αριθµό 108
και ειδικό 49. Η σχετική τροπολογία του Υπουργείου προβλέπει
µια σειρά µέτρα ταχύτερης διαδικασίας πρόσληψης εξειδικευµένου επικουρικού προσωπικού, προκειµένου να καλυφθούν οι
έκτακτες ανάγκες, κυρίως σε νησιωτικές, άγονες και αποµακρυσµένες περιοχές.
Πρέπει, όµως, να παρατηρήσουµε εδώ ότι υπάρχει ανάγκη να
συµπληρωθεί η διάταξη για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης
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των επικουρικών, ώστε να παραµένουν τα τρία χρόνια στην υπηρεσία, όπως εξάλλου προέβλεπε µέχρι σήµερα ο ν.4213/2013 για
τις άγονες και τις προβληµατικές περιοχές, και δεν προβλέπεται
στην τροπολογία που συζητούµε.
Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόνοια, ώστε να παραταθεί η θητεία και να µπορούν να κάνουν αίτηση για να παραµείνουν όσοι
επικουρικοί γιατροί υπηρετούν αυτήν τη στιγµή στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, µε παράταση έως τα τέλη του 2015, πράγµα που
επίσης δεν προβλέπει η τροπολογία.
Υπάρχει ένα εδάφιο, το εδάφιο ι’ της παραγράφου 1 της τροπολογίας, που προβλέπει πειθαρχικές ποινές για το επικουρικό
προσωπικό. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την πειθαρχική
διαδικασία που προβλέπει το ίδιο το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα στο άρθρο 3. Νοµίζω ότι αυτή η παράγραφος πρέπει να
αποσυρθεί.
Τα κύρια µνηµονιακά µέτρα κατά της εργασίας οδήγησαν σε
µορφές ελαστικής εργασίας σε όλο τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο
τοµέα. Στη δηµόσια υγεία έχουµε τους εργαζόµενους µε µπλοκάκι και στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας και σε διάφορους
εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, όπως παραδείγµατος χάριν, ο Οργανισµός για την Καταπολέµηση των Ναρκωτικών.
Είµαστε, όµως, υποχρεωµένοι ως Κυβέρνηση να ξεριζώσουµε
το µνηµόνιο από κάθε πτυχή της εργασίας, άρα και στη δηµόσια
υγεία. Το Υπουργείο επιχειρεί µε την τροπολογία που κατέθεσε
µε γενικό αριθµό 108 και ειδικό 49 να ελέγξει κεντρικά αυτού του
τύπου τις ελαστικές σχέσεις και να περιορίσει κάπως µε έλεγχο
κεντρικό την εργασία µε µπλοκάκι, η οποία παρεµπιπτόντως πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν εξασφαλίζει ούτε ασφάλιση ούτε
άδειες ούτε άλλα δικαιώµατα ούτε καν προοπτική, βέβαια, σε αυτούς τους εργαζόµενους. Είναι προσωρινοί εργαζόµενοι µε προσωρινά δικαιώµατα στην ουσία στη δουλειά.
Θέλουµε, λοιπόν, µια οµάδα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξουµε επικουρικά µε µια τροπολογία που έχουµε καταθέσει
και να επαναδιατυπώσουµε τις διατάξεις, ώστε οι γιατροί και το
υπόλοιπο προσωπικό µε µπλοκάκι να προσλαµβάνονται τελείως
περιοριστικά µόνο σε δοµές υγείας ορεινών, µειοψηφικών και
προβληµατικών περιοχών και ιδιαίτερα για τους γιατρούς του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΣΥ µόνο µετά από δύο άγονες προκηρύξεις.
Επίσης, θέλουµε να µην συµµετέχει σε αυτήν την πρόβλεψη η
«Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας», µια ανώνυµη ιδιωτικού δικαίου εταιρεία που έχει εµφιλοχωρήσει στο ΕΣΥ από τον καιρό
της Ολυµπιάδας και όλο και παίρνει επάνω της δραστηριότητες
και µάλιστα ολόκληρα νοσοκοµεία, όπως είναι το νοσοκοµείο
Σαντορίνης. Άρα, λοιπόν, το Νοσοκοµείο Σαντορίνης θα δουλέψει µε µπλοκάκι; Πρέπει να προβληµατιστούµε πάνω σε αυτό.
Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει την ίδια την
ΑΕΜΥ.
Εκδηµοκρατισµός, άρση αδικιών, αποτελεσµατικό χτύπηµα
του µνηµονίου. Έτσι βλέπουµε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το σηµερινό σχέδιο νόµου και για αυτό το στηρίζουµε αποφασιστικά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζαχαριά. Έχει υποβληθεί αίτηση για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας από είκοσι τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
«Αθήνα 5 Μαΐου 2015.
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι Βουλευτές αιτούµαστε διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου:
«Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις».».
Υπογράφεται από τους κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Σίµο Κεδίκογλου, Ιωάννη Πλακιωτάκη, Δηµήτρη Κυριαζίδη, Άδωνι Γεωργιάδη, Νίκη Κεραµέως, Θεόδωρο Φορτσάκη, Χαράλαµπο
Αθανασίου, Βασίλη Γιόγιακα, Τιµολέοντα Κοψαχείλη, Κώστα
Σκρέκα, Κώστα Τασούλα, Ιωάννη Αντωνιάδη, Στέφανο Γκίκα,
Μαρία Αντωνίου, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιώργο Στύλιο, Σοφία
Βούλτεψη, Μάξιµο Χαρακόπουλο, Κωνσταντίνο Κουκοδήµο,
Μάνο Κόνσολα, Απόστολο Βεζυρόπουλο και Φωτεινή Αραµπατζή.
(Το κείµενο της προαναφερθείσης αίτησης για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σύµφωνα µε το άρθρο
72 του Κανονισµού της Βουλής, η ψηφοφορία µε ονοµαστική
κλήση διεξάγεται, πρώτον, όταν υποβληθεί αίτηση που υπογράφεται από το 1/20 του όλου αριθµού των Βουλευτών, δηλαδή
από δεκαπέντε Βουλευτές -εν προκειµένω πληρούται αυτή η
προϋπόθεση-, όταν διατυπωθούν αντιρρήσεις κατά το άρθρο 71
παράγραφος 3 και σε κάθε περίπτωση που ο Πρόεδρος το κρίνει
αναγκαίο.
Η εκφώνηση των ονοµάτων των Βουλευτών που υπογραφούν
την αίτηση γίνεται µετά το τέλος της συζήτησης του συγκεκριµένου θέµατος.
Εν προκειµένω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε συµφωνήσει χθες ότι η επί της αρχής συζήτηση θα διεξαχθεί περίπου
µέχρι τις 14.00’, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους οµιλητές να τοποθετηθούν.
Είµαστε ήδη στις 16.20’. Έχουν µιλήσει οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, ένας πολιτικός Αρχηγός, τρεις Υπουργοί και
τριάντα τρεις συνάδελφοι Βουλευτές. Ζητώ τη συναίνεση του
Σώµατος, προκειµένου να κηρύξουµε περαιωµένη τη συζήτηση
επί της αρχής και, εφόσον το νοµοσχέδιο ψηφιστεί επί της
αρχής, να προχωρήσουµε στην επί των άρθρων συζήτηση µε
κατά προτεραιότητα εγγραφή των υπολειποµένων συναδέλφων
που εκκρεµεί η τοποθέτησή τους από τον κατάλογο στην επί των
άρθρων συζήτηση και µε νέα εγγραφή τυχόν νέων οµιλητών.
Συµφωνείτε να προχωρήσουµε έτσι;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς, το Σώµα
συµφώνησε οµοφώνως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της
Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
για την υποβολή της.
Μπορείτε να λέτε και «παρών», τώρα που εκφωνούµε τα ονόµατά σας. Άλλωστε, είστε λαλίστατοι στη διαδικασία, όταν µιλάνε
άλλοι.
Ο κ. Μητσοτάκης Κυριάκος. Απών.
Ο κ. Κεδίκογλου Σίµος. Παρών.
Ο κ. Πλακιωτάκης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης. Παρών.
Ο κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις. Παρών.
Η κ. Νίκη Κεραµέως. Παρούσα.
Ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου. Παρών.
Ο κ. Βασίλης Γιόγιακας. Παρών.
Ο κ. Τιµολέων Κοψαχείλης. Παρών.
Ο κ. Κώστας Σκρέκας. Απών.
Ο κ. Κώστας Τασούλας. Απών.
Ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης. Παρών.
Ο κ. Στέφανος Γκίκας. Παρών.
Η κ. Μαρία Αντωνίου. Παρούσα.
Ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Παρών.
Ο κ. Γιώργος Στύλιος. Παρών.
Η κ. Σοφία Βούλτεψη. Παρούσα.
Εποµένως συµπληρώθηκε ο απαιτούµενος αριθµός των υπο-
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γραφόντων. Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία. Διαφορετικά,
θα έκανα χρήση του δικαιώµατός µου ως Προέδρου.
Εν προκειµένω, λοιπόν, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία των
δεκαπέντε Βουλευτών, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 3
γίνεται ανακοίνωση ότι θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία. Σας το
ανακοινώνουµε.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση. Μάλλον
θα επαναληφθεί όταν ησυχάσουν οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι, ιδίως εσείς που ζητήσατε την ονοµαστική ψηφοφορία. Η
ονοµαστική ψηφοφορία, κύριοι, είναι κορυφαία διαδικασία.
Οπότε, ησυχάστε για να ξεκινήσουµε.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
Καλούνται επί του καταλόγου, όπως έχουµε καθιερώσει, οι
Γραµµατείς της Βουλής, Βουλευτές Παναγιώτα Δριτσέλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ και Γιάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία,
όπως προβλέπει το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Κανονισµού
της Βουλής.
Παρακαλώ ένας ή µία εκ των δύο Αντιπροέδρων να παραµείνει
στην Έδρα. Ο κ. Κακλαµάνης, που θα µε αντικαταστήσει σε λίγο.
Κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 72, οι δεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής λέγουν «ΝΑΙ».
Οι αρνούµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής λέγουν «ΟΧΙ».
Εκείνες και εκείνοι που αρνούνται ψήφο δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ»
ή «ΠΑΡΟΥΣΑ».
Έχουν έρθει στο Προεδρείο και τηλεοµοιοτυπίες/τηλεοµοιότυπα συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής, σύµφωνα µε το οποίο είναι δυνατή η γνωστοποίηση
ψήφου επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Αυτές οι ψήφοι θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η οποία
θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να ξεκινήσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπάρχει συνάδελφος
που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Νιάτων Aγίου Δηµητρίου Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν 254 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
157 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 79
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 18 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση τα όσα ακούσατε εχθές
από την Πρόεδρο θα έπρεπε να διακόψουµε µισή ώρα. Προτείνω
και πιστεύω ότι έχω οµόφωνη τη συναίνεσή σας να κάνουµε τρία
λεπτά διακοπή, προκειµένου να καταγραφεί η τρίτη συνεδρίαση
και ξεκινάµε σύµφωνα µε ποια διαδικασία είπε η Πρόεδρος πριν
φύγει από την Έδρα, δηλαδή µε τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές και συνεχίζουµε µε τον κατάλογο που έχει αποµείνει από το πρωί. Στους δύο πρώτους οµιλητές εγγράφονται
όσοι θέλουν να µιλήσουν επί των άρθρων, οι οποίοι όµως έπονται
αυτών που έχουν αποµείνει από το πρωί. Άπαντες έχουν χρόνο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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οµιλίας οκτώ λεπτά. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας, µπορεί να
ζητήσω την οµόφωνη συναίνεσή σας κάποια στιγµή για να µειώσουµε λίγο τον χρόνο, ώστε να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.12’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 5 Μαΐου 2015 και ώρα 17.15’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση
της συζήτησης επί των άρθρων 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

