ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’
Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12997/7440, από 2
Αυγούστου 2019, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού
της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού
Συστήµατος και λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων για
την Α’ Σύνοδο της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής της ΙΗ’ Βουλευτικής Περιόδου, σελ. 1727 - 1735
2. Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12994/7438 από 2
Αυγούστου 2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής για την
Α’ Σύνοδο της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής της ΙΗ’ Βουλευτικής Περιόδου, σελ. 1736 - 1738
3. Ανακοινώνεται η υπ’ αρ. πρωτ. 13167/7566 από 5 Αυγούστου 2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σελ. 1744 - 1746
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1739, 1742, 1744, 1749,
1752, 1757, 1758, 1767, 1768, 1769, 1773, 1774, 1777, 1778,
1780, 1781, 1784, 1788, 1790, 1791, 1792, 1794, 1795, 1796,
1798, 1800, 1802, 1804, 1807, 1808, 1815, 1816, 1821
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1790, 1791, 1793, 1794,
1816
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης», σελ.
1727
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισµού και Επικρατείας, κατέθεσαν στις 2-8-2019 σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση
και άλλα επείγοντα ζητήµατα», σελ. 1727
3. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής
Δηµόσιας Διοίκησης», σελ. 1739 - 1822

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,

σελ. 1782 - 1794

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 1773 - 1782
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1794 - 1806
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 1727 - 1752
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 1806 - 1822
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 1752 - 1773
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 1774, 1777, 1778
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1795, 1796, 1798, 1800,
1802, 1804
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 1777
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 1778
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 1790
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Γ. ,
σελ. 1757, 1767, 1768, 1781,
1784, 1791, 1792, 1795,
1816
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1784
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 1739, 1742, 1744, 1749
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1739
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 1744, 1767, 1790, 1791
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 1807, 1808, 1816, 1821
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 1752, 1758, 1767, 1768,
1769, 1773
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1815, 1816
ΡΑΠΤΗ Ζ. ,
σελ. 1773
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 1780, 1791, 1794
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 1788, 1790, 1791, 1792,
1793, 1794
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 1794, 1795, 1796
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 1790, 1791
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1793, 1794
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1816
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 1793, 1794
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 1750
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1768, 1769
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 1781
ΑΥΓΕΡΗ Θ. ,
σελ. 1804
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 1791, 1792
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1774
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1755, 1757
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 1775, 1776, 1777
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 1777, 1778, 1779
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 1801, 1802
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1767

ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Γ. ,

σελ. 1752, 1753, 1754, 1759,
1768, 1784, 1787, 1788,
1790, 1792, 1795, 1804,
1813, 1815
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1788, 1789
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 1818
ΓΚΙΟΛΑΣ Ι. ,
σελ. 1800
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1805
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 1779
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 1742, 1781
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 1770, 1789
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Κ. ,
σελ. 1796, 1797
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 1810
ΚΕΛΕΤΣΗΣ Σ. ,
σελ. 1739
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 1779
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1806, 1807
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1797
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1811
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 1771
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 1821
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ,
σελ. 1772
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1785, 1798
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 1813, 1814
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 1772
ΜΠΟΥΓΑΣ Ι. ,
σελ. 1809
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 1812
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 1808
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 1789, 1810
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1757, 1769, 1790
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. ,
σελ. 1802
ΠΑΝΑΣ Α. ,
σελ. 1807
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 1799, 1800
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1820, 1821
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1814, 1816
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 1755, 1816
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 1796, 1803, 1804, 1806
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
σελ. 1773, 1774
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 1741, 1780, 1807
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
σελ. 1817
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 1747, 1749
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 1783, 1784, 1785, 1786,
1787, 1788
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 1819
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 1794, 1795
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 1749
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1781
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
ΜΑΡΚΟΥ Κ. ,
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Ι. ,
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ. ,

σελ. 1786
σελ. 1801
σελ. 1788
σελ. 1777
σελ. 1753
σελ. 1774
σελ. 1798
σελ. 1816
σελ. 1796
σελ. 1768
σελ. 1754, 1757

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’
Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 5 Αυγούστου 2019, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 14.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να κάνω τέσσερις ανακοινώσεις προς το
Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων
και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης».
Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Τουρισµού και Επικρατείας, κατέθεσαν στις 2-8-2019
σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-

ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
Παραπέµφθηκε στις συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι µε την υπ’ αριθµ. 12997/7440, από 2 Αυγούστου 2019,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές
Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας
και Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών Εγκλεισµού
Κρατουµένων για την Α’ Σύνοδο, της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής,
της ΙΗ’ Βουλευτικής Περιόδου.
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια» και θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:

1728

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1729

1730

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1731

1732

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1733

1734

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1735

1736

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τέλος, έχω την τιµή
να σας ανακοινώσω ότι µε την υπ’ αριθµ. 12994/7438 από 2 Αυγούστου 2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της
Βουλής Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α’ Σύνοδο,
της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής, της ΙΗ’ Βουλευτικής Περιόδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια» και θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1737

1738

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας
Διοίκησης».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
την 1η Αυγούστου 2019 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία έως
και δύο συνεδριάσεις, ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών. Αυτό σηµαίνει ότι ανάλογα το πόσοι συνάδελφοι
θα εγγραφούν -ήδη έχετε εγγραφεί, αλλά θα πω τον τρόπο εγγραφής- θα δούµε αν θα φτάσει η σηµερινή µέρα ή θα πάµε και
αύριο. Εκτιµώ ότι θα είναι δύο οι συνεδριάσεις, σήµερα και
αύριο. Αύριο, όπως ξέρετε, θα αρχίσουµε στις 18.00’ το απόγευµα. Νοµίζω ότι επ’ αυτών δεν υπάρχει αντίρρηση από το
Σώµα, είναι κατά πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων και
στην επιτροπή.
Επειδή οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, απ’ ό,τι ρώτησα και έµαθα,
και για τους παλιούς αλλά και για τους νέους συναδέλφους θα
είναι έτοιµες αρχές Σεπτεµβρίου, οι εγγραφές γίνονται λίγο
ανορθόδοξα, στις κυρίες που κάθονται εκεί, µε τον παλιό, καλό
τρόπο. Δεν έχει σηµασία τώρα το πόσοι εγγραφήκατε, θα δούµε
πόσοι είναι από κάθε κόµµα και θα γίνει µία εναλλαγή, ώστε να
µην είναι έξι ή επτά από ένα κόµµα. Πριν τελειώσουν οι δύο-τρεις
πρώτοι εισηγητές, θα έχουν φτιάξει τον κατάλογο για να σας τον
δώσουν και να έχετε εικόνα ή αν θέλουν συνάδελφοι µεταξύ του
ιδίου κόµµατος να κάνουν αµοιβαία αλλαγή της θέσης να µπορεί
να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, και όσοι έρθουν ή όσοι ήρθατε και
δεν έχετε εγγραφεί και το επιθυµείτε, µέχρι να κατέβει από το
Βήµα και ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, θα µπορείτε να πηγαίνετε στις
κυρίες και να εγγράφεστε. Δεν έχουµε να προσθέσουµε τίποτε
άλλο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μέχρι τι ώρα προβλέπετε να πάει σήµερα,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να δούµε, κυρία Κανέλλη, πόσοι θα εγγραφούν και µε δεδοµένο ότι θα πάµε και
αύριο προτείνω να πάµε σε µία λογική ώρα, αλλά να δούµε
πρώτα τους εγγεγραµµένους.
Υπάρχει πρωτολογία και δευτερολογία στους εισηγητές και
τους ειδικούς αγορητές και µία µικρή ανοχή χρόνου, επειδή είναι
µεγάλο το νοµοσχέδιο.
Καλώ στο Βήµα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σταύρο Κελέτση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
πρώτο εµβληµατικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε από την Κυβέρνησή µας αποτελεί µία µεγάλη µεταρρυθµιστική τοµή στη λειτουργία της Κυβέρνησης και του κράτους. Τοµή, γιατί τοποθετεί
σε νέα, σύγχρονη και καινοτόµα βάση τη λειτουργία της Κυβέρνησης και του κράτους, κράτος που οφείλει να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Διάχυτη είναι η αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι έχουµε
ένα ανίκανο κράτος. Ποιος από µας, ερχόµενος σε επαφή µε
τους πολίτες, δεν έχει ακούσει την φράση: «Τι περιµένεις; Δεν
υπάρχει κράτος». Η αντίληψη αυτή σε µεγάλο βαθµό είναι βάσιµη και στηρίζεται στις ανεπάρκειες, την ανικανότητα, την αναποτελεσµατικότητα, τη δυσπιστία µε την οποία πολλές φορές το
ίδιο το κράτος αντιµετωπίζει τους πολίτες.
«Φτιάξτε κράτος», λοιπόν. Αυτή είναι η εντολή που έχουµε από
την ελληνική κοινωνία. Είναι η εντολή που έχει αυτή η Κυβέρνηση
και αυτό κάνει σήµερα. Βάζει το θεµέλιο για να φτιαχτεί αυτό το
κράτος.
Όµως, τι κράτος θέλουµε πραγµατικά; Θέλουµε ένα κράτος
σύγχρονο, καλά οργανωµένο και αποτελεσµατικό, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας. Θέλουµε
κράτος φιλικό προς τον πολίτη, που θα διεκπεραιώνει αποτελεσµατικά και σε σύντοµο χρόνο τις υποθέσεις του, χωρίς να χρειάζεται η αναζήτηση πλάγιων µέσων γι’ αυτό, που θα διευκολύνει
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την επιχειρηµατικότητα και θα λειτουργεί ως καταλύτης στην οικονοµία, ως επιταχυντής και όχι ως αντικίνητρο στην ανάπτυξη,
που θα ανταποκρίνεται και θα λειτουργεί άµεσα, συντονισµένα
και αποτελεσµατικά σε έκτακτες περιστάσεις και σε συνθήκες
κρίσεων. Το παράδειγµα της σύγχυσης, της ανεπάρκειας και της
αναποτελεσµατικότητας της κρατικής µηχανής πριν ένα χρόνο
στο Μάτι είναι χαρακτηριστικό.
Ποια είναι, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου και
καλά οργανωµένου κράτους; Πρώτα από όλα, το σύγχρονο κράτος λειτουργεί µε αρχές και κανόνες, όπου ο καθένας, το κάθε
γρανάζι στην κρατική µηχανή, από τον πρώτο και τον υψηλότερα
τοποθετηµένο µέχρι και τον τελευταίο, θα ξέρει τον ρόλο του, τη
δουλειά του και τους κανόνες και τις αρχές βάσει των οποίων
λειτουργεί. Έτσι επιτυγχάνεται η αρµονία και η τάξη στη διοίκηση.
Βασικός παράγοντας για να λειτουργήσει σωστά το κράτος
είναι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο στοιχείο. Η εµπιστοσύνη, η αξιοκρατία, η ανέλιξη µε βάση την αξιοσύνη και την απόδοση, η επίγνωση και η ικανοποίηση ότι η δουλειά σου αναγνωρίζεται, είναι
οι αρχές και οι αξίες που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της
δηµόσιας διοίκησης. Αυτές σε συνδυασµό µε τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων, την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα της πληροφορικής, ώστε να υπάρξει η εκµετάλλευση
στον µέγιστο βαθµό των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογίες
και οι ραγδαίες εξελίξεις σε αυτές και η διαρκής µετεκπαίδευση
πάνω στις εξελίξεις του αντικειµένου της αρµοδιότητας του κάθε
υπαλλήλου, αποτελούν τα εχέγγυα για την αρµονική και την αποτελεσµατική λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα λαµβάνει υπ’ όψιν του το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα.
Το σχέδιο νόµου στο άρθρο 19 περιγράφει αναλυτικά τις
αρχές που διέπουν τη λειτουργία του κράτους και της κεντρικής
διοίκησης. Είναι η αρχή του κράτους δικαίου, όπως εξειδικεύεται
στις αρχές της νοµιµότητας και της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, της αποτελεσµατικότητας και της
αποδοτικότητας, της αναγκαιότητας και της επικουρικότητας,
της αξιοκρατίας και του επαγγελµατισµού. Οι αρχές της εµπιστοσύνης, της αξιοκρατίας, της ουδετερότητας και της αποπολιτικοποίησης του κράτους και της διοίκησης ενισχύονται από
τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου και το διέπουν στο σύνολό του.
Να, λοιπόν, ορισµένες από αυτές τις ρυθµίσεις: Η θεσµοθέτηση της θέσης του Υπηρεσιακού Γραµµατέα µε τριετή θητεία,
µε δυνατότητα τριετούς ανανέωσης, που προέρχεται από τη δηµοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, µε ουσιαστικές αρµοδιότητες για τη
διοικητική και οικονοµική λειτουργία του Υπουργείου, τον συντονισµό των υπηρεσιών, την εξουσία τελικής υπογραφής, ο
οποίος Υπηρεσιακός Γραµµατέας δεν επιλέγεται από την Κυβέρνηση, αλλά µέσω ΑΣΕΠ και ξεκάθαρων και διάφανων, κρυστάλλινων, διαδικασιών. Η ανάθεση αρµοδιοτήτων και ειδικά της
τελικής υπογραφής σε όλες τις ατοµικές διοικητικές πράξεις
στους Γενικούς Διευθυντές που αποκτούν και πάλι κύρος. Η αντικατάσταση των επικεφαλής ελεγκτικών σωµάτων, όπως του
ΣΔΟΕ, του ΣΕΠΕ, του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
που µέχρι σήµερα ήταν µετακλητοί Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς,
δηλαδή πολιτικά πρόσωπα επιλεγµένα από την εκάστοτε κυβέρνηση, που σήµερα αντικαθίστανται από τους Γενικούς Διευθυντές, δηλαδή από υψηλόβαθµους δηµοσίους υπαλλήλους µε
αντικειµενικά κριτήρια µέσω των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Η
ετήσια συνάντηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου µε τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.
Όλα αυτά τι δείχνουν; Όλα αυτά δείχνουν την εµπιστοσύνη
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, την εµπιστοσύνη της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη στους άξιους δηµόσιους υπαλλήλους
που τους εµπιστεύεται και τους αναθέτει ουσιαστικές αρµοδιότητες. Έτσι καταρρίπτεται ένας ακόµα µύθος της σηµερινής Αντιπολίτευσης και χθεσινής κυβέρνησης, ότι δηλαδή ο
Μητσοτάκης δεν εµπιστεύεται τους δηµοσίους υπαλλήλους, ότι
ο Μητσοτάκης θα κυνηγήσει τους δηµοσίους υπαλλήλους, θα
τους εξοντώσει και άλλα πολλά κινδυνολογικά, τα οποία ακούσαµε κυρίως κατά την προεκλογική περίοδο.
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Αντίθετα, λοιπόν, έρχεται αυτή η Κυβέρνηση και εµπιστεύεται
στην πράξη τον δηµόσιο υπάλληλο, που τον θέλει πραγµατικό
συνεργάτη, γι’ αυτό και του αναθέτει ουσιαστικές αρµοδιότητες.
Εµπιστοσύνη, λοιπόν, στους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά και
αξιοκρατία είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι αυτές οι αξίες,
αυτές οι αρχές που διέπουν το σχέδιο νόµου και αυτά σε συνδυασµό µε την πρόνοια εξασφάλισης ποιοτικού, αναβαθµισµένου
ανθρώπινου δυναµικού. Είναι πολύ χαρακτηριστική η σηµασία
που δίνει το νοµοσχέδιο σ’ αυτά.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό, ο οποίος
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην αρµόδια
επιτροπή επέδειξε, θα έλεγα, πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά
δεδοµένα ευαισθησία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παρατηρήσεις, απ’ όπου και αν προήλθαν, είτε από τους φορείς, είτε
από τους συναδέλφους Βουλευτές Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να βελτιώσει το νοµοσχέδιο, πράγµα το οποίο
έκανε στον µέγιστο βαθµό.
Οι απόφοιτοι, λοιπόν, της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
έχουν τη µεταχείριση η οποία πραγµατικά τους αξίζει, διότι το
ελληνικό κράτος έχει σπαταλήσει, έχει δώσει πολύ χρήµα για να
φτιαχτεί αυτή η σχολή και για να υπάρξουν οι σπουδαστές αυτής
της σχολής και να βγαίνουν από εκεί στελέχη, τα οποία µπορούν
επάξια να επανδρώσουν σε υψηλόβαθµες θέσεις τη δηµόσια διοίκηση. Επίσης υπάρχει η σύσταση νέων κλάδων, όπως είναι
αυτή των νοµοτεχνών, των αναλυτών δηµοσίων πολιτικών, των
αναλυτών ψηφιακής πολιτικής. Η εξασφάλιση, λοιπόν, ποιοτικού
ανθρώπινου δυναµικού είναι µία από τις πρόνοιες αυτού του νοµοσχεδίου. Αυτό σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση των τεχνολογιών και όλων των σύγχρονων µέσων και του κατάλληλου
ανανεωµένου εξοπλισµού, µπορούν πραγµατικά να δώσουν µία
νέα ώθηση και να αλλάξουν τον τρόπο της λειτουργίας του κεντρικού κράτους.
Όµως, σύγχρονο, οργανωµένο και αποτελεσµατικό κράτος σηµαίνει επίσης προγραµµατισµός, δηλαδή πρόβλεψη, σχεδιασµός
και στοχοθεσία. Σηµαίνει ακόµη υλοποίηση των προγραµµατισθέντων µε δράσεις και ενέργειες εντός συγκεκριµένου χρόνου,
δηλαδή χρονοδιάγραµµα και παρακολούθηση της υλοποίησης
της πολιτικής και τελικά µέτρηση του αποτελέσµατος, δηλαδή
απόδοση. Αυτό είναι που µας ενδιαφέρει. Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε πως µέσω του προγραµµατισµού εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοση.
Μεγιστοποιούνται τα ωφελήµατα. Ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες και το συνολικό κόστος. Επιταχύνονται τα αποτελέσµατα.
Έτσι, το κράτος γίνεται πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσµατικό. Μπορεί να αντεπεξέρχεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών
-εκάστου ξεχωριστά- αλλά και του κοινωνικού συνόλου, γρήγορα
και πετυχηµένα.
Η ίδια η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε βάση αυτές τις αρχές λειτουργεί: στοχοθεσία, παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων
και µέτρηση του αποτελέσµατος. Όλα τα παραπάνω αποτελούν
τη στόχευση του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα. Ειδικότερα, σε σχέση µε τον σχεδιασµό και τους στόχους, σε κεντρικό
επίπεδο δηµιουργείται ένα ισχυρό υποστηρικτικό κέντρο δίπλα
στον Πρωθυπουργό, στο άρθρο 21 του νοµοσχεδίου, η Προεδρία της Κυβέρνησης. Είναι ένα ισχυρό κέντρο υποστήριξης του
έργου του Πρωθυπουργού που συντονίζει τον σχεδιασµό και παρακολουθεί την εφαρµογή του κυβερνητικού προγράµµατος. Το
ίδιο συµβαίνει, όµως και σε όλους τους τοµείς: στην οικονοµία,
την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική,
την ασφάλεια. Τα Υπουργεία αποκτούν επιτέλους επιτελικό ρόλο
και λειτουργούν µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης που
είναι µετρήσιµο.
Ταυτόχρονα, υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός και παρακολούθηση επίτευξης των στόχων. Το Υπουργικό Συµβούλιο αποκτά
κεντρικό, ουσιαστικό, επιτελικό ρόλο χάραξης πολιτικής και συνεδριάζει, όχι τυπικά και για την κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών, αλλά ουσιαστικά, τακτικά µεν κάθε µήνα και έκτακτα όποτε
χρειαστεί.
Τον Δεκέµβριο κάθε έτους στο τακτικό Υπουργικό Συµβούλιο
εισάγεται και εγκρίνεται το Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής
Πολιτικής και τα Σχέδια Δράσης των Υπουργείων. Αυτά προβλέ-
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πονται στο άρθρο 49 και επόµενα του νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένο ρόλο έχουν επίσης τα υπουργικά συµβούλια του Απριλίου
και του Σεπτεµβρίου που είναι τα συµβούλια προγραµµατισµού
και αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου.
Το νοµοσχέδιο εισάγει ακόµη ασυµβίβαστα και κωλύµατα
στους Υπουργούς, στους γενικούς γραµµατείς και τα στελέχη
των οργανισµών, δηλαδή σε όλα τα υψηλόβαθµα πολιτικά στελέχη, έτσι ώστε να µην υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και
βάζει καθαρούς, ξεκάθαρους κανόνες στη λειτουργία αυτών των
οργάνων σε σχέση µε ιδιότητες, τόσο προηγούµενες, όσο κατά
τη διάρκεια της θητείας, αλλά ακόµη και για χρονικό διάστηµα
µετά την αποχώρηση από τη θέση.
Εισάγει κανόνες καλής νοµοθέτησης και κωδικοποίησης της
υπάρχουσας νοµοθεσίας. Όλοι γνωρίζουµε, ειδικά όσοι ασχολούνται µε την εφαρµογή του δικαίου, το µεγάλο πρόβληµα της
κακονοµίας και της πολυνοµίας που βασανίζει τους εφαρµοστές
του δικαίου. Εδώ, λοιπόν, έρχεται η Κυβέρνηση να θεσµοθετήσει,
πρώτον, σε προληπτικό επίπεδο τους κανόνες της καλής νοµοθέτησης και, δεύτερον, για τους ήδη υπάρχοντες νόµους, τη δυνατότητα της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας, έτσι ώστε να µην
υπάρχουν αµφιβολίες για τις ισχύουσες διατάξεις και να αίρονται
οι όποιες αντικρουόµενες -ενδεχοµένως- πρόνοιες που υπάρχουν στους νόµους.
Στο τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου θεσµοθετείται η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας που ενσωµατώνει όλες τις διάσπαρτες δοµές
ελέγχου της δηµόσιας και ιδιωτικής διαφθοράς που ισχύουν σήµερα, όπως το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, Επιθεώρησης Δηµοσίων Έργων, Υγείας κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο µε τρία λεπτά για να ολοκληρώσω.
Θέλω, λοιπόν, να τονίσω ότι αυτή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
που στα συγκεκριµένα άρθρα περιγράφονται λεπτοµερώς τόσο
οι αρµοδιότητες όσο και ο τρόπος λειτουργίας της, καταθέτει
ετησίως έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού, στις 31
Μαρτίου, στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και
αυτό είναι πολύ σηµαντικό, διότι η αρχή αυτή -ας µη χρησιµοποιήσω τον όρο «λογοδοτεί»- αλλά ενηµερώνει την αρµόδια επιτροπή της Βουλής και µέσω αυτής την Εθνική Αντιπροσωπεία
σχετικά µε τον προγραµµατισµό της και µε τον απολογισµό της.
Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Είναι, λοιπόν, αυτός ο νόµος το θεµέλιο για τη νέα λειτουργία
του κράτους. Ξεκινάµε φυσικά από το κεντρικό κράτος στο επίπεδο της Κυβέρνησης και των Υπουργείων. Αυτό που επιδιώκουµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι, όπως είπα και
στην αρχή, αποτελεσµατικότερο, αποδοτικότερο κράτος προς
όφελος του πολίτη και της κοινωνίας.
Αυτό που επιδιώκουµε είναι την ανάκτηση της εµπιστοσύνης
του πολίτη προς το κράτος, αυτής της χαµένης εµπιστοσύνης
και τη δηµιουργία µιας νέας σχέσης µεταξύ κράτους και πολίτη
και µέσω της αποκατάστασης αυτής της εµπιστοσύνης µεταξύ
του κράτους και του πολίτη µία νέα σχέση του πολίτη µε το πολιτικό σύστηµα. Αυτό είναι το στοίχηµα, αυτό είναι το ζητούµενο.
Είναι λογικό να υπάρχει ένα µεγάλο µέρος του πολιτικού προσωπικού που είναι προσαρµοσµένο σε παλιές νοοτροπίες και αντιλήψεις, που είναι κολληµένο µε το παλιό, µε κατεστηµένες
νοοτροπίες, µε κατεστηµένες πρακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος, που θέλει να υπάρχει το πελατειακό κράτος ακριβώς
για να έχει λόγο ύπαρξης. Θέλει να υπάρχει η κοµµατικοποίηση
για να εξυπηρετούνται άλλα συµφέροντα και άλλες λογικές.
Είναι λογικό µετά από τόσα χρόνια εφαρµογής τέτοιων πολιτικών να υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν µπορούν να ακολουθήσουν
όλοι, το καταλαβαίνουµε, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι αυτές οι
νοοτροπίες και αυτές οι κατεστηµένες πρακτικές θα γίνουν εµπόδιο στο να προχωρήσουµε µπροστά. Γιατί η ελληνική κοινωνία
που έχει υποστεί τόσα πολλά την τελευταία δεκαετία µε τον µεγάλο αυτό µνηµονιακό κύκλο και την πίεση, την οποία υπέστη
από αυτόν, έναν µνηµονιακό κύκλο που εν πολλοίς οφείλεται και
σε αυτή την κακή και πελατειακή λειτουργία του κράτους, είναι
πλέον ώριµη να αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές, όχι µόνον είναι
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ώριµη, αλλά µας παροτρύνει να κάνουµε αυτές τις αλλαγές.
Όπου και αν βρεθήκαµε τις τελευταίες µέρες όλοι οι συνάδελφοι στις επαρχίες µας, στην κοινωνία, στον κόσµο, ήρθαµε σε
επαφή µε τους πολίτες, που όλοι µάς λένε µε µία φωνή: «Συνεχίστε όπως ξεκινήσατε, µη σταµατάτε. Συνεχίστε µε την ίδια
ορµή!». Αυτή είναι η εντολή: «Κάντε αλλαγές, αλλάξτε το κράτος».
Και ναι, λοιπόν, προχωράµε, δεν σταµατάµε. Με την ίδια ορµή
συνεχίζουµε µε σκοπό να αλλάξουµε το κράτος, να αλλάξουµε
την οικονοµία, να τα αλλάξουµε όλα, γιατί είναι αυτή η εντολή
του ελληνικού λαού!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Χρήστος Σπίρτζης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και καλή
αρχή.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα
στην Ολοµέλεια το πρώτο σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για το επιτελικό κράτος. Την ίδια ώρα συνεδριάζει η Μόνιµη
Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης για το άλλο σχέδιο νόµου.
Μετά το έλλειµµα της γνωµοδότησης από την ΚΕΝΕ, την εκ
των υστέρων προσχηµατική έκθεση διαβούλευσης, την ελλιπή
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να υπάρχει
γκρίζα ζώνη σε σχέση µε το κόστος, ζούµε άλλη µία διαδικασία
κακής νοµοθέτησης στο σχέδιο νόµου που περιλαµβάνει τις
αρχές καλής νοµοθέτησης.
Γιατί τέτοια βιασύνη, κύριε Υπουργέ; Εµάς, βέβαια, µε την κατάθεση του νέου σχεδίου νόµου µας βοηθάτε να βγάλουµε συµπεράσµατα και βοηθάτε και τον ελληνικό λαό. Αυτά που λέµε,
βέβαια, είναι σταγόνα στον ωκεανό, παρ’ ότι ο Υπουργός είναι
λάτρης των διαδικασιών, όπως ανέφερε στις επιτροπές.
Τι ορίζουµε ως επιτελικό κράτος όπως είναι ο τίτλος του σχεδίου νόµου για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαφάνεια
της Κυβέρνησης και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης; Τι καταλαβαίνει ο πολίτης, όταν ακούει τον τίτλο και διαβάζει τις διαρροές της Κυβέρνησης;
Θα έπρεπε, λοιπόν, η Κυβέρνηση, τα Υπουργεία και εποµένως
και οι Υπουργοί να έχουν τέσσερις βασικές λειτουργίες στο επιτελικό κράτος: τη νοµοθετική πρωτοβουλία και τη θέσπιση κανόνων, τον σχεδιασµό -στρατηγικό, βραχυπρόθεσµο και
µακροπρόθεσµο-, την ιεράρχηση και τη χρηµατοδότηση, τον
έλεγχο των διαδικασιών, της νοµιµότητας και την υλοποίησή
τους.
Και βέβαια για να εφαρµοστεί αυτό το σχέδιο και να υλοποιηθεί, επειδή έχουµε επιτελικό κράτος και θέλουµε επιτελικό κράτος σύµφωνα µ’ αυτά που λέει η Κυβέρνηση, θα έπρεπε να
περιλαµβάνεται µέσα στο σχέδιο νόµου και το ποιοι φορείς υλοποιούν, δηλαδή οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περιφέρειες, οι δήµοι, άλλοι οργανισµοί, κάτι έπρεπε να υπάρχει.
Δεν νοείται επιτελικό κράτος, αν δεν υπάρχουν αυτά, τουλάχιστον όπως απαντάται στο Σύνταγµά µας αλλά και στα δικαιικά
συστήµατα των ευρωπαϊκών χωρών, αν δεν συµπεριλαµβάνονται
τέτοιες διατάξεις που αφορούν στην αποκεντρωµένη διοίκηση
και στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή στα περιφερειακά όργανα του
κράτους. Δεν νοείται επιτελικό κράτος, χωρίς την ύπαρξη διατάξεων για τη σχέση αυτών των περιφερειακών οργάνων του κράτους µε την κεντρική διοίκηση, δηλαδή µε τα κεντρικά όργανα
του κράτους, τον βαθµό αποκέντρωσης, τον βαθµό της αποφασιστικής αρµοδιότητας που δίνεται στα περιφερειακά όργανα και
όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό επιτελικό
κράτος, κατά τα πρότυπα ιδίως των προηγµένων ευρωπαϊκών
χωρών που επικαλείται η Κυβέρνηση. Αλλιώς δεν νοείται.
Για να δούµε τώρα τι προβλέπει γι’ αυτές τις τέσσερις λειτουργίες που θα έπρεπε να έχει η Κυβέρνηση ως επιτελικό κράτος
στο νοµοσχέδιο. Τα περιλαµβάνει; Η απάντηση είναι όχι. Γιατί δυστυχώς ο στόχος, το σχέδιο της Κυβέρνησης δεν είναι το επιτελικό κράτος. Δεν είναι η διαφάνεια της λειτουργίας της
Κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης. Δεν είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Δεν είναι οι σύγχρονες κυβερνητικές
δοµές. Δεν είναι η αποκοµµατικοποίηση του κράτους. Είναι ακρι-
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βώς το αντίθετο. Και θα το αποδείξουµε στη συνέχεια.
Η πρώτη βασική λειτουργία του επιτελικού κράτους, η νοµοθετική πρωτοβουλία, η θέσπιση κανόνων, η θέσπιση διαδικασιών,
οι κανόνες καλής νοµοθέτησης, όλα αυτά θέτονται υπό τον
ασφυκτικό έλεγχο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των έξι ειδικών γραµµατειών, των τετρακοσίων σαράντα µετακλητών και συνεργατών, της ΕΥΠ, της ΕΡΤ, του ΑΠΕ, όλων αυτών που
µεταβιβάζονται ως αρµοδιότητες στον Πρωθυπουργό. Για τα
υπόλοιπα που είπε ο κύριος Υπουργός περί διαδικασιών εξορθολογισµού και όλα τα υπόλοιπα δεν βρήκαµε κάτι.
Το µόνο που βρήκαµε είναι πιστή αντιγραφή του συνόλου των
διατάξεων των άρθρων του υπάρχοντος προεδρικού διατάγµατος 63 του Π.τ.Δ., όπως ισχύει. Επιλεκτικά µόνο και σκόπιµα γίνονται αποκλείσεις ή προσθήκες στο ισχύον σήµερα προεδρικό
διάταγµα για να εγκαθιδρυθεί, να εδραιωθεί το νέο πρωθυπουργικό κοµµατικό κράτος ακόµα και µε την εισαγωγή διατάξεων
που έρχονται σε ευθεία παράβαση του Συντάγµατος. Υπερσυγκεντρώνονται όλα στον Πρωθυπουργό ακόµα και η ΚΕΝΕ, για
την οποία δεν έχουµε γνωµοδότηση, η ΚΕΚ, η Επιτροπή Κωδικοποίησης, η Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µία σειρά άλλων
πραγµάτων.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω –επειδή η Νέα Δηµοκρατία είναι λάτρης των ρυθµιστικών και ανεξάρτητων αρχών- το
εξής: Πήρατε γνωµοδότηση από την ΕΑΑΔΗΣΥ, από την Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων για το άρθρο 37; Οι Γενικοί Γραµµατείς,
σύµφωνα µε το νοµοσχέδιό σας, αποκτούν τελική υπογραφή ως
αποφαινόµενα όργανα ελέγχου, µελετών, υπηρεσιών και οι γενικοί διευθυντές τους µεταβίβασαν τις ατοµικές πράξεις. Σύµφωνα
µε τον ν.4412/2016 και µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, οφείλατε
να είχατε πάρει τουλάχιστον γνωµοδότηση.
Αντίστοιχα, για να δείτε την αναντιστοιχία µε το άλλο σχέδιο
νόµου που είναι στην επιτροπή την ίδια ώρα και συζητείται, η οικονοµική επιτροπή γίνεται αναθέτουσα αρχή. Δηλαδή, στο ένα
νοµοσχέδιο παίρνει από τους Υπουργούς αρµοδιότητες και τις
πάει στον γενικό διευθυντή. Στο άλλο νοµοσχέδιο αφαιρεί από
το δηµοτικό συµβούλιο και δεν τις πάει στην υπηρεσία, αλλά τις
πηγαίνει στο στηµένο, αλλοιωµένο όργανο που λέγεται οικονοµική επιτροπή, για να καταλάβουµε κιόλας ποιες είναι οι ίδιες
αρχές νοµοθέτησης.
Η δεύτερη βασική λειτουργία είναι ο στρατηγικός ή ο ετήσιος
σχεδιασµός. Και αυτός εγκρίνεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης. Τελικά αναρωτιέµαι τι θα κάνουν οι Υπουργοί σε αυτή την
Κυβέρνηση. Ακόµη και το άρθρο του Συντάγµατος 83 παράγραφος 2 ορίζει ότι οι Υφυπουργοί παίρνουν αρµοδιότητες και από
τον Υπουργό τους. Εδώ, όµως, τις παίρνουν µόνο από τον Πρωθυπουργό. Έχουµε, λοιπόν, «Πρωθυπουργείο».
Η τρίτη βασική λειτουργία του επιτελικού κράτους -που λέτε,
που διαρρέετε προς τον κόσµο- η ιεράρχηση και η χρηµατοδότηση, επίσης, εµπίπτει στη νέα δοµή της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Για δε την τέταρτη η βασική λειτουργία του επιτελικού κράτους, δηλαδή του ελέγχου, δεν έχουµε επανάληψη της παλιότερης νοµοθεσίας. Έχουµε µία µοναδική αρχή, µία µοναδική δοµή
-που είναι πρωτοτυπία για τα ευρωπαϊκά πράγµατα- που συγκεντρώνει όλες τις ελεγκτικές αρχές στη µία εθνική αρχή διαφάνειας, µε σκοπό να καθαιρεθεί ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας
Διοίκησης και οι νοµίµως υπηρετούντες ελεγκτικές αρχές. Το ίδιο
ακριβώς γίνεται -τυχαία;- και στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Μάλιστα δεν φτάνει η καθαίρεση, αλλά ο διοικητής της Νέας Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ορίζεται µε πλήρως αδιαφανείς
διαδικασίες από τον Πρωθυπουργό. Τα ίδια ακριβώς θεσµοθετείτε µε τους θεµατικούς Γενικούς Γραµµατείς.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω την επιστολή του Κυριάκου
Μητσοτάκη ως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης προς το
Συµβούλιο της Επικρατείας. Ακούστε τι έλεγε τότε: «Ο Γενικός
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης κατά το άρθρο 1 παράγραφος
3 του ν.3074/2000 είχε διοριστεί για πενταετή θητεία, η οποία
έληξε στις 13 Σεπτεµβρίου 2009. Έκτοτε δε παραµένει στη θέση
του σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις και τη θεµελιώδη αρχή του
διοικητικού δικαίου η οποία επιτάσσει τη συνέχεια της διοικητικής δράσης. Η αρχή αυτή δεδοµένης της σπουδαιότητας των
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αρµοδιοτήτων που ασκεί ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης επιβάλλει τη συνέχιση της προσφοράς των υπηρεσιών του
νυν υπηρετούντος Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης µε
σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του οικείου θεσµού κατά τα
παγίως ισχύοντα στο διοικητικό δίκαιο».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εάν, λοιπόν, σε λένε Ρακιντζή, είσαι για δύο θητείες και ας έχει
λήξει η θητεία σου. Το ίδιο συµβαίνει και εάν σε λένε Κυριτσάκη.
Εάν σε λένε διαφορετικά, παύεσαι.
Κύριε Υπουργέ, υποβαθµίζεται το ΣΕΠΕ, το ΣΔΟΕ. Σε αυτό
είστε συνεπής. Τα είχατε πει στην Κω. Είχατε πει στην Κω ότι
φτάνουν οι έλεγχοι. Βέβαια, θα θυµηθείτε τι γινόταν και µε το
ΣΕΠΕ και µε το ΣΔΟΕ πριν. Μπορείτε να ανατρέξετε στις εφηµερίδες για να δείτε τι συνέβαινε πριν από επτά µε οχτώ χρόνια.
Εµείς -και είναι ειλικρινές αυτό- δείξαµε τις διαθέσεις µας για
το πώς θα ασκήσουµε τον θεσµικό µας ρόλο ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε υπευθυνότητα, χωρίς στρεβλώσεις και υπερβολές, χωρίς λαϊκισµούς -παρ’ ότι αυτά βιώσαµε τεσσεράµισι
χρόνια- µε αιτιολογηµένες απόψεις. Θα αναδεικνύουµε, όµως,
κάθετα τις πολιτικές µας διαφωνίες.
Παρ’ ότι, κύριε Υπουργέ, εσείς δείξατε ως συµπεριφορά τουλάχιστον στην επιτροπή, µετά τις πιέσεις των περισσότερων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, µία διάθεση -και πρέπει να το
αναγνωρίσουµε αυτό- στοιχειώδους συνεργασίας, µε αλλαγές
στα άρθρα που ήταν δεδοµένη η αντισυνταγµατικότητα, αλλά και
σε κάποια άλλα που προτείναµε χωρίς να έχει σηµασία εάν ήταν
δευτερεύουσας σηµασίας, τελικά, ως Κυβέρνηση τι αποδεικνύετε; Ότι το µόνο που θέλετε είναι να επιβεβαιώσετε τη λαϊκή
σοφία: «Ο λύκος και εάν εγέρασε και άσπρισε το µαλλί του, µήτε
τη γνώµη άλλαξε, µήτε την κεφαλή του».
Επιχειρείτε σκληρή κοµµατικοποίηση του κράτους, όχι απλά
την παλινόρθωση του κράτους της Δεξιάς, µιας και οι πολίτες
ακόµη και της οργανωµένης βάσης της Νέας Δηµοκρατίας δεν
επικροτούν τέτοιες λογικές.
Επιχειρείτε την οικοδόµηση ενός κοµµατικού µηχανισµού υπό
τον ασφυκτικό έλεγχο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
και των συνεργατών του. Φέρνετε άρον-άρον δύο σχέδια νόµου
χωρίς καµµία αρχή καλής νοµοθέτησης και προχωράτε σε µια
σκληρή αντιµεταρρύθµιση.
Είχαµε διαβάσει τον δεκάλογο και το ένα το διορθώσατε. Την
κατάργηση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών τη συνεχίζετε,
την κατάργηση των Διοικητικών, Τοµεακών Γραµµατέων, την κατάργηση του Παρατηρητηρίου για τη Δηµόσια Διοίκηση, την άµβλυνση του ασυµβίβαστου των Υπουργών και των Υφυπουργών,
την άµβλυνση τυπικών προσόντων µετακλητών, την αύξηση του
κόστους των µετακλητών, την κατάργηση της ΕΣΚΑΕΝ-ΚΕΝΕ είναι πρόσφατος ο νόµος για την κωδικοποίηση- την κατάργηση
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και των Ελεγκτικών
Σωµάτων, την υποβάθµιση του ΣΕΠΕ και του ΣΔΟΕ.
Αυτό που πήρατε πίσω ήταν η κατάργηση του πολυετούς προγραµµατισµού προσλήψεων και να σας δώσουµε συγχαρητήρια,
αλλά για να µην χαλάσουµε τον δεκάλογο, θα δανειστούµε κάτι
από το άλλο νοµοσχέδιο, την προσβολή στην ψήφο του ελληνικού λαού στις δηµοτικές εκλογές µε την πλήρη καταστρατήγηση
που προβλέπεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν έχετε κανένα σχέδιο για τη δηµόσια διοίκηση, καµµία
στρατηγική. Έχετε ένα σχέδιο, ένα τέλειο σχέδιο όχι για αυτά
που λέγατε προεκλογικά στον ελληνικό λαό, όχι για τη λάσπη
που δεχθήκαµε τεσσεράµισι χρόνια, αλλά για ένα πρωθυπουργικό, κοµµατικό κράτος. Δεν είναι αυτό το σχέδιο.
Ο κ. Μητσοτάκης το σχέδιο αυτό ως πρόταση το γνωρίζει από
το 2014, από τότε που ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, όταν µέχρι τον Αύγουστο του 2018 η µητρόπολη παραγωγής νεοφιλελεύθερων ιδεών, ο ΟΟΣΑ, έδωσε την αντίστοιχη
έκθεση.
Η σύσταση λοιπόν, αυτής της έκθεσης του ΟΟΣΑ µιλάει γι’
αυτό, για την υπερδοµή που θεσµοθετείται, µόνο που αυτό που
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κάνετε εσείς είναι ακόµη χειρότερο γιατί βάζετε και πρόσθετες
αρµοδιότητες, αλλά κυρίως γιατί αναφέρει η ίδια η έκθεση ότι
σε κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ είναι σπάνιο φαινόµενο η ύπαρξη ενός
µόνο θεσµού που να καλύπτει όλες αυτές τις λειτουργίες, δηλαδή το κέντρο διακυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό να συγκεντρώνει αρµοδιότητες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά ακόµη.
Και γιατί το λέω αυτό; Το αναφέρει πάλι η έκθεση, ότι τα
κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε την
ιστορική εξέλιξη, το πολιτισµικό περιβάλλον και το συνταγµατικό
πλαίσιο κάθε χώρας. Σήµερα διευρύνθηκαν αυτά που έλεγε η έκθεση του ΟΟΣΑ, όµως τότε οι θεσµοί πίεζαν για να υλοποιηθούν
όλα τα αντικοινωνικά µέτρα -και για αυτό το πρότεινε ο ΟΟΣΑπου επέβαλλαν στη χώρα και πολλά από αυτά τα ανατρέψαµε το
2015. Αν είµαστε εδώ καλά όλοι, να τα βλέπουµε ένα-ένα.
Γιατί δεν το θεσµοθετήσατε τότε; Μήπως είχατε αντισυνταγµατικό κώλυµα; Γιατί; Πριν από πέντε χρόνια είχατε την έκθεση,
από το 2012 είχατε την έκθεση. Καταλαβαίνετε ποια είναι τα αντισυνταγµατικά κωλύµατα.
Καταθέτω στα Πρακτικά και την έκθεση του ΟΟΣΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, ως χώρος θα θυµηθούµε τι λέγατε για τους
µετακλητούς, για το κόστος που το ανεβάζετε σήµερα, για τα
ασυµβίβαστα που τα αµβλύνετε σήµερα, για κάποιους συγγενείς
που δεν θεσµοθετείτε να µην υπάρχει περίπτωση να τους χρησιµοποιήσεις, για την αριστεία που προβλέπεται ότι θα είναι απόφοιτοι γυµνασίου όλοι οι µετακλητοί και σε ένα χρόνο θα δούµε
τι θα λέτε και σήµερα για το αποτελεσµατικό κράτος γιατί κινδυνεύετε να τα κολλήσετε όλα µε αυτά που κάνετε, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός το σχέδιο, το τέλειο σχέδιο που έχετε
επικοινωνήσει για την άλωση του κράτους εντός τριάντα ηµερών.
Δυστυχώς, δεν δηλητηριάζετε µόνο την πολιτική ζωή, αλλά
γκρεµίζετε την αξιοπιστία θεσµών, όπως του Γενικού Επιθεωρητή
και των ελεγκτικών µηχανισµών. Επαναφέρετε το σχέδιο «όποιος
δεν είναι δικός µας θα ελέγχεται, όποιος δεν είναι ή θα ελέγχεται
ή θα απαλλάσσεται».
Όµως, κύριε Γεραπετρίτη, κύριε Υπουργέ, εσείς δεν προέρχεστε πολιτικά από την Ακροδεξιά, για αυτό κλείνω µε λίγες γραµµές από ένα βιβλίο που σας αγόρασα για δώρο. Είµαι σίγουρος
ότι το έχετε διαβάσει στο παρελθόν αλλά το έχετε ξεχάσει. «Στο
σχέδιο υπάρχει ένα λάθος. Στο καθεστώς υπάρχει ένα λάθος.
Όχι, οι άνθρωποι δεν χωρίζονται σε εκείνους που είναι µε το καθεστώς και σε εκείνους που δεν είναι µε το καθεστώς. Ένα
λάθος, ένα λάθος κρίσιµο έχουµε κάνει. Το καθεστώς είναι διάτρητο από το ένα τούτο λάθος. Το σχέδιο είναι διάτρητο από το
ένα τούτο λάθος, ένα λάθος δυναµίτη που θα µας τινάξει στον
αέρα.» Είναι «Το λάθος» του Αντώνη Σαµαράκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ τον κ. Σπίρτζη.
Κλείνει πλέον ο κατάλογος εγγραφής. Έχουν εγγραφεί εξήντα
επτά συνάδελφοι, οι υπηρεσίες θα φτιάξουν τώρα τον κατάλογο
και θα σας τον µοιράσουν εγκαίρως. Άρα θεωρήστε 100% ότι θα
έχουµε και αύριο συνεδρίαση. Νοµίζω ότι απόψε γύρω στις
23.00’ έως τις 0.00’ µπορούµε να διακόψουµε και να συνεχίσουµε
αύριο.
Καλώ στο Βήµα τον παλιό συνάδελφο κ. Χάρη Καστανίδη, ειδικό αγορητή από το Κίνηµα Αλλαγής, και τον καλωσορίζουµε οι
παλιοί του συνάδελφοι εκ νέου στα βουλευτικά έδρανα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για το καλωσόρισµα. Καλώς σας βρίσκω!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη µεταπολεµική πολιτική
εποχή δεν υπάρχει κυβέρνηση -ή και κόµµα- που να µη συνοδεύει
το πρόγραµµά της µε µία ιδέα διοικητικής µεταρρύθµισης. Κάθε
δε κυβέρνηση υπολογίζει ότι η δική της πρόταση για τη διοικη-
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τική µεταρρύθµιση είναι αυτή που έλειπε µέχρι εκείνη τη στιγµή
που τη συνέλαβε. Έκαστος δε εκ των Υπουργών, ακόµη και όταν
πρόκειται για διοικητικές µικροδιευθετήσεις, εκλαµβάνει τις ιδέες
του, ως κάτι πρωτοποριακό για την εξέλιξη του διοικητικού συστήµατος. Και συνήθως επανερχόµαστε σε νεότερη εποχή, στο
συµπέρασµα ότι τίποτα ουσιώδες δεν άλλαξε.
Η Κυβέρνηση, η οποία σήµερα εισηγείται το νοµοσχέδιο για
το δήθεν επιτελικό κράτος, υποπίπτει στο ίδιο λάθος και πρέπει
να θυµίσω στον αξιότιµο κύριο καθηγητή, εκ δεξιών µου παρευρισκόµενο, ότι οι διοικητικές µεταβολές οι οποίες έχουν πράγµατι σηµασία, είναι αυτές που η κοινωνία αξιώνει στη ζήτηση των
διοικητικών υπηρεσιών και κατοχυρώνονται στο τέλος και στη
συνείδησή της.
Ας πούµε, εάν ρωτήσετε τον πολίτη ποια θεωρεί σοβαρή διοικητική µεταρρύθµιση, θα σας ανέφερε την τοµή που έγινε µε το
ν.2190, τον νόµο Πεπονή, ως την πιο χαρακτηριστική προσβολή
των πελατειακών σχέσεων.
Επίσης, έχει καταγραφεί στη συνείδησή του η προσπάθεια οργανωµένου συστήµατος διαφάνειας, όπως αποτυπώθηκε στο
νόµο για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», την οποία, µάλιστα, αρκετοί και από τα
δεξιά και από τα αριστερά επιχείρησαν να ψαλιδίσουν, αλλά δεν
το κατάφεραν λόγω της πολιτικής και κοινωνικής αντίδρασης.
Μία τρίτη σηµαντική µεταρρύθµιση είναι τα διαδοχικά κύµατα
ενίσχυσης των βαθµών αυτοδιοίκησης, της ίδρυσης δύο βαθµών
αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσής τους µε αρµοδιότητες, παρ’ ότι
αυτές, µέχρι σήµερα, δεν συνοδεύτηκαν κατά την άσκησή τους
από τους κατάλληλους οικονοµικούς πόρους.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, εισηγείται, όπως η ίδια ισχυρίζεται, νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Τώρα, θα πρέπει, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να συνεννοηθούµε για την επιστηµονική και
πολιτική εννοιολόγηση του όρου. Όταν µιλούµε για επιτελικό
κράτος, µιλούµε για το κράτος-στρατηγείο που προγραµµατίζει
και σχεδιάζει τις γενικές πολιτικές του κράτους. Από αυτό το επιτελικό κράτος, που είναι αρθρωµένο σε λίγα Υπουργεία, µε λίγες
διευθύνσεις και µε προσωπικό πολύ υψηλών επιστηµονικών προσόντων, µεταφέρονται, σχεδόν στο σύνολό τους, οι εκτελεστικές
αρµοδιότητες στους δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης και στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες. Τότε µόνο υπάρχει επιτελικό κράτος.
Το επιτελικό κράτος δεν είναι, δηλαδή, διευθετήσεις κορυφής,
αλλά µία βαθιά δοµική µεταρρύθµιση που δίδει στο κεντρικό κράτος τα χαρακτηριστικά στρατηγείου που σχεδιάζει, αλλά οι εκτελεστικές του αρµοδιότητες, πλην δικαιοσύνης, εξωτερικής
πολιτικής και φορολογίας, µεταφέρονται στις αποκεντρωµένες
υπηρεσιακές δοµές και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κι αν νοµίζετε ότι µπορούµε να διαφωνήσουµε στη σχετική
εννοιολόγηση, δεν έχουµε παρά να ανατρέξουµε σε οµοτέχνους
σας ή και σε µεγάλους δηµοσιολόγους από την αρχή του 20ου
αιώνα µέχρι σήµερα. Κάτι τέτοιο επιχειρείται µε το νοµοσχέδιο
της Κυβέρνησης, µια τέτοιου τύπου δοµική µεταρρύθµιση για το
επιτελικό κράτος; Όχι. Είναι διευθετήσεις κορυφής.
Σε όλη τη διάρκεια της µακράς προεκλογικής περιόδου η Κυβέρνηση µετέδιδε µία προπαγανδιστική εικόνα, την οποία αναπαρήγαγαν πρόθυµοι δηµοσιογράφοι, ότι θα πρόκειται για ένα
νέο σύστηµα της πρωθυπουργικής εξουσίας, συγγενές της οργάνωσης της γερµανικής Καγκελαρίας ή του Cabinet Office του
Ηνωµένου Βασιλείου. Στην πραγµατικότητα, τίποτα από τα δύο
δεν συµβαίνει. Υπάρχουν οι προσοµοιώσεις, αλλά µε µία εξαιρετική, τεράστια διαφορά. Οι ρυθµίσεις της Κυβέρνησης δεν αγγίζουν αυτό που πέτυχαν οι Γερµανοί και οι Βρετανοί στη δηµόσια
διοίκησή τους, δηλαδή ισχυρές και µε µεγάλες εξουσίες αποκεντρωµένες δοµές. Τα οµόσπονδα κρατίδια στη Γερµανία έχουν
εξαιρετικές οικονοµικές και διοικητικές αρµοδιότητες -κάτι που
δεν συµβαίνει βεβαίως, εδώ-, ενώ οι Βρετανοί, εκτός από τις αποκεντρωµένες δοµές έχουν οργανώσει ένα κράτος εξαιρετικά
αποδοτικό. Εδώ δεν είναι.
Επιχειρούνται, λοιπόν, διοικητικές µικροδιευθετήσεις και µία
µεγάλη επέµβαση -είναι η ουσία του συζητούµενου νοµοσχεδίου, που είναι η διαµόρφωση αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας, της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, µέσω της οποίας ενισχύεται το
πρωθυπουργικό σύστηµα.
Το πρωθυπουργικοκεντρικό σύστηµα ενισχύεται στη χώρα µας
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διαρκώς από τη συνταγµατική µεταρρύθµιση του 1985 και
ύστερα µε πολλές πολιτικές δυσλειτουργίες. Όσες φορές αναζητήθηκαν πολιτικές εκτονώσεις από την υπερσυγκέντρωση
εξουσίας στον Πρωθυπουργό, δεν βρέθηκαν, ώστε να αντιµετωπισθούν προκύψασες πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις.
Σήµερα κάνουµε ένα ακόµη βήµα ενίσχυσης του πρωθυπουργοκεντρικού συστήµατος. Η αυτοτελής αυτή δηµόσια υπηρεσία
που υπάγεται στον Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχει πέντε Γενικές Γραµµατείες, µία Ειδική Γραµµατεία, δηλαδή,
σύνολο έξι Γραµµατείες, έχει και µία Γενική Διεύθυνση -θα σχολιάσω µετά τη Γενική Διεύθυνση-, τη Γενική Διεύθυνση του Τυπογραφείου. Δηλαδή, ο συντονισµός και η εποπτεία του
Πρωθυπουργού εξικνείται άχρις σηµείου επικίνδυνων αποστολών, όπως η διαχείριση του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο
αποσπάται από το µέχρι σήµερα Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σπουδαία επιτελική δουλειά και συντονισµός, οφείλω
να πω.
Η Προεδρία της Κυβέρνησης, έχει τουλάχιστον εκατό µετακλητούς υπαλλήλους, έχει τριακόσιους σαράντα αποσπασµένους, σύνολο τετρακόσιους σαράντα, των οποίων η επιλογή
αρχίζει και τελειώνει µε την επιθυµία του Πρωθυπουργού. Δεν
υπάρχει, δηλαδή, κανένα εχέγγυο απροσωπόληπτης κρίσης,
όπως στις επιλογές του προσωπικού ή στις µετακινήσεις του
προσωπικού στο εσωτερικό της κεντρικής διοίκησης. Είναι αποφασιστική αρµοδιότητα του Πρωθυπουργού. Αυτός επιλέγει
τους µετακλητούς, αυτός επιλέγει τους αποσπασµένους κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Σε αυτούς, βεβαίως, θα προσθέσετε προσωπικό ανήκον στις διπλωµατικές υπηρεσίες, στα
Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Πέραν των τετρακοσίων σαράντα ανθρώπων που συγκροτούν
την Προεδρία της Κυβέρνησης, βεβαίως µετακινείται -δεν θα
µπορούσε να γίνει διαφορετικά- το σύνολο του προσωπικού του
Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο µέχρι τώρα αποτελούσε Ειδική
Γραµµατεία µε µετακλητό επικεφαλής, άρα και αυξηµένα προσόντα. Τώρα θα είναι γενικός διευθυντής.
Η προσπάθεια υπερσυγκέντρωσης εξουσιών γύρω από τον
Πρωθυπουργό προκαλεί και την Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής. Άκουγα, στη διάρκεια των συζητήσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, τον κύριο Υπουργό να λέει «δεν θίγεται καµµία
απολύτως αρµοδιότητα των Υπουργών. Δεν θίγεται καµµία δραστηριότητα της δηµόσιας διοίκησης».
Του είχα επισηµάνει τότε -το επισηµαίνω και σήµερα στην Ολοµέλεια- ότι ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών
Θεµάτων είναι η µία από τις πέντε Γενικές Γραµµατείες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ο τελικός συντάκτης των νοµοσχεδίων και των τροπολογιών. Σήµερα ο Υπουργός διαµορφώνει µε
τους επιτελείς του -ίσως και µε µία νοµοπαρασκευαστική επιτροπή- ένα σχέδιο νόµου, το υποβάλει στη Γενική Γραµµατεία
του Πρωθυπουργού και µετά παραλαµβάνει το νοµοσχέδιο ο
Υπουργός και το καταθέτει στη Βουλή.
Με τις ρυθµίσεις που εισηγείται η Κυβέρνηση ο Υπουργός δικαιούται να κάνει δύο πράγµατα: Πρώτον, να υποβάλλει τα σέβη
του στον Γενικό Γραµµατέα Κοινοβουλευτικών και Νοµικών Θεµάτων. Το µόνο που κάνει, δηλαδή, είναι να δηλώσει τις κατευθυντήριες αρχές της µελλοντικής νοµοθετικής του πρωτοβουλίας.
Επαναλαµβάνω, τις κατευθυντήριες αρχές. Το πολύ πολύ, δε, το
οποίο κατά παραχώρηση µπορεί να κάνει, είναι να υποβάλει ένα
προσχέδιο.
Η Γενική Γραµµατεία Κοινοβουλευτικών και Κοινωνικών Θεµάτων είναι αυτή που θα κρίνει συνταγµατικότητες, θα κρίνει εάν,
ενδεχοµένως, µία ρύθµιση του εισηγουµένου Υπουργού έρχεται
σε αντίθεση µε νοµοσχέδιο άλλου Υπουργού, θα συντάξει το τελικό σχέδιο νόµου και θα το υποβάλει στη Βουλή. Προσέξτε, δεν
µπορεί ο υπάλληλος της Βουλής, σύµφωνα µε τον κοινό νοµοθέτη, κ. Γεραπετρίτη, να παραλάβει το νοµοσχέδιο, αν δεν το έχει
συντάξει η Γενική Γραµµατεία Κοινοβουλευτικών και Νοµικών
Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εξανίσταται και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Επειδή ο Υπουργός είναι ακαδηµαϊκός, υποθέτω ότι σέβεται
τους συναδέλφους του που παρατηρούν και σχολιάζουν.
Εξανίσταται, λοιπόν, η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής και
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σας λέει: «Η Κυβέρνηση παρίσταται στη Βουλή διά των εκπροσώπων της που είναι οι Υπουργοί, οι Αναπληρωτές και οι Υφυπουργοί. Αυτοί υποβάλλουν. Ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί να
ορίσει τις αρµοδιότητες των υπαλλήλων, σχετικά µε το αν θα παραλαµβάνουν ή όχι νοµοσχέδιο κατατεθειµένο από άλλον. Δεν
µπορείτε να ορίσετε, δηλαδή, αρµοδιότητα των υπαλλήλων της
Βουλής, παρά µόνο ο Κανονισµός της.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπώντας κατά τον τρέχοντα πολιτικό χρόνο εντός της Αιθούσης το κόµµα το οποίο εισηγείται,
υποθέτω ότι θα κατανοήσετε καλύτερα τον συνάδελφό σας κ.
Μακρυδηµήτρη, ο οποίος παραδοσιακά ανήκει σε αυτό τον χώρο
και άρα έχει µια σταθερότητα στις απόψεις του, εν αντιθέσει µε
τους προσκαίρως εκπροσωπούντες -γενική είναι η παρατήρησητα πολιτικά κόµµατα.
Ο κ. Μακρυδηµήτρης, λοιπόν, σταθερός στις απόψεις του,
υποστηρίζει δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι η παντοδυναµία του
Πρωθυπουργού και, κατά αντανάκλαση, του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δηµιουργεί µείζον θέµα στον σχεδιασµό
µιας σύνολης κυβερνητικής πολιτικής, αποτελεί ανασχετικό παράγοντα σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό των κυβερνητικών
µηχανισµών και των αντιστοίχων σκιωδών κυβερνητικών µηχανισµών.
Δεύτερον, σε έναν συλλογικό τόµο του Ιδρύµατος «Σάκη Καράγιωργα», ο καθηγητής Μακρυδηµήτρης επιχειρεί να συνοψίσει
τα συµπεράσµατα πολλών εκθέσεων. Από την αρχή της δεκαετίας του 1950 είχαµε την εξαιρετική έκθεση του Βαρβαρέσου επί
του οικονοµικού ζητήµατος, αλλά από τα θέµατα που έθιγε, ένα
από τα σοβαρότερα ήταν η αναδιάρθρωση των κρατικών µηχανισµών.
Αξιολογώντας, λοιπόν, τις διάφορες εκθέσεις, από την έκθεση
Βαρβαρέσου µέχρι την έκθεση Λανγκρόντ και από εκεί µέχρι την
έκθεση της επιτροπής Δεκλερή, ο Μακρυδηµήτρης τονίζει ότι η
διοικητική παθογένεια της χώρας συνίσταται στην ενίσχυση
εξουσιών σε διάφορα επάλληλα µεταξύ τους επίπεδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και θα τελειώσω.
Η διοικητική παθογένεια µε την ενίσχυση των αποφασιστικών
δυνάµεων επιρροής, όπως τις χαρακτηρίζει ο καθηγητής Μακρυδηµήτρης προκύπτει εντός του πολιτικού συστήµατος µε τη συγκέντρωση αποφασιστικής επιρροής στην εκτελεστική εξουσία.
Εντός της εκτελεστικής εξουσίας µε τη συγκέντρωση αποφασιστικής επιρροής στον Πρωθυπουργό. Εντός της διοίκησης στο
πολιτικό της τµήµα. Και εντός της διοικητικής ιεραρχίας η αποφασιστική ενίσχυση επιρροής είναι στα κορυφαία της στελέχη.
Εσείς κινείστε προς την ενίσχυση της διοικητικής παθογένειας.
Κάνετε ακόµη ένα βήµα για την ενίσχυση της πρωθυπουργικής
εξουσίας. Θα µπορούσα να αναφωνήσω: Εύγε, απίστευτη διοικητική σύλληψη!
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι λυπάµαι, γιατί
το σωστό βήµα για την ενοποίηση των διάσπαρτων ελεγκτικών
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µηχανισµών στο πλαίσιο της Αρχής Διαφάνειας, υπονοµεύεται
από τις ρυθµίσεις επιλογής των οργάνων της. Πρώτα απ’ όλα, η
Αρχή Διαφάνειας -και σωστά- σχεδιάζεται να είναι µία αρχή που
έχει όλες τις εγγυήσεις λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών. Και
οι επικεφαλής της και οι υφιστάµενοί τους έχουν πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία, δεν υπόκεινται σε κρατική εποπτεία ή έλεγχο
και απολογούνται σε κοινοβουλευτικά όργανα, στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας.
Αφού έχει όλα τα χαρακτηριστικά ανεξάρτητης αρχής, γιατί
την υπάγετε στο καθεστώς του Υπουργείου Εσωτερικών; Αυτή
είναι η πρώτη παρατήρηση.
Και η δεύτερη παρατήρηση: Ο τρόπος επιλογής του συµβουλίου διοίκησής της, καθώς και του διοικητή, µας γυρίζει πολλές
δεκαετίες πίσω. Δεν έχει κανένα εχέγγυο απροσωπόληπτης κρίσης. Η επιτροπή που θα κρίνει τον διοικητή και το συµβούλιο της
αρχής, συγκροτείται από ανθρώπους της απολύτου εµπιστοσύνης της Κυβέρνησης. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, τον
διοικητή της Αρχής της Διαφάνειας, όπως σωστά επισηµάνθηκε
µέχρι τώρα, κάνει ανεξέλεγκτος ο Πρωθυπουργός.
Για όλους αυτούς τους λόγους και µερικούς που δεν µου επιτρέπει ο χρόνος, να αναφέρω, εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής απορρίπτουµε επί της αρχής το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Θα µας
δοθεί η ευκαιρία στη συζήτηση επί των άρθρων να κάνουµε πλείονες παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, ελπίζοντας ότι τις αντιφάσεις που θα επισηµάνουµε θα τις διορθώσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλω να υπενθυµίσω
ότι η συζήτηση είναι ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δεν θα γίνει σήµερα επί της αρχής και αύριο επί των άρθρων.
Είναι ενιαία η συζήτηση.
Απλώς οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί έχετε τις δευτερολογίες σας, όπου µπορείτε…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Επειδή θα ακολουθήσει δεύτερη συζήτηση, εκλαµβάνω ότι η δεύτερη συζήτηση αύριο θα
είναι εστιασµένη στα άρθρα, οπότε εκεί θα πούµε τα περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, λόγω πάγιας τακτικής -που την ξέρετε- µην περιµένετε ότι θα γίνει ψηφοφορία
επί της αρχής σήµερα. Για αυτό το διευκρινίζω. Αλλιώς, στη δευτερολογία σας µπορείτε να µιλήσετε για τα άρθρα.
Πριν ανέβει ο κ. Συντυχάκης στο Βήµα, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13167/7566 από 5 Αυγούστου 2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη
σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Συντυχάκης, ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, έχει τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιχειρεί να εµφανίσει
αυτές τις αλλαγές ως ουδέτερες και αταξικές, ως αναγκαίες για
το καλό -δήθεν- όλης της κοινωνίας.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι αυτές αποτελούν υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κοµισιόν και του ΟΟΣΑ, προκειµένου να
καταστούν εγχειρίδιο για την επίτευξη των στόχων του κεφαλαίου στη βάση των όσων έχουν ήδη νοµοθετηθεί σε βάρος του
λαού µε τα τρία µνηµόνια από όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ την τετραετία που πέρασε. Συνεπώς, η επικινδυνότητα και
η αντιλαϊκότητά του είναι δεδοµένες για τον λαό.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πιάνοντας το νήµα από
εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί µία σειρά
θεσµικές αλλαγές για να οργανωθεί και να λειτουργήσει πιο επιτελικά το αστικό κράτος µε όρους σύγχρονου µάνατζµεντ και διοίκησης επιχειρήσεων.
Πίσω από τα παραπλανητικά και βαρύγδουπα συνθήµατα της
αποτελεσµατικότητας και της αποκοµµατικοποίησης επιδιώκει,
πρώτον, να διαµορφώσει µία κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, πιο εχθρική απέναντι στις διεκδικήσεις του εργατικού λαϊκού κινήµατος και παράλληλα πιο αποτελεσµατική, πιο ανθεκτική
στην εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών οµίλων για την ανάκαµψη της κερδοφορίας τους, πιο ικανή στην επιβολή της αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής.
Δεύτερον, επιδιώκει να διαµορφωθεί ένας πυρήνας ανώτερων
κρατικών υπαλλήλων που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια αυτής της
πολιτικής, ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία, την
όποια κυβερνητική εναλλαγή ή την παρέµβαση του λαϊκού παράγοντα.
Τρίτον, επιδιώκει να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών
προς την εκτελεστική εξουσία, όπως λέει η έκθεση αξιολόγησης,
δηλαδή η τελευταία να ανακτήσει τη χαµένη της αξιοπιστία από
ευρύτερα λαϊκά εργατικά στρώµατα υπό τον φόβο µιας γενικευµένης αµφισβήτησής της.
Γι’ αυτό και παρουσιάζει η Κυβέρνηση τις αλλαγές στο αστικό
κράτος απλά ως τεχνοκρατικές, για να χαθούν στην αµετροέπεια
των διακηρύξεων και να θολώσει το ταξικό τους πρόσηµο.
Ελάχιστα έως καθόλου, όµως, ενδιαφέρει τον λαό εάν το µοντέλο του επιτελικού κράτους, του αστικού κράτους είναι αγγλοσαξονικό ή τύπου καγκελαρίας. Σε κάθε περίπτωση, είναι κράτος
αντιλαϊκό και ταξικό.
Οι επιµέρους διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολοίπων κοµµάτων στο νοµοσχέδιο δεν αποτελούν εµπόδιο για τη µεταξύ
τους σύγκλιση, αρκεί να εξασφαλιστεί ένα πιο αποτελεσµατικό
αστικό κράτος για λογαριασµό του κεφαλαίου και πιο επιθετικό
σε βάρος του λαού.
Εδώ εκφράζεται όχι απλώς η συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ και των
άλλων κοµµάτων στην κατεύθυνση και τους στόχους του νοµοσχεδίου, αλλά και η διάθεση της Νέας Δηµοκρατίας διά του
Υπουργού της να υιοθετήσει πολλές -αν όχι όλες- από τις προτάσεις τις οποίες υπέβαλαν στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής.
Άλλωστε, για ένα τόσο µείζονος σηµασίας ζήτηµα που είναι η
συνέχεια του αστικού κράτους και η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του -για το οποίο, βέβαια, είναι όλοι τους δεσµευµένοι,
αφού από κοινού ψήφισαν µνηµόνια και αντιλαϊκά µέτρα- γιατί
να τα χαλάσουν στα επιµέρους; Σε τέτοιες στιγµές οι µάσκες πέφτουν.
Το ερώτηµα που προκύπτει για εµάς είναι εάν το σηµερινό
κράτος είναι πράγµατι αναποτελεσµατικό. Δεν είναι καθόλου
αναποτελεσµατικό όταν αντιµετωπίζει τις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις µε την καταστολή και τις δικαστικές διώξεις, µε την
κήρυξη παράνοµων απεργιών, µε τις απεργοκτόνες διατάξεις
τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δηµοκρατίας τώρα.
Δεν είναι καθόλου αναποτελεσµατικό όταν παίρνει µέτρα πρόσθετων φοροαπαλλαγών και προνοµίων για την ενίσχυση των
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επιχειρηµατικών οµίλων, όταν κόβει συντάξεις, τσακίζει µισθούς,
νοµοθετεί την εργασιακή ζούγκλα και διευρύνει τη φτώχεια, όταν
επιταχύνει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, ιδιωτικοποιεί
την παιδεία, την υγεία, την ενέργεια και παραδίδει την κοινωνική
ασφάλιση στους ιδιώτες, όταν επιβάλλει τον νόµο και την τάξη
στα πανεπιστήµια και στην υπόλοιπη κοινωνία.
Δεν είναι καθόλου αδύναµο όταν συµµετέχει σε ιµπεριαλιστικά
πολεµικά σχέδια, όταν συνάπτει σχέδια στρατηγικής συνεργασίας µε τους Αµερικανούς και το ΝΑΤΟ, προκειµένου να διευκολύνει ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στην περιοχή. Το κράτος κάνει
µία χαρά τη δουλειά του προς όφελος της κοινωνικής µειοψηφίας, ενώ µοιάζει αναποτελεσµατικό και ανίκανο όσον αφορά τις
ανάγκες και τα συµφέροντα των εργατικών-λαϊκών στρωµάτων.
Αντικειµενικά αυτό που τους αποµένει είναι η πολιτική διαχείριση της λαϊκής οργής, πώς δηλαδή η αγανάκτηση, η διαµαρτυρία θα µείνουν εντός πλαισίου, θα προσανατολιστούν στην
ανικανότητα θεσµών, προσώπων, µηχανισµών, στην ανευθυνότητα Υπουργών, θα χρεωθούν στη µία ή στην άλλη πολιτική δύναµη, αλλά ποτέ, µα ποτέ στον ταξικό χαρακτήρα του κράτους,
ποτέ, µα ποτέ στον ταξικό χαρακτήρα των κυβερνήσεων και των
κοµµάτων που βρίσκονται στη διακυβέρνηση, ανεξάρτητα από
το µείγµα διαχείρισης που πρεσβεύουν.
Κυρίες και κύριοι, στο νοµοσχέδιο προωθείται µία σειρά ρυθµίσεων που διαµορφώνουν µία ακόµα πιο συγκεντρωτική, ευέλικτη και σκληρή κρατική διοίκηση, ικανή να προωθεί χωρίς καµµία
καθυστέρηση σε όλους τους τοµείς, όλα όσα απαιτούνται για τη
διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις.
Στην έκθεση συνεπειών του νοµοσχεδίου γίνεται λόγος για την
ανάκτηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στους θεσµούς, την
ασφάλεια δικαίου και την αποφυγή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, ώστε να µπορούν να υπολογίσουν τον εκτιµώµενο χρόνο
διεκπεραίωσης των εργασιών τους και να θέτουν χρονοδιαγράµµατα που θα µπορούν να ακολουθήσουν µε συνέπεια. Προβλέπει, δηλαδή, κωδικοποίηση στη νοµοθεσία, στη βάση του
αντιδραστικού Ευρωενωσιακού Δικαίου, µε την επικαιροποίηση
και µονιµοποίηση του αντιλαϊκού πλαισίου και των µνηµονίων,
διαδικασία που είχε ξεκινήσει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να
επιτευχθεί η µείωση της γραφειοκρατίας για τις επενδύσεις και
τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Ένα τέτοιο κράτος θέλουν οι καπιταλιστές, µία καλοκουρδισµένη µηχανή που θα υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, τα συµφέροντα του
ΝΑΤΟ, των Αµερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το
κράτος υπηρετεί η Νέα Δηµοκρατία, αυτό το κράτος υπηρέτησε
και ο ΣΥΡΙΖΑ στα τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησής του.
Μόνο εάν φανταστεί κανείς τον ενιαίο και αδιαίρετο µηχανισµό
ενός κοινού µηχανικού ρολογιού, που το κάθε µικρό ή µεγάλο
γρανάζι του µπορεί να κινηθεί µόνο σε συστοιχία και συγχρονισµό µε τα υπόλοιπα, τότε θα µπορέσει να κατανοήσει βαθύτερα
και τον ενιαίο χαρακτήρα του πολυπλόκαµου µηχανισµού του
αστικού κράτους και των επιδιώξεών του. Αυτός ο στόχος διαπερνά όλες τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που αφορούν την οργανωτική αναδιάρθρωση και λειτουργία της κυβέρνησης και των
κυβερνητικών οργάνων, όπως είναι το υπουργικό συµβούλιο, τα
κυβερνητικά συµβούλια και οι κυβερνητικές επιτροπές για την
οργάνωση της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και τη σύσταση της
Προεδρίας της Κυβέρνησης ως αυτοτελούς επιτελικής δηµόσιας
υπηρεσίας.
Στο πρώτο µέρος ενισχύεται ο επιτελικός ρόλος του υπουργικού συµβουλίου, ενώ διευρύνεται ακόµα περισσότερο ο ρόλος
του Κεντρικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής και του
ΚΥΣΕΑ, έτσι ώστε χωρίς εµπόδια να υλοποιείται η αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα, οι αρµοδιότητες του ΚΥΣΕΑ προβλέπεται ότι δεν
θα περιορίζονται µόνο σε θέµατα εθνικής άµυνας, αλλά, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 5, θα διαµορφώνει τη στρατηγική εθνικής
ασφάλειας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εξωτερική και αµυντική
πολιτική, την πολιτική δηµόσιας τάξης, την πολιτική κυβερνοασφάλειας και ενεργειακής ασφάλειας.
Θεωρείται ο πλέον πρόσφορος τρόπος για µία αποτελεσµατική ολιστική κυβερνητική προσέγγιση στο ζήτηµα της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, υπηρετώντας τους στόχους της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως αυτοί διατυπώθηκαν
στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία το 2006, την οποία συνυπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και συνεχίζει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία.
Στο δεύτερο µέρος αναφορικά µε τις αρχές της καλής διακυβέρνησης της κεντρικής διοίκησης, όπου η αρχή της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας οφείλει να κατατείνει στην
εκπλήρωση της αποστολής της µε τη χρήση των λιγότερων κατά
το δυνατόν πόρων, συνιστούν ρόλο µιας πιο γρήγορης και αποτελεσµατικής υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής, βάσει των
δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και του µακροπρόθεσµου, µε λιγότερους πόρους, που αυτό θα σηµάνει περαιτέρω µείωση των κοινωνικών δαπανών στην παιδεία, την υγεία και αλλού.
Η σύσταση της νέας υπηρεσίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης πλάι στον Πρωθυπουργό, η οποία θα συντονίζει και θα ελέγχει το κυβερνητικό έργο, συνιστά ακόµα πιο σφιχτές διαδικασίες
στην προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής και την επικοινωνιακή
στρατηγική για την αποδοχή της από τον λαό.
Ο νέος ρόλος της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, που εισάγεται στο σχέδιο νόµου και υπάγεται στον
Πρωθυπουργό, θα συνεχίσει τον ήδη ασφυκτικό εναγκαλισµό και
έλεγχο των κρατικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την αποτελεσµατικότερη προπαγάνδιση της κυρίαρχης πολιτικής. Η αντικειµενική και πλουραλιστική ενηµέρωση του λαού µόνο ως
ανέκδοτο µπορεί να εκληφθεί.
Ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση του κυβερνητικού
έργου στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου, καθώς και η αξιολόγηση
αυτού, δεν µειώνει καθόλου τον ρόλο του ταξικού αστικού κράτους για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της αστικής τάξης
και των επιχειρηµατικών οµίλων. Αντίθετα, ενδυναµώνεται ο ρόλος
του, γίνεται πιο σφιχτή η παρακολούθηση της υλοποίησης, αλλά
και των προσαρµογών που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής
της πολιτικής που θα είναι φιλική στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Το ενοποιηµένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής είναι προσαρµοσµένο στους στόχους και τις προτεραιότητες του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης, άρα και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, δηλαδή της πολιτικής
της Κυβέρνησης που συνιστά µακρόχρονη λιτότητα για τα λαϊκά
στρώµατα, µε µατωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα µέχρι το 2060,
όπως έχει συναποφασιστεί µε την τρόικα και κάθε φορά νοµοθετείται από την Κυβέρνηση και τη Βουλή.
Η διάταξη σχετικά µε κωλύµατα, ασυµβίβαστα και κανόνες
αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων των µελών της Κυβέρνησης που προβλέπονται στο τέταρτο µέρος, δίνει την εντύπωση
δηµιουργίας επικοινωνιακής εικόνας για την ακεραιότητα των πολιτικών προσώπων, έτσι ώστε ο λαός να ανακτήσει τη χαµένη από
τα χρόνια της κρίσης εµπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστηµα.
Όµως, το ζήτηµα της διαπλοκής δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από
κανόνες που µπαίνουν κάθε φορά για να γίνεται το παιχνίδι µε
προκαθορισµένους όρους που θα δίνουν επίφαση νοµιµότητας,
αφού αυτό έχει να κάνει κυρίως µε την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων.
Η δηµιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην οποία θα
ενσωµατωθούν όλες οι µέχρι σήµερα δοµές ελέγχου, θα ενισχύσει, όπως λέει το σχέδιο νόµου, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την
ακεραιότητα και τους κανόνες δικαίου, έναντι της διαφθοράς και
της αδιαφάνειας που υπάρχει σήµερα.
Το µότο το έχουµε ξανακούσει πάρα πολλές φορές. Πίσω από
αυτές τις χιλιοειπωµένες καµουφλαρισµένες διατυπώσεις περί
διαφάνειας, εφαρµογής των κανόνων δικαίου, κατά την άποψή
µας, κρύβεται η αντιλαϊκότητα του επιτελικού αστικού κράτους.
Η ουσία της νοµιµότητας την οποία επιχειρεί να φέρει στα ίσα
η Κυβέρνηση ουσιαστικά είναι η νοµιµότητα των αντιλαϊκών πολιτικών που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Είναι η νοµιµότητα της ανεργίας, της
ανασφάλιστης εργασίας, της δουλειάς µέχρι τον τάφο, των εργοδοτικών εγκληµάτων και των ιµπεριαλιστικών πολέµων.
Το δίκαιο, λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θέληση της κυρίαρχης τάξης εκφρασµένης σε νόµους. Αυτή η νοµιµότητα προβάλλεται από το σχέδιο νόµου σαν παγκοινωνική ανάγκη και αν
χρειαστεί, επιβάλλεται µε τον νόµο και την τάξη, όπως αναφέρει
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η έκθεση αξιολόγησης. Λέει «η έννοια του κράτους δικαίου πρωτίστως επιτυγχάνεται µε τη διαφύλαξη του κύρους του νόµου».
Και αµέσως πιο κάτω λέει: «µε τη βελτίωση της συµµόρφωσης
των πολιτών προς τη νοµοθεσία».
Στοιχείο, λοιπόν, εκσυγχρονισµού αυτού του κράτους αποτελεί
και η προσπάθεια καταπολέµησης της διαφθοράς και η ανάγκη
εδραίωσης της αξιοκρατίας. Μάλιστα, αποτελεί και σηµείο οξύτατης αντιπαράθεσης µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Κινήµατος Αλλαγής, στην προσπάθεια να στοιχειοθετήσουν την
υπεροχή τους έναντι των άλλων κοµµάτων στη βάση της ηθικής,
της ακεραιότητας, της ικανότητας των στελεχών τους και στην αντίστοιχη έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών στους αντιπάλους
τους.
Η αντιπαράθεση αυτή δεν υπηρετεί µόνο προπαγανδιστικούς,
αλλά και ουσιαστικούς σκοπούς. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί
η δραστηριότητα των καπιταλιστών µε αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός, για παράδειγµα, της ισότιµης πρόσβασης των επιχειρηµατικών οµίλων σε διαγωνισµούς ή η απλοποίηση των διαδικασιών για
επενδύσεις είναι ζητήµατα που, πράγµατι, αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για τους καπιταλιστές.
Τι εννοεί η Κυβέρνηση και οι διάφοροι αριστεροδέξιοι υπερασπιστές του καπιταλισµού -κυβερνήσεις, κόµµατα, ινστιτούτα,
προσωπικότητες- µε τον όρο «διαφθορά»; Μήπως εννοούν, για
παράδειγµα, τη διατήρηση από όλες τις κυβερνήσεις του νόµου
που καθορίζει εξήντα ειδικές φοροαπαλλαγές που απολαµβάνουν οι εφοπλιστές; Μήπως εννοούν τη µείωση των φορολογικών
συντελεστών των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και ταυτόχρονα, την εκτίναξη της φορολόγησης και το χαράτσωµα του
λαού; Μήπως εννοούν την απλόχερη κρατική στήριξη των τραπεζών τη στιγµή που πετσοκόβονται οι κρατικές δαπάνες για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση; Μήπως, τελικά, θεωρείται
διαφθορά η ψήφιση νόµων που µειώνουν µισθούς και συντάξεις
και αυξάνουν τη φορολόγηση των λαϊκών στρωµάτων;
Σε καµµία περίπτωση τα παραπάνω δεν θεωρούνται φαινόµενα
διαφθοράς στον καπιταλιστικό κόσµο. Αντίθετα, η νοµοθετική
δραστηριότητα προς όφελος του ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, προς όφελος δηλαδή του κεφαλαίου, θεωρείται απαραίτητος όρος κάθε κράτους που σέβεται τον αστικό του
χαρακτήρα. «Το δίκαιό σας», έλεγε ο Μαρξ, «είναι η θέληση της
τάξης σας που αναγορεύτηκε σε νόµο».
Για να προσδιορίσουµε, λοιπόν, το πραγµατικό περιεχόµενο
που αποδίδουν στον όρο «διαφθορά» τα κόµµατα και οι µηχανισµοί του συστήµατος, πρέπει να δούµε τη διαφορά µεταξύ της
παρούσας νοµοθετικής πρωτοβουλίας και αυτών που χαρακτηρίζουν ως σκάνδαλα. Όταν αναφέρονται στη διαφθορά, εννοούν τον
προσωπικό ή τον συλλογικό πλουτισµό που προκύπτει από παράβαση του νόµου. Στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσουν, όµως, τον
καπιταλιστικό πλουτισµό που προκύπτει από την πιστή εφαρµογή
του νόµου. Αυτή η παράβαση συνδυάζεται συνήθως µε τον χρηµατισµό, τη δωροδοκία, την κατάχρηση, τον εκβιασµό τµηµάτων
της αστικής τάξης. Γι’ αυτό και το ζήτηµα της διαφθοράς είναι κεντρικό στη συζήτηση για το επιτελικό κράτος.
Άρα, λοιπόν, τι χρειάζεται το κεφάλαιο τη διαφθορά, αφού έχει
έναν ολόκληρο κρατικό µηχανισµό να δουλεύει υπέρ του και να
µετατρέπει σε νόµο οτιδήποτε επιτάσσει η κερδοφορία του; Το
πρόβληµά τους δεν είναι η κερδοφορία γενικά, αλλά η µεγαλύτερη κερδοφορία του ενός έναντι του άλλου ανταγωνιστή, η ανάληψη ενός έργου από µια εταιρεία αντί µιας άλλης, η εξασφάλιση
της συµµετοχής σε κάποια επιδότηση ή κάποιο πρόγραµµα αντί
µιας άλλης, η απόκτηση µεγαλύτερων µεριδίων της αγοράς από
µία εταιρεία έναντι των ανταγωνιστών. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι
η διαφθορά αποτελεί το απαραίτητο συµπλήρωµα της νόµιµης
επιδίωξης του καπιταλιστικού κέρδους.
Κυρίες και κύριοι, για το ΚΚΕ, το δίληµµα για την εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώµατα δεν είναι «αποτελεσµατικό ή αναποτελεσµατικό κράτος», αλλά εάν το κράτος θα είναι το αστικό επιτελικό κράτος ή το εργατικό λαϊκό κράτος. Το ΚΚΕ υπηρετεί το
δεύτερο. Αυτό θέλουµε να οικοδοµήσουµε, από τον λαό για τον
λαό, ένα κράτος που δεν θα έχει στόχο τη στήριξη των κερδών
των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, αλλά θα στηρίζεται στην
κοινωνική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, στον εργατικό
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λαϊκό έλεγχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
πρέπει να κλείνετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε µία οικονοµία που µπορεί να σχεδιαστεί κεντρικά και αποτελεσµατικά, µε κριτήριο µόνο την ικανοποίηση των σύγχρονων
λαϊκών αναγκών, τα επιτελικά όργανα της λαϊκής εξουσίας θα
είναι οι παραγωγικές µονάδες, οι τόποι εργασίας. Μέσα εκεί θα
εκλέγονται και θα ανακαλούνται, όταν πρέπει, οι εκπρόσωποι των
εργαζοµένων στα όργανα εξουσίας. Θα είναι ανεµπόδιστη η
άσκηση κριτικής σε αποφάσεις και χειρισµούς που εµποδίζουν
την ανάπτυξη και ενίσχυση µιας τέτοιας λαϊκής οικονοµίας. Εκεί
θα κατακτιέται η διαφάνεια. Εκεί θα καταγγέλλονται πάσης φύσεως και προέλευσης αυθαιρεσίες, γραφειοκρατία ή αρνητικά
άλλα φαινόµενα.
Για τους λόγους αυτούς, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το
ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
ως εξής µε τους δύο ειδικούς αγορητές, τον κ. Χήτα από την Ελληνική Λύση και την κ. Αδαµοπούλου από τη ΜέΡΑ25. Μετά έχει
ζητήσει να πάρει τον λόγο -και θα τον δώσω βέβαια- ο Υπουργός,
για την εισήγησή του. Και µετά τον Υπουργό έχει πρώτη ζητήσει
τον λόγο από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Το λέω αυτό για να προγραµµατίσουν τις οµιλίες τους εφόσον το επιθυµούν για σήµερα και οι υπόλοιποι οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε, πριν πάω στο επιτελικό σχέδιο, µία σύντοµη τοποθέτηση
γιατί πριν από λίγο βρισκόµασταν επάνω στην Αίθουσα και συµµετείχαµε στην επιτροπή για το καινούργιο νοµοσχέδιο.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, αναρτήθηκε προς διαβούλευση
µόλις στις 30 Ιουλίου, στις 20.45’ -έχει σηµασία, κύριε Υπουργέ,
αυτό- και ο χρόνος έληξε στις 2 Αυγούστου, στις 12.00’ το µεσηµέρι, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ λίγο παραπάνω από σαράντα
οκτώ ώρες, τη στιγµή που η ίδια η Κυβέρνηση, στο νοµοσχέδιο
για το επιτελικό κράτος που υπερασπίζεται τόσο πολύ, προτείνει
ο χρόνος διαβούλευσης να διαρκεί δύο εβδοµάδες και σε επείγουσες περιπτώσεις, µε αιτιολόγηση, µία εβδοµάδα. Αν αυτό
είναι αλήθεια καλή νοµοθέτηση, εµάς σε κάθε περίπτωση µας
κάνει να αγωνιούµε για το πώς θα νοµοθετήσετε το τρίτο νοµοσχέδιο, να ξέρουµε πόσο καιρό θα περιµένουµε.
Πάµε λίγο στο επιτελικό σχέδιο. Τις τελευταίες ηµέρας, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο του διαλόγου που είχαµε για
το επιτελικό κράτος -που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ότι θέλει να δηµιουργήσει- έγινε απολύτως σαφές ότι
το σχέδιο νόµου έχρηζε άµεσων αλλαγών. Αναγκαστήκατε υπό
το βάρος σφοδρών αντιδράσεων να οπισθοχωρήσετε σε µία
σειρά κρίσιµων ζητηµάτων για τη δηµοκρατική λειτουργία της
δηµόσιας διοίκησης.
Ωστόσο, κύριοι συνάδελφοι, ο πυρήνας του νοµοσχεδίου παραµένει αναλλοίωτος. Το κατ’ επίφασιν επιτελικό κράτος, µε το
οποίο δήθεν θέλετε να αλλάξετε τα κακώς κείµενα, παραµένει
ένα απόλυτα κοµµατικό και υπερσυγκεντρωτικό, γύρω από τον
Πρωθυπουργό, κράτος. Ακέραιη παραµένει και η φιλοσοφία που
θεσπίζει ένα παράκεντρο εξουσίας δίπλα στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή έκανε λόγο για ένα
νοµοσχέδιο που προωθεί την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο
γραφείο του Πρωθυπουργού, σε ένα και µόνο πρόσωπο. Το
άρθρο 1, παράγραφος 3 του Συντάγµατος αναφέρει: «Όλες οι
εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του
έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα».
Όµως, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο όλες οι λειτουργίες του
κράτους θα πηγάζουν και θα επιστρέφουν στον αυτοκράτορα
Πρωθυπουργό. Έτσι το πολιτικό σύστηµα γίνεται πιο ευάλωτο
στα συµφέροντα της οικονοµικής ολιγαρχίας σε βάρος του λαού.
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Πολύ φοβάµαι πως το µόνο που θα καταφέρετε είναι να δηµιουργήσετε αντί για επιτελικό, ένα υποτελικό κράτος, κύριε
Υπουργέ.
Αντιλαµβάνεστε και οι ίδιοι ότι αυτή η κοµµατική και συγκεντρωτική ενδυνάµωση θα έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα από
αυτά που επιδιώκετε. Το πρώτο νοµοσχέδιο θα συνιστά την
απαρχή για µία σύγχυση αρµοδιοτήτων, για ένα είτε συνονθύλευµα είτε υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων σε επίπεδο Πρωθυπουργού που δεν χαρακτηρίζει αναµφίβολα ένα κράτος δικαίου
µε οργάνωση της διοίκησης, σύµφωνα πάντα µε το Σύνταγµα.
Το παλιό σύστηµα έχει αποτύχει. Αυτό είναι γεγονός. Όµως,
αντί για ένα νέο, σύγχρονο τρόπο διοίκησης, µε έλεγχο, µε ευελιξία, µε ταχύτητα στον τρόπο λήψης αποφάσεων, εµείς πάµε σε
µία λύση υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στα χέρια του Πρωθυπουργού και του επιτελείου του.
Κάπως έτσι, κακήν-κακώς, οδηγηθήκατε στο να αλλάξετε ορισµένα άρθρα του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, που ήταν εξόφθαλµα σε λάθος κατεύθυνση. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
επισηµάνω τη γενναιότητα του κ. Υπουργού να επιφέρει αλλαγές
ανάλογες σε κάποια σηµεία που επεσήµανα τόσο εγώ όσο και οι
άλλοι συνάδελφοι. Όµως, δεν πρέπει να µένουµε εκεί.
Και µιας και αναφέρθηκα στον κ. Γεραπετρίτη, µία από τις στιχοµυθίες µας κατά τη διάρκεια της επιτροπής για το νοµοσχέδιο
για το επιτελικό κράτος αφορούσε στις δαπάνες που προβλέπονται για τις εκδηλώσεις για τη συµπλήρωση διακοσίων χρόνων
από την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Η ανησυχία µου είχε να κάνει µε το ύψος των χρηµάτων και
από πού θα προκύψουν αυτά τα χρήµατα. Ο κ. Υπουργός µε διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον κόστος. Λίγες ώρες αργότερα µάθαµε για την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου, κυρίες και
κύριοι. Τελικά ο κ. Μητσοτάκης είναι πραγµατικά υπερκοµµατικός. Πήρε την κ. Αγγελοπούλου, την κυρία των Ολυµπιακών Αγώνων, µε έργα κατεπείγοντα και χωρίς ισολογισµούς.
Ένα απλό ερώτηµα: Η κ. Αγγελοπούλου τι δουλειά έχει µε το
1821 και µε την εθνική παλιγγενεσία; Ελπίζω και εύχοµαι για όλα
όσα θα κάνει για το 2021 να µη χρειαστούν τετρακόσια χρόνια
για να τα ξεπληρώσουµε.
Για το συγκεκριµένο θέµα, σας διαβεβαιώνουµε, κύριε
Υπουργέ, ότι θα το παρακολουθούµε από κοντά για να δούµε αν
θα εφαρµοστεί το µεγαλεπήβολο αυτό εγχείρηµα χωρίς κόστος.
Πάντως καλό θα είναι να συνειδητοποιήσετε όσο είναι νωρίς ότι
επιτελικό κράτος µε Αγγελοπούλου, µε Παναγιωταρέα, µε Μαυρωτά και λοιπούς ηµετέρους δεν γίνεται. «Υποτελικό» πιο πολύ
θυµίζει παρά επιτελικό.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν αρκεί η αλλαγή ενός ή δύο άρθρων ή
παραγράφων. Υπάρχουν σοβαρά κενά που έχουµε επισηµάνει στο
νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος που ουσιαστικά το καταδικάζουν σε αποτυχία. Έτσι, είµαστε αντίθετοι µε οποιονδήποτε συγκεντρωτισµό, µε οποιασδήποτε µορφής υπερσυγκέντρωση
εξουσιών.
Στο πλαίσιο αυτά, το υπό κρίση νοµοσχέδιο κινείται αντίθετα
από τις πεποιθήσεις µας, αυτών δηλαδή ενός κράτους δικαίου που
το χαρακτηρίζουν οι διακριτές λειτουργίες βάσει του άρθρου 26
του Συντάγµατος, γι’ αυτό και δεν µπορούµε να δώσουµε την ευλογία µας να µετατρέψετε το ήδη υπερσυγκεντρωτικό πρωθυπουργοκεντρικό πολίτευµα σε αιρετή µοναρχία. Θα έχουµε κάτι
σαν αυτοκράτορα σουλτάνο. Αυτό πάτε να κάνετε.
Με αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, καταργούνται ένα σωρό φορείς. Όλες οι αρµοδιότητες µεταφέρονται στο πρωθυπουργικό
γραφείο.
Μου δόθηκε η ευκαιρία στις προηγούµενες παρεµβάσεις µου
στην επιτροπή να τοποθετηθώ επί συγκεκριµένων άρθρων του
νοµοσχεδίου. Θεωρώ πως πρέπει να σταθώ σε κάποια και σήµερα.
Η αρχική µου επισήµανση είναι η ακόλουθη: Τροµάξαµε όταν
ακούσαµε για τη στρατιά µετακλητών και υπαλλήλων που προορίζονται για το γραφείο του Πρωθυπουργού, που, µαζί µε τους
πενήντα έναν Υπουργούς και Υφυπουργούς, αποτελούν το κατά
τα άλλα µικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήµα του κ. Μητσοτάκη, που υποτίθεται ότι συνθέτει την εικόνα του επιτελικού κράτους.

1750

Το ότι µειώσατε αυτή την «αυτοκρατορική» στρατιά µετακλητών της Προεδρίας της Κυβέρνησης µε ανώτατο πλαφόν τα
εκατό άτοµα είναι ένα θετικό βήµα. Δεν τσιµπάµε, όµως, το τυράκι αυτό. Για κάποιον λόγο που µάλλον θεωρείτε αξιοκρατικό,
εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι µειώνονται τα τυπικά προσόντα για τους µετακλητούς και αυξάνονται οι αποδοχές τους.
Περαιτέρω, προβλέπεται σε ορισµένες περιπτώσεις συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου η µη τήρηση πρακτικών. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Θα µπορούσατε να µας αναφέρετε
αυτές τις περιπτώσεις; Ποιες, δηλαδή, συνεδριάσεις είναι τόσο
απόρρητες, ώστε να µην τηρούνται τα πρακτικά; Εκτός αν εννοείτε ότι αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών θα είναι και εδώ
ο Πρωθυπουργός. Δεν θα µας έκανε καµµία εντύπωση, κύριε
Υπουργέ.
Θα αναφέρω κάποιους αριθµούς, για να τους ακούσει ο κόσµος που µας παρακολουθεί. Σε επίπεδο δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης και σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε την ειδική έκθεση που
συνοδεύει το νοµοσχέδιο, σηµειώνεται ότι -ακούστε!- η µισθοδοσία του γενικού και του ειδικού γραµµατέα στην Προεδρία της
Κυβέρνησης ανέρχεται σε 128.000 ευρώ. Για το µόνιµο προσωπικό, αλλά και για τους µετακλητούς η σχετική δαπάνη ανέρχεται
στα 2.000.000 ευρώ. Για τους υπηρεσιακούς γραµµατείς των
Υπουργείων στις 500.000 ευρώ. Για θέσεις ευθύνης διευθυντών,
τµηµαταρχών στις νέες οργανικές µονάδες των Υπουργείων
178.000 ευρώ. Για δε τη νεοσύστατη Μονάδα Διοικητικής – Οικονοµικής Υποστήριξης στην Προεδρία της Κυβέρνησης η δαπάνη ανέρχεται στις 600.000 ευρώ.
Τέλος, δαπάνη που δεν µπορεί ούτε η ως άνω έκθεση να προσδιορίσει προκαλείται από τη σύσταση Γραµµατειών Υποστήριξης
των Κυβερνητικών Επιτροπών και Υπηρεσιών στις Γενικές Γραµµατείες Συντονισµού και για την καταβολή επιµισθίου στους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Επιπλέον, το επιτελικό σας νοµοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση
-µε έξοδα των φορολογουµένων φυσικά- οργανωµένων και στελεχωµένων γραφείων. Ή µήπως πρόκειται τελικά, κύριε
Υπουργέ, για µηχανισµούς προώθησης των δικών σας σχεδίων
σε κάθε Υπουργείο;
Πέρα από αυτό, ξαναρωτώ τι νόηµα έχει το συµβόλαιο απόδοσης που θα υπογράφει ο κάθε γενικός ή ειδικός γραµµατέας µε
τον Υπουργό, όταν δεν µπορεί να υπάρχει µετρήσιµο ποσοτικό
µέγεθος. Μάλλον, κύριε Υπουργέ, πρόκειται προσχηµατικά για
τερτίπια, για να δικαιολογηθεί η Κυβέρνηση προς τον ελληνικό
λαό για την πρόσληψη ιδιωτών µάνατζερ στο δηµόσιο, γιατί στην
ουσία οι γενικοί και οι ειδικοί γραµµατείς θα είναι ιδιώτες µάνατζερ που µπαίνουν στο δηµόσιο.
Η Κυβέρνηση διατυµπανίζει τη µείωση της γραφειοκρατίας και
το σύγχρονο µοντέλο διοίκησης, µε τη µεταφορά του δικαιώµατος υπογραφής στους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων. Την
ίδια στιγµή, όµως, κύριε Υπουργέ, τους δίνει και µπόνους για να
κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή όποιος δηµόσιος υπάλληλος
κάνει εµπρόθεσµα τη δουλειά του, θα παίρνει µπόνους για το αυτονόητο, δηλαδή για να επιτελέσει το καθήκον του.
Εξ ορισµού η προτεινόµενη διάταξη έρχεται σε αντίθεση µε
τον σκοπό και το περιεχόµενο του καθήκοντος του δηµοσίου
υπαλλήλου. Ακόµα, όµως, περισσότερα -ακούστε και αυτό- µε
απόφαση του Πρωθυπουργού και µόνο του Πρωθυπουργού ορίζεται το ύψος της ειδικής ανταµοιβής, δηλαδή του µπόνους.
Πριν από τις εκλογές, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ούτε λίγο ούτε πολύ λέγατε στους Έλληνες πολίτες ότι
ζούµε -ας πούµε- στην Αϊτή και αίφνης, µετά τις προγραµµατικές
δηλώσεις, µας λέτε ότι γίναµε ξαφνικά Σουηδία. Φυσικά, σε αυτό
το αφήγηµα έχετε συµµάχους τους καναλάρχες. Αν, όµως, κοιτάξει κάποιος πίσω από την κουρτίνα αυτού του επικοινωνιακού
βοµβαρδισµού που έχετε επιβάλει στην ελληνική κοινωνία, θα
διαπιστώσει ότι η Ελλάδα όχι µόνο παραµένει Αϊτή, αλλά µε τη
δική σας συµβολή µπορεί και να την ξεπεράσει.
Δεν θέλω να µακρηγορήσω. Στην Ελληνική Λύση πιστεύουµε
ότι ο λαός και µόνο ο λαός είναι αυτός που δεν θέλει την προστασία κάποιου προστάτη Πρωθυπουργού. Απαιτεί δηµοκρατική
αυτοπροστασία. Είδαµε τι έγινε µε τη Συµφωνία των Πρεσπών.
Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα, ακολουθώντας πλήρως τις έξω-
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θεν εντολές, δεν έθεσε το θέµα σε δηµοψήφισµα ενώπιον του
ελληνικού λαού. Γνώριζαν οι διεθνείς παράγοντες ότι, αν το επέτρεπαν αυτό, η απάντηση του ελληνικού λαού θα ήταν ένα µεγαλοπρεπές «όχι». Έτσι, τι έκαναν; Πίεσαν το πολιτικό σύστηµα,
στέρησαν από τον ελληνικό λαό το δηµοκρατικό δικαίωµα να
αποφασίζει για ένα τόσο σοβαρό θέµα.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, µαθαίνω ότι ο
Κρατικός Τουριστικός Οργανισµός -επαναλαµβάνω ο Κρατικός
Τουριστικός Μηχανισµός- των γειτόνων µας, των Σκοπιανών, που
κακώς χρησιµοποιεί παγκοσµίως το σλόγκαν «Macedonia timeless», δηλαδή «αιώνια Μακεδονία», χωρίς να γίνεται πουθενά
αναφορά στον γεωγραφικό προσδιορισµό, έχει εκδώσει γαστρονοµικό τουριστικό οδηγό, παρουσιάζοντας ακόµα και δικά µας
παραδοσιακά προϊόντα, όπως ο ελληνικός καφές -µη γελάτε!-, ο
τραχανάς, το κοκορέτσι και πολλά άλλα.
Μελετήστε το, κύριοι. Το καταθέτω στα Πρακτικά. «Macedonia
timeless». Tα παρουσιάζουν όλα σαν δικά τους προϊόντα. Αυτό
ισχύει σήµερα. Είµαστε ανοχύρωτοι. Μας γλεντάνε οι γείτονες.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φυσικά δεν θα σταµατήσουµε ποτέ -µε αφορµή αυτή την παρένθεση που άνοιξα- να φωνάζουµε για τις ευθύνες του κ. Κοτζιά. Δεν κοιτάω αριστερά, γιατί δεν θα βρω συµπαίκτες.
Ψάχνουµε άλλες είκοσι υπογραφές. Εκ δεξιών θα κοιτάξω, εσάς
που είστε κατά τη Συµφωνία των Πρεσπών. Θέλουµε άλλους είκοσι και δέκα τριάντα, να έρθει ο κ. Κοτζιάς εδώ να µας πει για
ποιον λόγο έσπευσε να κλείσει αυτό το θέµα τόσο γρήγορα. Περιµένουµε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Αν οι Έλληνες µπορούσαν να αποφασίσουν άµεσα και δηµοκρατικά για τα µεγάλα και σοβαρά θέµατα, ούτε Πρέσπες θα είχαµε ούτε µνηµόνια θα είχαµε ούτε Τούρκους θα είχαµε να
σουλατσάρουν στο Αιγαίο, να ψάχνουν πού και πότε θα τρυπήσουν. Μέχρι σήµερα αποφασίζει, όµως, ένας, κυρίες και κύριοι.
Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι µε οποιονδήποτε συγκεντρωτισµό, µε οποιαδήποτε µορφή υπερσυγκέντρωσης εξουσίας. Δεν
θέλουµε αυτοκράτορες, δεν θέλουµε σουλτάνους. Θέλουµε ένα
κράτος δικαίου, µε διάκριση λειτουργιών, µε ένα µοντέλο σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης που θα το χαρακτηρίζει η διαφάνεια,
ουσιαστικά και λειτουργικά. Θέλουµε η φωνή των Ελλήνων να
είναι δυνατή, όπως προβλέπει η δηµοκρατία µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και τελειώνουµε µε
την κ. Αγγελική Αδαµοπούλου, την ειδική αγορήτρια από το
ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στέκοµαι σήµερα µπροστά σε ένα κατά συρροή παράδοξο. Η Κυβέρνηση, γεµάτη περηφάνια, διαφηµίζει προς πάσα κατεύθυνση ένα
νοµοσχέδιο για τη δήθεν ανασυγκρότηση του κράτους, που συνέγραψαν επαΐοντες και το οποίο κατέρχεται προς ψήφιση µε περίπου εκατόν εξήντα νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αυτές προς
στιγµήν µόνο. Σκεφτείτε ποιος θα ήταν ο τελικός αριθµός των
βελτιώσεων, αν η ίδια η Κυβέρνηση, που ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται για την καλή νοµοθέτηση και τη δηµόσια διαβούλευση,
είχε αφήσει τις προτάσεις στην κρίση του λαού, των φορέων και
των Βουλευτών για πραγµατικά ικανό χρόνο.
Βεβαίως, όλα αυτά θα µπορούσε να τα είχε αποφύγει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αν τα µέλη της δεν είχαν καταληφθεί από έναν οίστρο τυφλής υπακοής στον Πρωθυπουργό.
Όλα αυτά θα µπορούσατε να τα είχατε µετριάσει, έστω, αν είχατε το σθένος να θυµίσετε στον Πρωθυπουργό ότι αρκούν τόσα
διαδικαστικά και ουσίας σφάλµατα και τόσες κυβιστήσεις σε
τρεις εβδοµάδες, ότι, όταν επαίρεσαι για την κανονικότητα, οφείλεις σε κάθε περίπτωση να σέβεσαι το ύπατο µέτρο της, που
είναι το Σύνταγµα.
Και αναφέροµαι στο Σύνταγµα συγκεκριµένα, διότι µέχρι και
αντισυνταγµατικές διατάξεις περιέχει το νοµοσχέδιο. Παραχω-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ρώντας υπερεξουσία στον Πρωθυπουργό αγνοείτε τη συλλογική
ευθύνη του Υπουργικού Συµβουλίου και των Υφυπουργών για τη
γενική πολιτική της Κυβέρνησης και την ατοµική για πράξεις ή
παραλείψεις της αρµοδιότητας του καθενός, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 85 του Συντάγµατος.
Θέτετε τη λειτουργία του Υπουργικού Συµβουλίου υπό εσωτερικό κανονισµό, αν και το άρθρο 81 του Συντάγµατος αναφέρει
ρητά ότι µόνο ο νόµος µπορεί να τη ρυθµίσει. Καθορίζετε ανώτατο
όριο ηλικίας για την κάλυψη θέσεων επιθεωρητών – ελεγκτών και
προωθείτε µε τον τρόπο αυτό µια ανεπίτρεπτη διακριτική µεταχείριση, κατά παράβαση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων αρχών
της ισότητας και της αξιοκρατίας.
Βεβαίως, ίσως περιµένουµε πολλά από Υπουργούς που αποδέχονται ότι ο ρόλος τους θα είναι διακοσµητικός και διαχειριστικός, ότι θα είναι ενεργούµενα του Πρωθυπουργού και ότι
ακόµη και το προνόµιο της νοµοθετικής τους πρωτοβουλίας θα
το παραχωρήσουν στην πλήρως ελεγχόµενη από τον κ. Μητσοτάκη Προεδρία της Κυβέρνησης, ξεχνώντας µε αυτόν τον τρόπο
πως ο υπεύθυνος Βουλευτής δεν χρειάζεται εκ των πραγµάτων
και δεν οφείλει να είναι πάντα αρεστός στην ηγεσία.
Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, το νεοφιλελεύθερο σχήµα που θέλει να επιβάλει η πολιτική σας ιδεολογία. Είναι γνωστό ότι για εσάς το κράτος, το δηµόσιο και η
Κυβέρνηση οφείλουν να υπακούουν στο µοντέλο της αγοράς και
µόνον.
Γίνεται κάθε µέρα ολοένα και πιο κατανοητό από όλους εµάς
και από τους πολίτες της χώρας ότι τα λόγια σας είναι γεµάτα
αναφορές στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία και στον σεβασµό
στους θεσµούς, αλλά τα έργα σας εκπέµπουν άλλο µήνυµα. Περιφρονείτε επιδεικτικά τη διαβούλευση και την καλή νοµοθέτηση.
Επικαλούµενοι το ανύπαρκτο κατεπείγον, χλευάζετε την αµεροληψία και την ουδετερότητα του κράτους, προτείνοντας στρατό
µετακλητών και στελεχών της επιλογής σας και απαξιώνετε τους
θεσµούς αυτούς, για να χτίσετε ένα κράτος υποχείριο του Πρωθυπουργού. Το αναφέρατε άλλωστε και στην επιτροπή, το ανέφερε ο κύριος Υπουργός: η δηµόσια πολιτική να παράγεται
πλέον κατά ένα µεγάλο µέρος από πάνω προς τα κάτω. Αυτό
είναι το όραµα του νοµοσχεδίου: ένα παντοδύναµο πάνω και ένα
υποτακτικό κάτω.
Πριν προχωρήσω στα επιµέρους, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Ακούσαµε τις προηγούµενες µέρες ότι πάντα έτσι ίσχυε.
Πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να πάψουν πλέον να ακούγονται
αυτά τα επιχειρήµατα, που αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση
και που δεν προσφέρουν κάτι ούτε στη βελτίωση του κοινοβουλευτισµού ούτε στη βελτίωση του επιπέδου της πολιτικής που
παράγεται σε αυτόν τον χώρο.
Είναι ευθύνη, λοιπόν, της Κυβέρνησης και µόνο όποτε φέρνει
αλλαγές, να µας εξηγεί συγκεκριµένα και όχι γενικά πώς γίνεται η
καλύτερη ποιότητα της δηµοκρατίας, πώς ωφελούνται οι θεσµοί,
η χώρα και οι πολίτες της σε σχέση µε το πριν. Και αν το πριν είναι
σωστό και λειτουργεί, ας µην αλλάζει µόνο και µόνο επειδή δεν
µπορεί να πιστωθεί στην παρούσα Κυβέρνηση. Όταν αλλάζει,
όµως, να ξέρουµε γιατί και πώς κάνει τη ζωή µας καλύτερη.
Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα νέα ήθη που θέλει να εγκαταστήσει η καινούργια Κυβέρνηση και ας βγάλει ο κάθε πολίτης τα συµπεράσµατά του. Ως προς το Υπουργικό Συµβούλιο, οι
διορθωτικές σας παρεµβάσεις είναι αναιµικές. Παρ’ ότι σας το
επισηµάναµε, δεν βελτιώσατε τις διατάξεις του άρθρου 2 για τα
εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα, καθώς και για την έκτακτη
σύγκληση του Υπουργικού Συµβουλίου. Μια πραγµατικά δηµοκρατική και πλουραλιστική προσέγγιση θα ήθελε και στις δύο περιπτώσεις να υπερισχύει η γνώµη της πλειοψηφίας των µελών
του Υπουργικού Συµβουλίου και όχι η αποκλειστική βούληση του
Πρωθυπουργού.
Επιµένετε, επίσης, στο απόρρητο των πρακτικών για τριάντα
ολόκληρα χρόνια και σας ρωτάµε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η
διάταξη. Δεν οφείλει ο λαός να γνωρίζει τις απόψεις των µελών
της κυβέρνησης το αργότερο πριν από τη διενέργεια των επόµενων εκλογών; Η πλήρης πληροφόρηση των ψηφοφόρων για
πρόσωπα και πράγµατα δεν ενισχύει την ποιότητα της δηµοκρατίας µας και τη διαφάνεια; Δεν εµπεδώνεται έτσι πρακτικά το αί-
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σθηµα ευθύνης των κυβερνώντων; Τι νόηµα έχει για οποιονδήποτε, πλην των ερευνητών ή ιστορικών του µέλλοντος, η δηµόσια
πρόσβαση στα πρακτικά µετά από τριάντα χρόνια;
Σχετικά µε την Προεδρία της Κυβέρνησης, σε συνέχεια της
πρωθυπουργικής απληστίας για υπερεξουσίες και υπεραρµοδιότητες, ιδρύετε µια τεράστια συγκεντρωτική γραφειοκρατική
δοµή, η οποία θα αναλάβει, µεταξύ άλλων, το νοµοπαρασκευαστικό έργο, χωρίς µάλιστα την εγγυητική παρουσία της κεντρικής
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, που κακώς καταργείται. Παραµερίζετε έτσι τους Υπουργούς σας στα άνω θεωρεία και τους
µετατρέπετε σε απλούς θεατές των εξελίξεων.
Δηµιουργείτε µια νέα υπηρεσία-οµπρέλα, µε παραρτήµατα σε
κάθε Υπουργείο, της απολύτου αρεσκείας και του απολύτου
ελέγχου του κ. Μητσοτάκη. Τη στελεχώνετε µε τετρακόσιους σαράντα υπαλλήλους, εκατό εκ των οποίων είναι µετακλητοί -εδώ,
ω του θαύµατος, ξαφνικά εξαφανίζονται τα κωλύµατα συγγένειας- και τριακόσιους σαράντα αποσπασµένους υπαλλήλους και
δηµοσιογράφους, χωρίς βεβαίως να προκύπτει ο επιµερισµός
των θέσεων.
Στα δε µέλη των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων, που θα αναθέσετε ειδικά καθήκοντα στη νέα δοµή, προβλέπεται σκανδαλωδώς και επιµίσθιο µέχρι 30% των αποδοχών
τους.
Τέταρτον, αυξάνετε τις γενικές γραµµατείες του Πρωθυπουργού και δηµιουργείτε νέες, που υπάγονται απευθείας σ’ αυτόν,
ενώ ταυτόχρονα υποσκάπτετε την πολυφωνία µέσω της µείωσης
των κυβερνητικών συµβουλίων.
Εξαγγείλατε µικρά και ευέλικτα σχήµατα και καταλήγετε σε
ένα γιγαντιαίο µόρφωµα, που εν πολλοίς αποτελεί σκιώδη κυβέρνηση και η οποία υποκαθιστά σε µεγάλο βαθµό το έργο της επίσηµης, εις βάρος των αρχών της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης,
της διαφάνειας και της ουσιαστικής διάκρισης των εξουσιών.
Την ίδια στιγµή που σπεύδετε να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις
κράτους «ηµετέρων» δίνετε στους γενικούς σας γραµµατείς τη
δυνατότητα να αναθέτουν κατά βούληση δηµόσιο έργο ακόµα
και σε ιδιώτη, καθώς και να αµείβουν κατ’ εξαίρεση των γενικών
µισθολογικών διατάξεων τους δηµοσίους υπαλλήλους που οι
ίδιοι επέλεξαν να µετέχουν σε επιτροπές.
Την ίδια στιγµή που σας φταίνε οι δήθεν πλεονάζοντες δηµόσιοι υπάλληλοι, αποφεύγετε να εκµεταλλευθείτε στο έπακρο το
έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου, προτιµώντας την εκ
του πλαγίου ιδιωτικοποίηση. Αντί να καταφύγετε στο µητρώο
στελεχών που η προηγούµενη κυβέρνηση δεν αξιοποίησε ως
όφειλε, απλώς το καταργείτε, χωρίς καµµία επαρκή αιτιολογία,
παρ’ ότι αποτιµήθηκε θετικά από τον ΟΟΣΑ.
Ας περάσουµε σε άλλο ένα ζεύγος αντιφάσεων. Πρώτον, ενώ
αφαιρείτε τη νοµοπαρασκευή από τα υπουργικά γραφεία, δηλαδή το πιο απαιτητικό και δαπανηρό καθήκον των µετακλητών
συνεργατών, αυξάνετε από την άλλη σηµαντικά το πλήθος τους
σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς. Πώς ακριβώς δικαιολογείτε την
ανάγκη για περισσότερους µετακλητούς, όταν ο φόρτος εργασίας υποχωρεί δραµατικά και θα έπρεπε, αντίστοιχα, να µειωθούν οι θέσεις; Πώς να παραβλέψουµε ότι κλείνετε το µάτι στην
αργοµισθία;
Δεύτερον, την ίδια στιγµή που εµφανίζεστε ως υπέρµαχοι της
αριστείας, σας αρκεί οι άµεσοι συνεργάτες της πολιτικής ηγεσίας να έχουν ως ελάχιστο προσόν απολυτήριο λυκείου και
απλώς καλή και όχι πολύ καλή ή άριστη γνώση οποιασδήποτε
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όλοι γνωρίζουµε ότι
παγκόσµια γλώσσα είναι πλέον η αγγλική. Θα καταλαβαίνετε
σαφώς ότι αυτές σας οι επιλογές δεν αντέχουν στη βάσανο της
λογικής ούτε της καλής προαίρεσης. Καταλαβαίνουµε πάντως κι
εµείς µε τη σειρά µας ότι αυτόν τον λογαριασµό της γαλαντοµίας
µε κοµµατικά κριτήρια θα κληθεί να τον πληρώσει, όπως πάντα,
ο ελληνικός λαός.
Τοποθετείτε µετακλητούς σε θέσεις ευθύνης, ακολουθώντας
ένα σύστηµα το οποίο η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης µας ενηµέρωσε ότι τείνει να ξεπεραστεί και για
το οποίο ασκείται διεθνώς σφοδρή κριτική, ιδίως λόγω των «περιστρεφόµενων θυρών», που συντελούν στην αύξηση των φαινοµένων διαφθοράς, όταν εναλλάσσονται στελέχη του ιδιωτικού
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τοµέα σε δηµόσιες θέσεις και το αντίστροφο.
Τέλος, στα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο γνωστό µοτίβο,
δηµιουργείτε µια νέα υπερσυγκεντρωτική γραφειοκρατική δοµή,
στην οποία συγχωνεύονται πλήθος ελεγκτικών υπηρεσιών που
σήµερα απασχολούν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια άτοµα. Από τη
συζήτηση στις επιτροπές µε τους φορείς προέκυψε ότι ούτε σε
αυτό το εγχείρηµα διαβουλευθήκατε µε τους εµπλεκόµενους φορείς προηγουµένως, επιλέγοντας για άλλη µια φορά τη δυσάρεστη τακτική του αιφνιδιασµού.
Μετά την απαράδεκτη υπαγωγή των σωφρονιστικών υπηρεσιών
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε το µοναδικό
για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα δόγµα Όρµπαν, αποδυναµώνεται
ακόµα περισσότερο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε τη µεταφορά
της Γενικής Γραµµατείας καταπολέµησης της Διαφθοράς στην
Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Καταργείτε το Παρατηρητήριο για τη Δηµόσια Διοίκηση, όπως
πράξατε µε το ΣΔΟΕ, συγχωνεύετε στη νέα αρχή ως υφιστάµενη
πλέον υπηρεσία το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης. Παραβαίνετε έτσι τη σύσταση του Συµβουλίου της
Ευρώπης, που απαιτεί τη λειτουργία ενός ειδικού, µονοπρόσωπου, ανεξάρτητου, αυτοτελούς ελεγκτικού οργάνου, για να εποπτεύει την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Προγράµµατος
Δράσης κατά της Διαφθοράς και για να συντονίζει τη δράση των
επιµέρους ελεγκτικών και όχι µόνο µηχανισµών. Και τούτο επιλέγετε να το πράξετε παρά την αυξανόµενη τα τελευταία χρόνια
ποσοτική και ποιοτική αποτελεσµατικότητα του θεσµού, όπως εντόπισε και η κ. Παπασπύρου.
Με τον ίδιο τρόπο υποβαθµίζετε το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, αφαιρείτε την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία ελεγκτικών
µηχανισµών και τους θέτετε υπό τον έλεγχο του διοικητή, τον
οποίο για την πρώτη θητεία επιλέγει αδιαφανώς ο Πρωθυπουργός. Επιλέγετε και πάλι να µην αξιοποιήσετε στο έπακρο το υφιστάµενο υπαλληλικό δυναµικό, που έχει εµπειρία και γνώση,
υποβαθµίζοντας εκ των έσω το δυναµικό που έχει εµπειρία και
γνώση και ανοίγοντας τη δεξαµενή των υποψηφίων σε έναν τόσο
ευαίσθητο τοµέα σε ιδιώτες µάνατζερ, οι οποίοι θα εισαγάγουν
νοοτροπία αγοράς σε ένα από τα πιο απρόσφορα για τέτοιες
προσεγγίσεις πεδία.
Θέλετε έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ, να αποκτήσετε τον πλήρη
έλεγχο του χώρου της διαφάνειας και του δηµοσίου, παρά τις
περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις. Δίνετε στον εκλεκτό σας διοικητή υπερεξουσίες. Μπορεί να καταργεί ή να τροποποιεί ατοµικά κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση,
λειτουργία και άσκηση των αρµοδιοτήτων των φορέων που εντάσσονται στην αρχή.
Έτσι ο διοικητής προβιβάζεται, εκτός των άλλων, και σε ανέλεγκτο νοµοθετικό όργανο και µάλιστα στο πεδίο αρµοδιοτήτων
ανεξάρτητων υπηρεσιών. Του δίνετε το ελεύθερο να διορίζει και
ιδιώτες προϊσταµένους της αρεσκείας του, αφού προηγουµένως
αποκαθηλώνονται αδικαιολόγητα και αιφνιδιαστικά οι εν ενεργεία
υπηρεσιακοί προϊστάµενοι των υπό συνένωση φορέων.
Αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ακατάλληλοι οι νυν προϊστάµενοι
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και προέκυψε η ανάγκη
αποµάκρυνσής τους; Προφανώς όχι. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση των υπαλλήλων που αυτοδίκαια µεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, το
στοίχηµά σας και στην περίπτωση αυτή είναι να τοποθετήσετε
δικούς σας ανθρώπους, που θα επιβλέπονται από τον επίσης
δικό σας διοικητή.
Μετατρέπετε αναιτιολόγητα επίσης την υποχρεωτική άρση
των απορρήτων κατά τη διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» σε
προαιρετική. Πώς ακριβώς φαντάζεστε αποτελεσµατικούς ελέγχους κατά της διαφθοράς µε αυτή την πρωτοβουλία; Έτσι ανοίγετε την πρόσβαση σε στοιχεία που πρέπει να παραµένουν
εµπιστευτικά µεταξύ συγκεκριµένων µόνο προσώπων και διακινδυνεύετε την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς από το
ΜέΡΑ25 αποτυπώνουµε υπεύθυνα τις θέσεις στις τροπολογίες
που καταθέσαµε και στην πλήρη αιτιολόγησή τους. Θέλω στο
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σηµείο αυτό να καταθέσω στα Πρακτικά άλλες δύο τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αγγελική Αδαµοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ωστόσο, οφείλουµε να προειδοποιήσουµε ότι κανένα πλήθος
τροπολογιών δεν αρκεί για να διορθώσει τα πολλά κακώς κείµενα
του νοµοσχεδίου. Αυτά βασικά οφείλονται στην έλλειψη εκτεταµένης διαβούλευσης µε τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών και κυρίως στην αποδεδειγµένη πλέον διάθεση της
Κυβέρνησης να αποδώσει αυτοκρατορικές εξουσίες στον Πρωθυπουργό και να καταστρατηγήσει κάθε έννοια διαφάνειας και
ανεξαρτησίας.
Το πρώτο σφάλµα λύνεται µε απόσυρση του νοµοσχεδίου. Το
δεύτερο, όµως, πολύ φοβάµαι ότι είναι απολύτως συνειδητό και
σύµφυτο µε την ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας και άρα δυστυχώς αξεπέραστο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με την οµιλία της
κ. Αδαµοπούλου ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εισηγητών και ειδικών αγορητών. Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Υπουργό και
µετά στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω θερµά τα µέλη της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη σκληρή δουλειά η οποία επιτελέστηκε σε σύντοµο χρόνο, για την πολύ δηµιουργική συζήτηση η οποία υπήρξε
και για όλα όσα συνεισέφεραν στη διαµόρφωση του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Επίσης, να ευχαριστήσω ιδίως τους εισηγητές και την τέως
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Ξενογιαννακοπούλου
και την πρώην Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Γεροβασίλη για τις πολύ δηµιουργικές παρατηρήσεις τους.
Θα ήθελα επί της διαδικασίας να αναφέρω ότι το παρόν νοµοσχέδιο, µολονότι είχε γνήσια τον χαρακτήρα κατεπείγοντος, διότι
θα έπρεπε να δηµιουργηθούν οι δοµές επί των οποίων θα βασιστεί η νέα κυβερνητική ιεραρχία, εντούτοις, µε δική µου προσωπική επιλογή, δεν θέλησα να έρθει ως κατεπείγον. Ήθελα, έστω
στον σύντοµο χρόνο που µεσολαβεί έως τη λήξη των εργασιών
της Ολοµέλειας, να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερος χρόνος και για δηµόσια διαβούλευση και για ακρόαση των φορέων
και κυρίως -γιατί αυτό πιστεύω εν τέλει ότι είναι δηµοκρατία- να
έχουµε µια γνήσια διαβουλευτική συζήτηση ενώπιον της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Για τον λόγο αυτό υπήρξε δηµόσια διαβούλευση έξι ηµερών,
υπήρξαν πολλαπλές συνεδριάσεις της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και ακούστηκαν και οι φορείς οι οποίοι εκλήθησαν
ενώπιον της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και, πράγµατι, οφείλω να οµολογήσω ότι ήταν εξαιρετικά δηµιουργική η
όλη κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία οφείλω και εγώ από
τη θέση αυτή να επαινέσω.
Δεν αντιλαµβάνοµαι δε ως οπισθοχώρηση την αποδοχή σηµαντικών προτάσεων, που έγιναν τόσο από τη Συµπολίτευση όσο
και από την Αντιπολίτευση. Συνιστά, κατά την άποψή µου, τίτλο
τιµής για το παρόν νοµοσχέδιο ότι ενσωµάτωσε πολλές από τις
παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν, στο πλαίσιο ιδίως της
Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, και θεωρώ ότι βελτιστοποιήθηκε κατά πολύ το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, χωρίς βεβαίως, όπως συνοµολογήθηκε, να αλλάξει η βασική του
φιλοσοφία για την πρόσληψη που έχουµε εµείς περί του εκσυγχρονισµού του κράτους.
Τι είναι επιτελικό κράτος: «Αρχή σοφίας η ονοµάτων επίσκεψις», όπως έλεγε ο Αντισθένης. Επιτελικό είναι το κράτος εκείνο
το οποίο φέρει αποτέλεσµα. Είναι το κράτος το οποίο προγραµµατίζει και το οποίο µπορεί να συντονίζει και να ελέγχει. Δεν είναι
ένα κράτος το οποίο είναι µικρό και ευέλικτο. Αυτό αποτελεί θεωρία της πολιτικής επιστήµης, η οποία έχει ανατραπεί ήδη από
τη δεκαετία του 1980.
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Το κρίσιµο του επιτελικού κράτους είναι η ύπαρξη τυποποιηµένων διαδικασιών, οι οποίες να µπορούν ανά πάσα στιγµή να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους, και ιδίως κριτήριο είναι η
δηµιουργία προγραµµατικών θέσεων, έτσι ώστε να µπορούν να
παρακολουθηθούν µε ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Ακούγοντας τους εισηγητές της Αντιπολίτευσης, µένει κάποιος
µε την εντύπωση ότι η οργάνωση του κράτους ήταν άριστη και
δεν απαιτείτο καµµία παρέµβαση για τη διαµόρφωση σύγχρονων
δοµών και διαδικασιών.
Θα µου επιτρέψετε µε κάθε σεβασµό να πω ότι η άποψη αυτή
δεν συνάδει µε την πραγµατικότητα. Δεν συνάδει, διότι το κράτος στη Μεταπολίτευση στην Ελλάδα λειτούργησε µε τέτοιου
τύπου θεµελιώδεις αδράνειες, ώστε να έχει καταστεί ένα κράτος
ιδιαιτέρως στατικό, το οποίο δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να ανταποκριθεί στις επιταγές ενός σύγχρονου επιτελικού κράτους.
Είµαστε ευχαριστηµένοι µε τον τρόπο που λειτούργησε µεταπολιτευτικά το Υπουργικό Συµβούλιο; Η απάντηση είναι ότι δεν
είµαστε ευχαριστηµένοι. Το Υπουργικό Συµβούλιο στη Μεταπολίτευση λειτούργησε στην πραγµατικότητα ως ένα γνήσιο υποχείριο του Πρωθυπουργού.
Εκπλήσσοµαι να ακούω ότι δηµιουργείται µια µεγάλη, µε ορισµένες εξαιρέσεις…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με πολύ µεγάλες εξαιρέσεις!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Με µεγάλες εξαιρέσεις, κύριε καθηγητά.
Δυστυχώς, προϊόντος του χρόνου, υπήρξε σοβαρή υποβάθµιση του συλλογικού έργου του Υπουργικού Συµβουλίου. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι, ενόσω βαδίζαµε στον 21ο αιώνα, αποµειώθηκε ιδιαιτέρως ο αριθµός των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και είναι ενδιαφέροντα τα στατιστικά πάνω στο
κεφάλαιο αυτό. Όµως ιδίως το µεγάλο πρόβληµα της συλλογικότητας του Υπουργικού Συµβουλίου είναι ότι, όχι µόνο δεν
υπήρχε ένα βασικό εγχειρίδιο επί τη βάσει του οποίου θα υπήρχε
η διακυβέρνηση, αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρχε περιοδικότητα
και κανονικότητα στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Δεν υπάρχει καµµία ευρωπαϊκή χώρα η οποία να έχει δοµηµένο κράτος που να µην έχει µια περιοδικότητα στη λειτουργία
του Υπουργικού Συµβουλίου. Δεν µπορεί να καθορίζει ο Πρωθυπουργός µε µόνη τη βούλησή του πότε θα συγκληθεί το Υπουργικό Συµβούλιο.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο θέτουµε για πρώτη φορά τον κανόνα στη Μεταπολίτευση ότι το Υπουργικού Συµβούλιο συγκαλείται σε τακτή περιοδικότητα µία φορά κάθε µήνα και όχι απλώς
αυτό, αλλά κάθε Υπουργικό Συµβούλιο θα έχει και µια πολύ συγκεκριµένη εντολή να επιτελέσει. Υπάρχει το Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο καθορίζει τις επιµέρους πολιτικές, εκείνο το οποίο
εγκρίνει το συνολικό σχέδιο δράσης του επιχειρησιακού κράτους
και υπάρχει το Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο επιµερίζει τη
δράση στα Υπουργεία και υπάρχει το Υπουργικό Συµβούλιο ανά
µήνα στο οποίο τα Υπουργεία έρχονται και υποβάλλουν τα δικά
τους επιµέρους σχέδια δράσης, ένα κανονικό εγχειρίδιο διακυβέρνησης, το οποίο απέλειπε από την ελληνική πολιτική ζωή και
για πρώτη φορά εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Είµαστε ευχαριστηµένοι µε τον τρόπο µε τον οποίο συντασσόταν το σχέδιο για τις δηµόσιες πολιτικές και παρακολουθείτο το
πρόγραµµα αυτό; Η απάντηση, κατά την άποψή µου, είναι ότι
πρέπει να είµαστε πολύ απογοητευµένοι από αυτό.
Ακούστηκε προηγουµένως -εικάζω ως µοµφή- ότι αυτό που θέλουµε να εισάγουµε είναι µια χάραξη δηµόσιας πολιτικής από τα
άνω προς τα κάτω. Μα, αυτό δεν είναι µια επιλογή προσωπική ή
κυβερνητική. Αυτό είναι η αποκατάσταση του αληθούς νοήµατος
του Συντάγµατος του ίδιου.
Το Σύνταγµα επιβάλλει ότι η κυβέρνηση συλλογικά συντονίζει
και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας. Το Σύνταγµα το ίδιο
είναι εκείνο το οποίο επιτάσσει ότι ο Πρωθυπουργός διασφαλίζει
την ενότητα της κυβέρνησης και κατευθύνει όλες τις δηµόσιες
υπηρεσίες για τη συντέλεση της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν
είναι µια κοσµοθεωρία ούτε µια βάση πολιτικής επιστήµης. Πρόκειται για το σαφές γράµµα του Συντάγµατός µας και αυτό αποκαθιστούµε, δηµιουργώντας µια δοµή, η οποία χαρακτηρίστηκε
αυτοκρατορική και συγκεντρωτική.
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Θα µου επιτρέψετε να πω ότι καµµία υπερσυγκέντρωση δεν
υφίσταται, καµµία αποψίλωση των κυβερνητικών δοµών και βεβαίως καµµία αποψίλωση -δεν θα τολµούσα να το πράξω εγώ,
διότι θα λογοδοτούσα στους φοιτητές µου- ιδίως του ιερού
αυτού του χώρου, του Κοινοβουλίου. Καµµία απολύτως αρµοδιότητα δεν αφαιρείται από Υπουργό. Οι Υπουργοί διατηρούν
στο ακέραιο τις αρµοδιότητες που τους αποδίδονται από τον
νόµο και από το Σύνταγµα. Αυτό το οποίο καθιερώνεται είναι
αυτό το οποίο ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά προηγµένα κράτη.
Υπάρχει, δηλαδή, µια κεντρική δοµή, η οποία παρακολουθεί την
εκτέλεση του κυβερνητικού έργου. Αυτό γιατί έχει αξία; Διότι έως
σήµερα συνέβαινε εντελώς προσωποπαγώς, άτυπα. Θα σήκωνε
ίσως το τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός, για να δει πού βρίσκεται,
σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται η εξέλιξη µιας νοµοθετικής
πρωτοβουλίας, της προεργασίας σε ένα Υπουργείο. Σήµερα
αυτό παρέλκει. Διότι δηµιουργούνται οι δοµές, έτσι ώστε ταυτόχρονα και οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός να µπορούν σε
πραγµατικό χρόνο να γνωρίζουν πού βρίσκεται η κάθε επιµέρους
κυβερνητική δράση και να παρεµβαίνει ο Πρωθυπουργός, αλλά
µόνο συντονιστικά και διορθωτικά και όχι στην ουσία της δηµόσιας πολιτικής.
Είναι άραγε µοµφή το ότι θα υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο
θα βγάζει έγκαιρη προειδοποίηση ότι υπάρχει µια υστέρηση στον
χρονικό προγραµµατισµό για την εφαρµογή µιας δηµόσιας πολιτικής; Είναι άραγε µοµφή το ότι σε ένα κράτος, όπως το δικό
µας, το οποίο επί σαράντα πέντε χρόνια υποφέρει από πολλαπλές συναρµοδιότητες, επιτέλους θα υπάρξει ένας γνήσιος συντονισµός; Οι συναρµοδιότητες κατατρέχουν το ελληνικό πολιτικό
σύστηµα ήδη από δεκαετίες. Κάπως δεν θα πρέπει να επέλθει
µια εξοµάλυνση, έτσι ώστε να µην έχουµε το φαινόµενο οι
Υπουργοί να λειτουργούν µεταξύ τους αντιπολιτευτικά; Πώς διασφαλίζεται η ενότητα, πέρα από ένα ισχυρό σύστηµα, το οποίο
θα µπορεί να παρακολουθεί την τήρηση των πολιτικών και όλα
µε σεβασµό απολύτως στις συνταγµατικές αρµοδιότητες των
Υπουργών;
Ειπώθηκε ότι συνιστά περιορισµό το γεγονός ότι δηµιουργείται µια Γενική Γραµµατεία Νοµοτεχνικής και Νοµοθετικών Θεµάτων. Δεν υπάρχει ούτε µία χώρα της Ευρώπης που να µην
υπάρχει µια τέτοια γενική γραµµατεία. Είναι αδιανόητο όταν
πλέον σε όλα, µα σε όλα, τα µεγάλα πανεπιστήµια της Ευρώπης
υφίσταται ειδικό τµήµα και µάθηµα νοµοτεχνικής να µην έχουµε
εµείς στην Ελλάδα υιοθετήσει βασικές αρχές του τρόπου µε τον
οποίο παράγεται ο νόµος. Και, δευτερογενώς, αυτό τι σηµαίνει;
Κακή νοµοθέτηση, πολλαπλή νοµοθέτηση, κακονοµία, πολυνοµία, η οποία δεν θεραπεύεται και αυτά όλα γιατί; Διότι δεν µπορούµε να αντιληφθούµε ότι κινούµεθα πλέον σε ένα εντελώς
διαφορετικό, σύγχρονο, εξειδικευµένο περιβάλλον.
Η ειδική γραµµατεία του Ηνωµένου Βασιλείου που επεξεργάζεται τα νοµοσχέδια είναι στην πραγµατικότητα εκείνη η οποία
συντάσσει εξαρχής το νοµοσχέδιο. Εµείς δεν φθάνουµε µέχρι
εκεί. Μόνο νοµοτεχνική είναι η παρέµβαση που γίνεται. Μήπως
κανείς αµφισβητεί ότι το Ηνωµένο Βασίλειο είναι κοιτίδα του αντιπροσωπευτικού συστήµατος; Αποψιλώνει τους Υπουργούς το
σύστηµα του Ηνωµένου Βασιλείου, που επί οκτακόσια χρόνια
έχει εισφέρει τον θεσµό στην Ευρώπη; Προφανώς και όχι. Επιτέλους, ας έχουµε ένα σύγχρονο σύστηµα, το οποίο θα µπορεί
να ανταποκριθεί στους καιρούς. Δεν µπορούµε να λειτουργούµε
µονίµως µε τις αδράνειες οι οποίες έχουν παραχθεί στη Μεταπολίτευση.
Δεν είναι άραγε παθολογία το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η
ώσµωση µεταξύ πολιτικής και διοίκησης; Άκουσα ότι υπάρχει µια
επιχείρηση να αλωθεί και να κοµµατικοποιηθεί το κράτος, η διοίκηση. Αυτό είναι πράγµατι µια πολύ µεγάλη παθολογία και συνέβαινε προϊόντος του χρόνου της Μεταπολίτευσης.
Δεν καταλαβαίνω, όµως, ειλικρινά, πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζετε ως κοµµατικοποίηση το γεγονός ότι για πρώτη φορά
τίθεται, µε έναν τρόπο εντελώς στεγανό, το κοµµάτι της πολιτικής διοίκησης, που εκκινεί από τον Υπουργό και καταλήγει έως
τον θεµατικό Γενικό Γραµµατέα, από την υπηρεσιακή διοίκηση,
που εκκινεί από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα και καταλήγει
σε όλη τη διοικητική ιεραρχία. Πλέον δύο διακριτοί πυλώνες, που
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κάθε ένας από αυτούς έχει συγκεκριµένη αρµοδιότητα.
Και πώς συµβαίνει αυτό; Πρώτα απ’ όλα στον πυλώνα «Πολιτική Διοίκηση» παραµένει η χάραξη της στρατηγικής κατά τη
συνταγµατική επιταγή και παραµένει η άσκηση της κανονιστικής
αρµοδιότητας, η παραγωγή δηλαδή των αναγκαίων κανόνων δικαίου, έτσι ώστε να εφαρµοστεί η πολιτική.
Αντιθέτως, στον πυλώνα «Διοίκηση» τι δηµιουργείται; Δηµιουργείται, πρώτα απ’ όλα, η θέση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας, που αποτελεί στην
πραγµατικότητα την ανώτατη βαθµίδα της δηµόσιας διοίκησης,
πλέον προέρχεται από τη δηµοσιοϋπαλληλία -είναι δηµόσιος
υπάλληλος καριέρας-, συγκεντρώνει όλη την ύλη των οικονοµικών και του προσωπικού του Υπουργείου. Πλέον, το πορτοφόλι
του Υπουργείου και την υπηρεσιακή κατάσταση την έχει η ίδια η
διοίκηση. Δεν αποτελεί, στην πραγµατικότητα, µια µονοπωλιακή
επιβολή του οποιουδήποτε Υπουργού.
Επιπλέον, µεταφέρεται στη διοίκηση η µεγαλύτερη ύλη στην
άσκηση της κρατικής δράσης, οι ατοµικές διοικητικές πράξεις.
Το 80% πλέον της ύλης θα παράγεται από τους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι επιλέγονται από το ΑΣΕΠ, εξελίσσονται από
υπηρεσιακά συµβούλια και λογοδοτούν στο πλαίσιο της δηµοσιοϋπαλληλικής τους θέσης, χωρίς καµµία απολύτως εντολή από
πολιτικό προϊστάµενο. Το 80% της ύλης!
Πλέον αυτό τι σηµαίνει; Περικόπτεται κατά 80% η γραφειοκρατία του ελληνικού δηµοσίου, αποκόπτεται ο οµφάλιος λώρος που
θα παρήγαγε αυτή τη δευτερογενή εστία διαφθοράς, την πίεση
προς τη διοίκηση, για να παραγάγει συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Αυτό δεν συνιστά αποκοµµατικοποίηση; Αποτελεί αίτηµα και της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, αλλά νοµίζω και της πολιτικής τάξης,
να εµπιστευόµαστε τη δηµόσια διοίκηση. Δεν συνιστά εµπιστοσύνη στη δηµόσια διοίκηση ότι πλέον η µεγαλύτερη ύλη θα παράγεται µέσα από τους δηµοσίους υπαλλήλους καριέρας;
Υπάρχει µεγαλύτερη απόδειξη του ποιος σέβεται και εµπιστεύεται τη δηµόσια διοίκηση από αυτό;
Τέλος, αισθάνοµαι ότι υπάρχει η παθολογία σε ό,τι αφορά τη
λογοδοσία και την έλλειψη διαφάνειας. Νοµίζω σε αυτό µπορούµε να συµφωνήσουµε. Ίσως να είναι λάθος ο τρόπος που το
θέτουµε. Θα ήθελα, όµως, να σας πω το εξής: Είµαστε ευχαριστηµένοι µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα ελεγκτικά
σώµατα;
Άκουσα µε πολλή προσοχή τις εισηγήσεις των ειδικών εισηγητών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Είµαστε ευχαριστηµένοι µε
το ότι έχουµε µια γιγάντια πολυδιάσπαση των ελεγκτικών µηχανισµών; Είµαστε ευχαριστηµένοι µε το ότι υπάρχουν ζώνες που
δεν ελέγχονται, επειδή ακριβώς υπάρχουν επικαλυπτόµενες
ελεγκτικές δραστηριότητες; Είµαστε ευχαριστηµένοι µε το γεγονός ότι οι έξι εποπτικές ελεγκτικές αρχές, οι οποίες συγχωνεύονται µε την πρόταση που έχετε ανά χείρας, διορίζονται µε
τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο από την πολιτική εξουσία; Είµαστε
ευχαριστηµένοι µε όλα αυτά; Χρειάζεται κάποια τοµή;
Αυτό το οποίο λέµε είναι ότι πλέον έχουµε µια µεγάλη ελεγκτική αρχή. Αποτελεί επιταγή όλων των διεθνών οργανισµών,
αποτελεί επιταγή της κοινής λογικής να έχουµε πλέον µία αρχή,
η οποία θα εξοπλίζεται απολύτως µε ελευθεροφροσύνη, για να
µπορεί να επιτελεί το έργο. Πώς; Με στοιχεία υψηλής ανεξαρτησίας και αµεροληψίας.
Είναι άσχηµο και κακό το γεγονός ότι για πρώτη φορά εισάγεται µε την αρχή αυτή ένας κανόνας, ότι και ο ελεγκτής οφείλει
να ελέγχεται; Το αυτονόητο που ισχύει παντού στον κόσµο, ότι
δηλαδή µέσα σε έναν ελεγκτικό µηχανισµό πρέπει να έχουµε
µορφές εσωτερικού ελέγχου, τις audit committees; Κάποια
στιγµή δεν πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα; Δεν πρέπει να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο ελέγχων; Δεν πρέπει στην πραγµατικότητα
οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να βγουν έξω από τη λογική της πολιτικής επιρροής;
Άκουσα κάτι, το οποίο ειλικρινά µου φάνηκε πολύ αντιφατικό.
Άκουσα ότι ερχόµαστε και υποβαθµίζουµε τα σώµατα ελέγχου
της αγοράς, δηλαδή το ΣΔΟΕ, το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας
και το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διότι πλέον δεν θα
υπάγονται στον γενικό γραµµατέα, αλλά σε γενικό διευθυντή. Και
αυτό συνιστά κατά την αντίληψη που έχουµε υποβάθµιση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα µου επιτρέψετε µε κάθε σεβασµό να πω ότι είναι η µείζων
αναβάθµιση που θα µπορούσαν να έχουν τα σώµατα αυτά, διότι
πλέον δεν θα υπόκεινται σε κανέναν απολύτως πολιτικό έλεγχο,
διότι ο γενικός διευθυντής ή ο ειδικός διευθυντής διορίζεται από
την κυβέρνηση, αλλά θα υπάγονται αποκλειστικά και µόνο στην
ίδια τη διοίκηση. Το πρόγραµµα των ελέγχων, οι εκθέσεις ελέγχων θα παράγονται µόνο από τον ανεξάρτητο πυλώνα «Διοίκηση
Υπηρεσιακή», όπου θα προΐσταται ένας γενικός διευθυντής. Είναι
υποβάθµιση αυτό;
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι η αίσθηση που έχω είναι ότι
έχουµε ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο θα µπορούσε να δηµιουργήσει συνθήκες εκσυγχρονισµού και ανασυγκρότησης της
χώρας. Εξαρτάται πολύ, προφανώς, από την εφαρµογή που θα
τύχει. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Νοµίζω, όµως, ότι θα πρέπει
να συναινέσουµε όλοι στο ότι, όπως έχει δοµηθεί το ελληνικό
κράτος, απαιτούνται ριζικές τοµές. Και οι ριζικές αυτές τοµές θα
έρθουν όχι συντηρητικά, προσπαθώντας µε σηµειακές παρεµβάσεις να δούµε τα προβλήµατα, αλλά µε µία συνολική παρέµβαση,
η οποία θα φέρει το κράτος ένα βήµα µπροστά. Και αυτή είναι η
πρώτη φάση αυτού του εκσυγχρονισµού.
Θα ακολουθήσει µία δεύτερη φάση, η οποία θα ασχοληθεί µε
την κάθετη οργάνωση του κράτους, που έχει να κάνει κυρίως µε
την επικουρικότητα. Διότι σωστά υπήρξε αναφορά ότι καµµία µείζων µεταρρύθµιση του κράτους δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς να
υπάρχει και µία ριζική αναδιάταξη των θεσµών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης. Θα υπάρξει σε δεύτερη η
φάση και θα είναι πολύ γενναία. Διότι αυτό το πλαίσιο, το οποίο
σήµερα εισάγεται, θα συνοδευθεί και από ένα σχέδιο µεταρρυθµιστικό, που θα αποδίδει µείζονες αρµοδιότητες στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτοτελείς πόρους. Άρα θα
υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο για τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κ. Σπίρτζη, για το
ευγενικό του δώρο. Μου δώρισε «Το λάθος» του Σαµαράκη, που
είναι από τα αγαπηµένα µου, όπως και το «Ζ» του Βασίλη Βασιλικού. Θα ήθελα να επισηµάνω, όµως, µε την ευκαιρία αυτή το
εξής.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα είχατε και τα δύο βιβλία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τα
είχα. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι, επειδή ανατρέχουν στη δεκαετία
του ’60, ήµουν κάπως µικρός τότε και τα διάβασα σε όψιµη ηλικία.
Θα ήθελα να πω το εξής όµως: Ποιο ήταν το λάθος στο έργο
του Σαµαράκη; Ήταν το εξής: Έχουµε καθεστώς, το οποίο είναι
απρόσωπο και είναι µία δύναµη επιβολής. Όπως θα έλεγε ο
Λένιν, για να το εξηγήσω, οι εκλογές παράγουν τους µηχανισµούς καταδυνάστευσης. Επιλέγεις τον δυνάστη σου, εγώ, ξέρετε, δεν είµαι έτσι. Το µεγάλο λάθος, όµως, που έγινε ήταν ότι
δεν υπολόγισαν, δεν υπολόγισε το καθεστώς στον άνθρωπο.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να πω -και δική µου πεποίθηση είναι- το
εξής: Για να µπορέσουµε να ελέγξουµε την αυθαιρεσία και την
υπερσυγκέντρωση των εξουσιών, χρειάζεται ένα και µόνο
πράγµα. Χρειάζεται η θέση πολύ συστηµατικών διαδικασιών. Ο
Πρωθυπουργός δεν αποκτά εξουσία όταν έχει µία µεγάλη δοµή
δίπλα του. Ο Πρωθυπουργός αποκτά εξουσία όταν δεν υπάρχει
διαδικασία η οποία να τον δεσµεύει στον τρόπο µε τον οποίο παράγεται η πολιτική. Και η φιλοδοξία η δικιά µου, µε το παρόν νοµοσχέδιο, είναι ακριβώς αυτό: όλα τα κρατικά όργανα να
δεσµεύονται από τις διαδικασίες και τα όργανα αυτά, όταν αναφερόµαστε στην Κυβέρνηση, να είναι υποτελή στη δική σας
κρίση, του Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
Στη συνέχεια τον λόγο θα έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν σας γνώριζα προσωπικά. Θαύµασα,
όµως, σήµερα τη ρητορική σας δεινότητα. Θα έλεγα ότι κάνατε
το κρέας ψάρι. Εξαιρετική οµιλία θα έλεγα, αλλά µόνο για τους
ανθρώπους Νέας Δηµοκρατίας, τους Βουλευτές και τους ψηφοφόρους.
Δεν κατάλαβα τι µας είπατε. Μας είπατε, δηλαδή, ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα έχει υπερεξουσίες, γιατί θα υπάρχουν κάποια
άλλα όργανα τα οποία θα είναι ανεξάρτητα; Αυτό µας είπατε; Ή
είπατε ότι µπορεί ένα κράτος να υπάρχει, αν υπάρχουν και πολλοί άλλοι φορείς ταυτόχρονα;
Ακούστε, δεν είµαστε Γερµανία. Στη Γερµανία αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά τα κράτος δουλεύει. Δυστυχώς, στην Ελλάδα
είτε αλλάξει η κυβέρνηση είτε όχι, το κράτος δεν δουλεύει.
Για να καταλάβουµε και τα ουσιαστικά, θα ξεκινήσω µε µια
ρήση την οποία άκουσα σήµερα και µου άρεσε πάρα πολύ, κύριε
Υπουργέ. Εκείνος που θέλει να διευθύνει τη χώρα ως εξαίσια ορχήστρα, πρέπει να γυρίσει την πλάτη στον κοµµατικό του λαό,
στους θεατές του. Δυστυχώς, όµως, όχι µόνο δεν γυρίσατε την
πλάτη στον κοµµατικό λαό σας, διότι, αν γυρίζατε την πλάτη θα
κάνατε κάτι πολύ απλό, θα προκηρύσσατε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις
θέσεις και θα λέγατε ότι χρειαζόµαστε εκατό, διακόσιους, πεντακόσιους ανθρώπους, για να στελεχώσουν ένα ανεξάρτητο και
µη κοµµατικό στελεχιακό δυναµικό. Το κάνατε; Όχι. Άρα, λοιπόν,
µην έρχεστε εδώ.
Σας είπα ότι η ρητορική σας δεινότητα είναι ανεπανάληπτη,
εξαίσια, εξαιρετική, αλλά κάποια στιγµή πήγατε να πείσετε κι
εµένα ότι το κάνετε καλύτερα. Αν, όµως, το κάνατε καλύτερα, θα
κάνατε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σας είπα, αυτό το αυτονόητο, θα αναρτούσατε και θα λέγατε: Ποιοι είναι οι άξιοι, ποιοι είναι οι καλοί,
ποιοι είναι οι µη κοµµατικά αρεστοί, αλλά µπορούν να αποδώσουν; Είναι ένας, δύο, πέντε, δέκα, δεκαπέντε.
Είµαι βέβαιος ότι από τους πεντακόσιους, εξακόσιους, πόσους
θα πάρετε, οι περισσότεροι θα είναι κολλητοί του κυρίου Πρωθυπουργού, κολλητοί των Υπουργών, φίλοι του κοµµατικού σας
σωλήνα, που βγαίνουν από τα πανεπιστήµια, ξέρετε από τη ΔΑΠ,
και κάποιοι ίσως, µερικά ψήγµατα, µπορεί να είναι κάποιοι οι
οποίοι µπορεί να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν είναι αυτό
πολιτική, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς, λυπούµαι, αλλά δεν είναι
πολιτική.
Κι επειδή πολλοί από σας φαντάζοµαι ότι ταξιδεύετε στο εξωτερικό και τυγχάνει εγώ να έχω και σχέσεις µε τη Γερµανία, δεν
είναι έτσι το κράτος το γερµανικό. Αν θέλετε να µιλάτε για ευρωπαϊκό κράτος, αναρτήστε χθες, αύριο όλες τις θέσεις να διαλέξουµε τους καλύτερους, τα Ελληνόπουλα που έχουν διδακτορικά
και µεταπτυχιακά και όχι να βάζετε απόφοιτο λυκείου να µπορεί
να καταλάβει µια θέση ευθύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Υπάρχουν παιδιά που έχουν γίνει
σερβιτόροι στη Γερµανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία γιατί δεν µπορούν να βρουν δουλειά εδώ κι εσείς βάζετε απόφοιτους λυκείου
σε θέσεις, ενώ υπάρχουν άλλοι µε διδακτορικά και µεταπτυχιακά;
Άρα, λοιπόν, ας σταµατήσουµε τουλάχιστον. Δεν είναι κακό
στην πολιτική να λες ψέµατα, κύριε Υπουργέ, έτσι λέγανε παλαιόθεν. Εγώ διαφωνώ µε αυτό. Κακό είναι να τα πιστεύεις κι ο ίδιος
όµως. Εδώ πιστεύετε στο ψέµα σας ότι λέτε αλήθεια. Μα, είναι
ψέµα αυτό που κάνετε. Είναι όλο φαρσοκωµωδία, αναξιοκρατία,
«βολεψακισµός», ρουσφέτια.
Είναι τετρακόσια σαράντα άτοµα στην αυλή του κ. Μητσοτάκη,
άλλοι οκτακόσιοι πενήντα σε Υπουργούς. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, κύριε Υπουργέ, αλλά, αν θέλετε να κάνετε πραγµατικά
ένα βήµα προς τα µπροστά και όχι βήµα σηµειωτόν κοµµατικό,
πρέπει να το κάνετε δηµόσια και να πείτε: Ο Ρουσόπουλος είναι
καλός, µπορεί να είναι ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος, αλλά κάνει για τη
δουλειά αυτή. Ο Μυλωνάκης το ίδιο. Λέω ονόµατα συναδέλφων
εδώ ή παιδιά απέξω. Όχι να βάζεις δικούς σου ανθρώπους.
Δεν πιστεύω να σας στεναχώρησα, κύριε Ρουσόπουλε; Είπα
ότι είστε καλός, γι’ αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω ακούσει και χειρότερα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
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Λύσης): Δεν πιστεύω να ήταν το χειρότερο αυτό που ακούσατε
πάντως.
Πάµε στα υπόλοιπα. Στα ιδιωτικά γραφεία των Υπουργών, λέει,
προβλέπονται δεκαοκτώ θέσεις υπαλλήλων, εκ των οποίων οι
οκτώ µετακλητοί. Τι να τους κάνουν τους δεκαοκτώ οι Υπουργοί;
Τι να τους κάνουν οι Υπουργοί; Θα δουλεύουν τόσο πολύ; Δηλαδή είναι εργασιοµανείς όλοι οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας;
Ακούστε, για να µην κοροϊδευόµαστε. Οι Υπουργοί θέλουν κάτι
δηµοσιογράφους, για να τους γλείφουν όλη µέρα. Ακούστε τι κάνουν οι Υπουργοί σήµερα στην Ελλάδα. Παίρνουν τέσσερεις,
πέντε δηµοσιογράφους στα γραφεία τους, δυστυχώς για το
επάγγελµα των δηµοσιογράφων, οι οποίοι δουλεύουν σε ραδιόφωνο, εφηµερίδα ή τηλεόραση και κάνουν, αν θέλετε, τις «γλάστρες», ή καλύτερα τις «σφουγγαρίστρες» του Υπουργού.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, έτσι δουλεύει το σύστηµα στην
Ελλάδα, γι’ αυτό και βλέπετε κάποια κανάλια να δίνουν γη και
ύδωρ στην όποια κυβέρνηση. Και γι’ αυτό βλέπετε κάποια κανάλια, κύριε Υπουργέ, που παλαιότερα ήταν µε τον ΣΥΡΙΖΑ, το
έχουν γυρίσει σήµερα και το έχουν πάει προς τα εσάς. Γιατί η
εξουσία αυτά κάνει. Μεταλλάσσει ιδεολογίες και αλλάζει ανθρώπους, δυστυχώς. Καµµιά φορά, θα το πω έτσι απλά, δεν αλλάζει
η εξουσία τον άνθρωπο. Απλά αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του.
Και το λέω για όλους εδώ µέσα, για να καταλάβουν.
Στην Προεδρία, λέει, θα υπάγονται η ΕΥΠ και η ΕΡΤ. Έφυγαν
από εκεί; Τι έγινε; Πήγαν στον Πρωθυπουργό; Πού ανήκει η ΕΥΠ,
παιδιά; Έχω µπερδευτεί λίγο. Η ΕΥΠ και η ΕΡΤ ανήκουν στο Γραφείο του Πρωθυπουργού; Έγινε και δηµοσιογράφος ο κ. Μητσοτάκης; Δεν ξέρω µπορεί να έγινε και Τζέιµς Μποντ, έχει την ΕΥΠ.
Σας λέω µερικά χαριτωµένα τώρα, για να καταλάβετε. Όλη
αυτή η υπερσυγκέντρωση όλων των εξουσιών στο Γραφείο του
Πρωθυπουργού ή δείχνει ότι έχετε µια φοβία δικαιολογηµένη για
το βαθύ κράτος ή ότι δεν είστε ικανοί να καταλάβετε ότι η αξιοκρατία είναι το υπ’ αριθµόν ένα στοιχείο που µπορεί να βγάλει
τη χώρα από το τέλµα.
Υπάρχουν άξιοι άνθρωποι. Είµαστε η χώρα που έδιωξε τον Νανόπουλο, ρε παιδιά! Τον άξιο αυτόν άνθρωπο τον διώξαµε από
το πανεπιστήµιο, δεν τον θέλαµε στο πανεπιστήµιο! Αυτή είναι η
Ελλάδα, η νεο-Ελλάδα που φτιάξαµε!
Τα λέω µε πολύ απλά λόγια, γιατί δεν θέλω να κουράσω τους
ανθρώπους.
Βλέπω κάτι µπόνους, επιδόµατα προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ: Όταν κάνετε προϊστάµενο στην ΕΥΠ
έναν σεκιουριτά, ο οποίος έκανε γύρους γύρω από την Αµερικανική Πρεσβεία συνεχώς, επειδή το ήθελε ο Πάιατ, µη µου λέτε
εµένα ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει δουλείες ή δεν εντέλλεται
από κάποιους. Μου βάλατε στην ΕΥΠ τον κ. Κοντολέων -δεν
ξέρω πώς τον λένε- έναν σεκιουριτά! Ο Χριστός και η Παναγία,
δηλαδή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι πράγµατα τα οποία σάς λέω ότι αποκαλύπτουν και τον
χαρακτήρα και την ποιότητα του πολιτεύµατος ή της διακυβερνήσεώς σας.
Θα το ξαναπώ ακόµα µία φορά: Για όλες τις θέσεις να προκηρύξετε ελεύθερα, να πάνε τα Ελληνόπουλα να κάνουν αίτηση!
Είναι υποκριτικό!
Πάµε στην κ. Θάνου τώρα, µε την οποία δεν έχω τις καλύτερες
σχέσεις. Ούτε την ξέρω την κυρία ούτε και τη συνάντησα ποτέ.
Τη βόλεψαν οι κύριοι από εκεί πριν να φύγουν, έρχεστε να την
ξεβολέψετε εσείς, για να βολέψετε έναν δικό σας µετά. Ο βολεψάκιας και ο ξεβολεψάκιας! Έτσι είστε, για να βολέψετε τους δικούς σας. Σας πειράζει επειδή είχε σχέση µε τον Πρωθυπουργό,
ενώ τα παιδιά που θα βάλετε τώρα δεν έχουν σχέση µε τον Πρωθυπουργό. Όλα είναι µακριά από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Τι είναι αυτά που λέτε εδώ µέσα; Μέσα στο ψέµα ζούµε εδώ!
Βγείτε και λίγο παραέξω. Ποιος θα πιστέψει τώρα ότι αυτό που
λέτε ισχύει; Δεν θα πω ότι είναι αντισυνταγµατικό και όλα αυτά
τα περίεργα. Και κακώς έγινε αυτό µε την κ. Θάνου. Εγώ θα το
πω δηµοσίως ότι πρέπει να βγει ο νοµοθέτης και να πει ότι όσοι
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είναι ανώτατοι δικαστές δεν πρέπει να καταλαµβάνουν καµµία
θέση ούτε Υπουργού, γιατί και εσείς έχετε έναν Υπουργό εδώ,
ένα µέλος της Κυβερνήσεώς σας, τον κ. Αθανασίου. Δεν ήταν
πρώην δικαστής; Δηλαδή αυτοί κάνουν κακό, ενώ το δικό σας
είναι καλύτερο. Όχι. Και τα δύο είναι στραβά. Οι ανώτατοι δικαστές δεν έχουν δικαίωµα, το λέω ευθέως, δεν είναι σωστό να εµπλέκονται στα κόµµατα, ακόµη και µετά το πέρας της σύνταξής
τους. Είναι ανόητο, είναι λανθασµένη πολιτική! Βάλαµε τη Θάνου
τώρα στο σακίδιο και δεν κοιτάτε τα καλύτερα.
Εδώ πήρατε την Αγγελοπούλου, την κ. Αγγελοπούλου, ρε παιδιά! Δική σας δεν ήταν; Τον κ. Τσίπρα στην Αµερική δεν τον πήγε
η Αγγελοπούλου; Την πήρατε και τη βάλατε σε θέση την κ. Αγγελοπούλου, που ακόµα δεν ξέρουµε πόσο µας κόστισαν αυτοί
οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Στις 12 Νοεµβρίου 2004, µας έλεγε ο κ.
Αλογοσκούφης ότι είναι 8,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στις 9 Αυγούστου 2005, µας έλεγε η κ. Πετραλιά ότι ήταν 13 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Να µην πω για τα πυροτεχνήµατα δίπλα στο σπίτι της κ.
Αγγελοπούλου, µε τα οποία κάηκε το µισό δάσος.
Εσείς που παίρνετε αυτή την κυρία, την καταγγέλλατε -για να
καταλάβετε, γιατί εγώ έχω και φωτογραφιούλες, να τες, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας και να µη διαβάσω τι έλεγαν οι Υπουργοί
σας, οι σηµερινοί Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας για την κ. Αγγελοπούλου- και δεν µιλάει κανένας σας, κανείς σας! Κάποτε την
καταγγέλλατε, «η διαπλεκόµενη, η κυρία που µένει στο Παρίσι»,
τώρα τη βάζετε σε θέση-κλειδί. Και τι κλειδί; Για εµένα, εθνικό
κλειδί, «1821»! Θα κάνει τη Μαντώ Μαυρογένους; Την Μπουµπουλίνα Λασκαρίνα; Είµαστε µε τα καλά µας; Δηλαδή, λέτε ότι
θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό και κάνετε τα ίδια πράγµατα!
Γιατί; Και αναρωτιέµαι.
Θα το πω και αλλιώς και θα πάµε στα σοβαρότερα τώρα.
Έχετε Υπουργό, κύριοι συνάδελφοι, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση Τύπου πριν γίνει Υπουργός σας για µακεδονική µειονότητα
στην Ελλάδα. Ο κ. Σκυλακάκης και η Δράση! Είχε µιλήσει για µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα µαζί µε το Ουράνιο Τόξο. Τον
έχετε Υπουργό σας! Τον εκτιµώ ως άνθρωπο, τον χαιρετώ κιόλας. Δεν το πιστεύετε;
Καταθέτω στα Πρακτικά ανακοίνωση του κόµµατός του, τότε
που ήταν εκεί -τι ήταν, εν πάση περιπτώσει- προεδρεύων.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
δελτίο Τύπου, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Έχετε έναν άνθρωπο Υπουργό που µιλούσε για µακεδονική
µειονότητα. Οι Μακεδόνες Βουλευτές πού είναι; Τον έχετε
Υπουργό σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Έχετε έναν σκάρτο, που συνυπέγραφε µαζί του εναντίον της
Μακεδονίας! Πού είναι οι Μακεδόνες; Όλα θα τα καταπιείτε στο
τέλος; Όλα; Άντε, για τον Κοτζιά δεν υπογράφετε, Σκυλακάκης
για τη Μακεδονία;
Διαβάζω τι είχε γράψει: «Η πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του 1998 καταδίκασε τις δικαστικές
αρχές για την άρνησή τους να δώσουν άδεια στον µακεδονικό
σύλλογο “Στέγη Μακεδονικού Πολιτισµού’’»… Βοσκόπουλος…
µακεδονική µειονότητα… και υπογράφει ο σηµερινός Υπουργός
της Νέας Δηµοκρατίας το δελτίο Τύπου.
Να τους χαίρεστε, κύριοι! Να τους χαίρεστε, πατριώτες της
Νέας Δηµοκρατίας, να τους χαίρεστε!
Πάµε στο άλλο.
Κύριε Υπουργέ, δεν είστε αρµόδιος, βέβαια, έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 100.000 ευρώ και έγινε ένα πανηγύρι
στη Μελίτη Φλώρινας. Οι µισοί συγγενείς µου είναι από τη Φλώρινα, ξέρω τι είναι το πανηγύρι, ξέρω τι σηµαίνει εκεί. Είναι όλοι
αυτονοµιστές όσοι πηγαίνουν εκεί.
Έδωσε το ελληνικό κράτος 100.000 ευρώ για να τραγουδούν
και να άδουν περίεργα πράγµατα, κύριε Λοβέρδο. Ακούστε, γιατί
ειλικρινά αρχίζω και εκνευρίζοµαι: «Δάκρυα µόνο µε λούζουν,
είναι βαριά σαν τα βουνά», είναι σε τραγούδι που τραγουδιόταν
εκεί και χόρευαν, «κλαίει η ψυχή µου από τρεις µεριές, Μακεδονίες Πιρίν, Αιγαίου και Βαρδάρη. Ε, Μακεδονία, εσύ είσαι το µαρ-
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γαριτάρι των Βαλκανίων!». Και λέει παρακάτω για τη Θεσσαλονίκη.
Στη Φλώρινα δόθηκαν 100.000 ευρώ.
Το καταθέτω στα Πρακτικά και αυτό, µπας και τιµωρηθούν οι
υπεύθυνοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχω εδώ µπροστά µου στοιχεία από αγώνα βόλεϊ εθνικών οµάδων, παρακαλώ: Macedonia. Είναι πολύ σηµαντικό το θέµα για
να το προσπερνάµε έτσι. Ο Ζάεφ κάνει, βέβαια, διακοπές στα
Μουδανιά. Τον είδα και εχθές -ήµουν στη Χαλκιδική- µε την κουστωδία του, µε τους «φουσκωτούς». Τον φιλοξενούµε κιόλας! Για
να ξέρετε ποιοι είναι οι Έλληνες και ποιοι είναι πραγµατικά αυτοί
που αγωνίζονται για την πατρίδα, κύριε Υπουργέ.
Έχω µπροστά µου το έγγραφο του ΝΑΤΟ. Ξέρετε τι λέει το
ΝΑΤΟ; Ότι ο στρατός των Σκοπίων λέγεται «µακεδονικός στρατός». Στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας λέω, λοιπόν, ότι κάποια στιγµή, Υπουργέ µου, άλλο τι
λέµε, άλλο τι θα θέλαµε να λέµε, άλλο τι εννοούµε και άλλο τι
κάνετε. Είναι ουσιαστικά όλα αυτά.
Και θα κλείσω, για να µην πιέζω και πολύ, να µην παίρνω και
χρόνο, µε τα «ωραία». Με εκείνες οι καταγγελίες Καµµένου για
τα 50 εκατοµµύρια Κοτζιά, κύριοι, τι θα γίνει; Θα κάνετε κάτι; Στη
Νέα Δηµοκρατία απευθύνοµαι. Πλειοψηφία έχετε. Για 50 εκατοµµύρια κατήγγειλε πρώην Υπουργός, συνεργάτης τους, ο κ. Καµµένος, τον οποίο δεν συµπαθώ και ιδιαίτερα, του ’χω σούρει τα
εξ αµάξης από τις εκποµπές και από το δελτίο ειδήσεων. Θα κάνετε κάτι επιτέλους ή λάδι και νερό, ξίδι και λεµόνι και όλα καλά
και πάµε παρακάτω; Για πείτε µου; Έλεγε για 50 εκατοµµύρια
ευρώ. Θα διερευνήσετε την εξαγορά από τη ΔΕΗ της σκοπιανής
εταιρείας ενέργειας του αδελφού του Ζάεφ; Θα κάνετε κάτι ή
µόνο βιάζεστε για να διορίσετε τα παιδιά σας; Ρωτώ τους νεοδηµοκράτες. Δεν λέω κάτι αφηρηµένα, από το µυαλό µου, λέω
κάτι συγκεκριµένο.
Θα πέσει πολύ γέλιο και πολύ κλάµα για µερικούς εδώ µέσα,
αν διερευνηθούν αυτά. Σας το λέω από τώρα. Ψάχνοντας δηµοσιογραφικά είδα πολλά περίεργα χεράκια µέσα στην ιστορία της
ΔΕΗ µε τα Σκόπια. Ψάξτε το. Είναι ηθική και εθνική υποχρέωσή
µας να βγάλουµε την κουκούλα από τον κ. Κοτζιά, να βγάλουµε
την κουκούλα από τον Καµµένο και να δούµε τι στο καλό συµβαίνει. Πώς τα καταπίνουµε όλα αµάσητα; Δεν το καταλαβαίνω.
Επίσης, επειδή είστε συµπαθής άνθρωπος, τον κ. Χατζηδάκη
«µαζέψτε» τον. Σας το λέω έτσι. Είναι φίλος, τον γνωρίζω από τα
παλιά. «Μαζέψτε» τον. Έχει απαξιώσει τη ΔΕΗ, την έχει ξεφτιλίσει τη ΔΕΗ, την έχει ευτελίσει τη ΔΕΗ! Κάθε µέρα καταρρέει,
κάθε µέρα κινδυνεύει, κάθε µέρα θα τελειώσει! Όταν θέλεις να
πουλήσεις κάτι -εγώ διαφωνώ-, δεν το απαξιώνεις. Είναι σαν να
πάει να πουλήσει το αυτοκίνητό του ο κ. Χατζηδάκης και να λέει:
«Δεν έχει µηχανή το αυτοκίνητό µου, το αγοράζετε;». Αυτό λέει
ο Χατζηδάκης. «Θέλω να πουλήσω το αµάξι µου, αλλά δεν έχει
µηχανή.»!
Χαµογελάτε, Υπουργέ µου, αλλά αυτό κάνει, την απαξιώνει.
Δεν χρειάζεται να µιλάει. Ουκ εν τω πολλώ το ευ. Σταµατήστε
τον! Έλεος πια!
Και κάτι ακόµα: Εγώ να συµφωνήσω –έχει δίκιο- ότι είναι τεράστια η ευθύνη των κυρίων του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν µεγάλο µερίδιο
ευθυνών. Θα κάνετε κάτι για να αποδοθούν ευθύνες; Θα σύρουµε κάποιον να δούµε τι έγινε και γιατί έγιναν όλα αυτά, για
το 1 µε 1,5 δισεκατοµµύριο που χρωστάνε; Ποιος φταίει για τη
ΔΕΗ θα µας πείτε; Για τις δηµοπρασίες. Ποιος; Όχι, «εντάξει, το
έκαναν οι άλλοι, δεν πειράζει πάµε παρακάτω». Δεν είναι έτσι, ρε
παιδιά. Κάποια στιγµή να απολογηθούν και κάποιοι. Κάποια
στιγµή να µας πουν και κάποιοι και γιατί το έκαναν αυτό, ποιοι
ήταν οι λόγοι.
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Και βέβαια θα σας πω κάτι πολύ απλό, γιατί δεν το ξέρετε εδώ
µέσα: Δεν θέλει παρέµβαση από την Κυβέρνηση. Δεν είναι δουλειά της Κυβέρνησης. Έπρεπε το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
να κάνει παρέµβαση, διότι η εταιρεία είναι στο Χρηµατιστήριο.
Αν συνέβαινε σε άλλη χώρα αυτό, θα παρέµβαινε το Χρηµατιστήριο το ίδιο, οι ίδιοι θα ζητούσαν παρέµβαση εισαγγελέα! Εδώ δεν
υπάρχει τίποτα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, να απαξιώνω τη ΔΕΗ,
αλλά να µη µου λέει κανένας τίποτα. Είναι απίστευτα πράγµατα
αυτά και ειλικρινά ενοχλούµαι.
Πάµε στα άλλα.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κάποτε µε τα τανκς θα κλείνατε
την ΕΡΤ. Κάποτε µιλάγατε για την ΕΡΤ. Έχω µπροστά µου κάποια
νούµερα. Ένας -Ευρωβουλευτής τώρα- έκανε διακόσιες πενήντα
τέσσερις εκποµπές και πήρε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες
ευρώ. Άλλος για εκατόν εξήντα τέσσερις εκποµπές, πεντακόσιες
ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ. Άλλη διακόσιες επτά εκποµπές,
τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ. Επί ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Θα κάνετε κάτι γι’ αυτό; Θα ψάξετε ποιοι τα έφαγαν τα λεφτά; Θα κάνετε κάτι; Αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Οι συριζαίοι είναι
κακοί άνθρωποι. Έτσι τους λένε τα διάφορα troll σας και οι διάφοροι Βουλευτές σας στα Twitter και στα Facebook. Αφού είναι
κακοί, ας απολογηθούν για τα λάθη που έκαναν. Αν είναι ακούσια, είναι λάθη. Αν είναι εκούσια, είναι οικονοµικά εγκλήµατα και
πρέπει κάποια στιγµή να απολογηθούν όλοι τους.
Φίλες και φίλοι, κλείνοντας θα πω κάτι για τη Θεσσαλονίκη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για το νοµοσχέδιο να µας πείτε
κάτι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Σας τα είπα στην αρχή. Θέλετε κι άλλα; Επειδή είστε
καινούργιος στη Βουλή, να σας πω ότι ο Αρχηγός κόµµατος µπορεί να µιλάει και εκτός νοµοσχεδίων. Είστε καινούργιος, αν και
µεγάλος σε ηλικία. Σας εύχοµαι τα καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Και κάτι τελευταίο, για να κλείσω εδώ και να µην κουράζω τον κ. Χατζηδάκη.
Κάποια στιγµή πρέπει να γίνει έλεγχος στις µη κυβερνητικές
οργανώσεις. Πρέπει να ελεγχθούν όλες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μισό λεπτό, κύριε Σιµόπουλε, µη διαµαρτύρεστε, για κράτος
µιλάτε. Θα κάνετε το κράτος, λέτε. Δεν πρέπει να ελέγξουµε τις
µη κυβερνητικές οργανώσεις, που είναι ουσιαστικά αυτοί που κάνουν λαθρεµπόριο και δουλεµπόριο ανθρώπων; Δεν έχουµε κράτος; Θα το φτιάξετε τώρα. Βάλτε το µέσα να ελεγχθούν όλες οι
µη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν δουλεµπόριο ψυχών.
Αυτό σας λέω, να ελεγχθούν όλοι. Αυτό σηµαίνει κράτος. Δεν
αφήνει ανεξέλεγκτα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και, κλείνοντας, να πω στον Υπουργό, τον οποίο συµπαθώ ειλικρινά -από αυτά που άκουσα, είναι καλός-, κάτι που είπε ο Φρειδερίκος ο Β’. Υπουργέ µου, ακούστε το λίγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτό
θέλω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): «Με τον λαό µου έκανα µια συµφωνία: Εκείνος θα λέει
ό,τι θέλει και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω». Αυτόν µου θυµίσατε σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που κατ’ ευφηµισµόν έχει τον τίτλο «επιτελικό κράτος». Και λέω κατ’ ευφηµισµόν, γιατί στην πραγµατικότητα
το νοµοσχέδιο που συζητάµε έρχεται να φέρει ρυθµίσεις οι οποίες
οδηγούν σε υπερσυγκέντρωση και κοµµατικό έλεγχο των κρατικών δοµών και της δηµόσιας διοίκησης.
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Το νοµοσχέδιο αυτό έχει ένα τριπλό στίγµα. Πρώτα απ’ όλα,
έχει µια σαφή νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, παρ’ ότι οφείλω να
οµολογήσω ότι έγιναν πολλές διορθώσεις από τον κύριο
Υπουργό και αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουµε, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής. Έχει µια τεράστια υπερσυγκέντρωση
εξουσιών, διαµορφώνοντας µια υδροκεφαλική Προεδρία γύρω
από τον Πρωθυπουργό, δηµιουργώντας θέµατα θεσµικής ισορροπίας µέσα στο δικό µας συνταγµατικό πλαίσιο λειτουργιών και
διάκρισης των εξουσιών. Και ταυτόχρονα, µε το πρόσχηµα της
αποκοµµατικοποίησης, έρχεται να φέρει µια νέα κοµµατικοποίηση κρίσιµων θέσεων ευθύνης και στη δηµόσια διοίκηση, αλλά
και σε µια σειρά από σηµαντικές αρχές.
Είπα προηγουµένως -και θέλω να το αναφέρω αυτό, γιατί πρέπει να είµαστε δίκαιοι όταν συζητάµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία- ότι ο κ. Γεραπετρίτης έκανε µια πολύ σοβαρή προσπάθεια
στη συνεδρίαση της επιτροπής. Μάλιστα, διάφορες ρυθµίσεις
που είχαν και έντονη αντισυνταγµατική χροιά και µια σειρά άλλες
παρατηρήσεις µας έγιναν δεκτές.
Όµως, όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε, αυτό σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να άρει τις µεγάλες αντιρρήσεις που έχουµε
απέναντι σε αυτό το σχέδιο νόµου, γιατί ακριβώς αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν στο παραµικρό την κεντρική κατεύθυνση και
τα µεγάλα προβλήµατα που θέτει αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρώτα απ’ όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να δούµε
αυτό το νοµοσχέδιο όχι αποσπασµατικά και αποκοµµένα. Σαφώς
και θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στη συνέχεια αυτό το διήµερο. Πρέπει να το δούµε ως ένα µέρος όλων των πρωτοβουλιών
και των πρώτων δειγµάτων γραφής που έχει δώσει η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτόν τον έναν µήνα, γιατί σήµερα
συµπληρώνεται ένας µήνας από τις εκλογές.
Να θυµηθούµε το προεδρικό διάταγµα µε το οποίο καταργήθηκαν γενικές και ειδικές γραµµατείες και δόθηκαν αρµοδιότητες
κατευθείαν σε Υπουργούς και Υφυπουργούς -και, µάλιστα, κατά
παρέκκλιση και της διάταξης του νοµοσχεδίου που σήµερα συζητάµε περί δεοντολογίας- και είδαµε να ορίζονται γενικοί γραµµατείς, αλλά και Υφυπουργοί, ενώ προκύπτε σύγκρουση
συµφερόντων και τίθενται θέµατα δεοντολογίας; Αναφέροµαι χαρακτηριστικά στον Υφυπουργό που χειρίζεται το θέµα του Ελληνικού.
Να θυµηθούµε τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η τοποθέτηση του
Διοικητή της ΕΥΠ; Αναφέρθηκε και ο τοµεάρχης µας, ο κ. Ραγκούσης, σε αυτό το θέµα. Με ποια αξιοκρατία και µε ποια κριτήρια έγινε αυτή η τοποθέτηση σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα; Και
ποια αριστεία υποκρύπτεται πίσω από αυτό; Και, βέβαια, µε ποια
λογική σε θέσεις τέτοιας ευθύνης φέρνουµε ανθρώπους που
έκαναν την ίδια δουλειά -το ίδιο πάλι παράδειγµα, όπως είπαµε
πριν, για τον Υφυπουργό σε σχέση µε το Ελληνικό- στον ιδιωτικό
τοµέα των σεκιούριτι; Είναι αυτό, λοιπόν, το ζητούµενο µιας νέας
λογικής για την κρατική λειτουργία;
Να πούµε, βέβαια και για το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά -όπως
είπε και ο εισηγητής µας, ο κ. Σπίρτζης- και για το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, του οποίου ξεκίνησε σήµερα η συζήτηση, που έρχεται σαφώς µε αντισυνταγµατικό τρόπο να παραβιάσει τη λαϊκή ετυµηγορία, όπως εκφράστηκε πριν από
λίγους µήνες, πριν από δύο µήνες για την ακρίβεια, στις αυτοδιοικητικές εκλογές; Να µιλήσουµε για τη θεσµική παρέµβαση,
προκειµένου να αποµακρυνθεί η κ. Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και όλη η διοίκηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, το
οποίο δεν είναι απλώς αντισυνταγµατικό θέµα, αλλά θίγει και την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί αρχών ανταγωνισµού στα κράτηµέλη;
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα είναι ενταγµένο σε µια συνολική λογική και επιδίωξη: Οι θεσµοί, αν δεν ελέγχονται, καταργούνται. Οι διαδικασίες, αν
τίθενται θεσµικά όρια, καταστρατηγούνται. Αν οι συσχετισµοί δεν
είναι ευνοϊκοί, γίνονται νοµοθετικές παρεµβάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέροµαι σε αυτή τη γενικότερη τοποθέτηση, πριν µιλήσω για το νοµοσχέδιο, γιατί τα προηγούµενα τεσσεράµισι χρόνια υπήρχε ένα αφήγηµα από τη Νέα
Δηµοκρατία από τη θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Το
αφήγηµα αυτό είχε κάποια συγκεκριµένα στοιχεία. Πρώτα από
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όλα, την «κοµµατικοποίηση του κράτους» επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν ξέρουµε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και
µετά όχι µόνο σεβάστηκε τους προϊσταµένους των διοικήσεων,
των γενικών διευθυντών οι οποίοι είχαν ορισθεί πάλι µε διοικητικό
τρόπο τον Σεπτέµβρη του 2014, πριν από τις εκλογές, όχι µόνο
δεν παραβίασε τη θητεία του κ. Ρακιντζή στη θέση του Γενικού
Επιθεωρητή, που εσείς έρχεστε εδώ και καταργείτε, όχι µόνο δεν
παραβίασε καµµία από αυτές τις θεσµικές εξουσίες, αλλά ίσαίσα έφερε συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις από το 2016 και
µετά, για να µπορέσουν πραγµατικά να κατοχυρωθούν θεσµοί
ανεξαρτησίας και αυτονοµίας σε σχέση µε τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Τώρα τι βλέπουµε; Να καταργείτε τους διοικητικούς γραµµατείς, να καταργείτε µια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στο
ΑΣΕΠ, το οποίο, όπως σας έχουµε προειδοποιήσει, θα έχει και
έννοµες συνέπειες από τους χιλιάδες υποψηφίους. Και, βέβαια,
παραβιάζετε µια ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι το ΑΣΕΠ.
Το άλλο αφήγηµα ήταν οι µετακλητοί. Το ακούγαµε αυτό κατά
κόρον, βέβαια. Το άκουσα και εγώ τους δέκα µήνες που ήµουν
Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Θα αναγνωρίσω καλόπιστα ότι χρειάζονται φυσικά και οι µετακλητοί, για να υποστηρίζουν τη λειτουργία των Υπουργών. Εµείς δεν κάνουµε την
ισοπεδωτική αντιπολίτευση που κάνατε εσείς και τον λαϊκισµό.
Όµως, έρχεστε µε ένα σχέδιο νόµου, µε το οποίο όχι απλώς επιβεβαιώνετε τις θέσεις των µετακλητών, αλλά µειώνετε τα απαιτούµενα προσόντα και αυξάνετε τις αποδοχές του.
Το τρίτο αφήγηµα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραβίαζε την αριστεία
και υποβάθµιζε τους θεσµούς.
Μετά τα δύο νοµοσχέδια που έχουν έρθει, το δικό σας, κύριε
Γεραπετρίτη, και το νοµοσχέδιο που παρουσίασε σήµερα ο κ.
Θεοδωρικάκος στην επιτροπή, καταρρίπτεται αυτή η κατηγορία
και πολύ περισσότερο µε όλα τα παραδείγµατα στα οποία αναφέρθηκα προηγουµένως, αντιστρέφεται προς εσάς όσον αφορά
στην παραβίαση θεσµών µέσω της κατάργησης ή της αλλαγής
ηγεσίας θεσµών, όπως του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό. Η υπερσυγκέντρωση γύρω από τον Πρωθυπουργό δηµιουργεί ένα υδροκέφαλο σχήµα µε τετρακόσια σαράντα στελέχη, µε πέντε
Γραµµατείες και µια Ειδική Γραµµατεία που συγκεντρώνει από
την ΕΥΠ, την ΕΡΤ, το ΑΠΕ µέχρι και την εντολή έκδοσης των
ΦΕΚ, και επιπλέον δηµιουργεί πρόβληµα στη συνολική θεσµική
ισορροπία και κυβερνητική λειτουργία.
Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον και γνωρίζω την ακαδηµαϊκή εµπειρία που έχετε, αλλά πιστεύω ότι εδώ µπαίνει ένα σοβαρό θέµα
ισορροπίας του σχήµατος και υποβάθµισης των Υπουργών, όσον
αφορά στις αρµοδιότητές τους.
Θα ήθελα να σας καλέσω, όταν θα πάρετε ξανά τον λόγο, να
σχολιάσετε την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, στην οποία νοµίζω ότι και ο κ. Καστανίδης αναφέρθηκε.
Είναι, αν δεν απατώµαι, τα άρθρα 63 και 64, που σαφώς επαναλαµβάνουν αυτές τις επιφυλάξεις που σας είχαµε εκθέσει όλα τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης µέσα στη Διαρκή Επιτροπή Εσωτερικών. Θα ήθελα, παρακαλώ, να το δείτε πάρα πολύ προσεκτικά
αυτό.
Όσον αφορά τους υπηρεσιακούς και τους θεµατικούς γενικούς γραµµατείς, η αλήθεια είναι ότι φέρνετε τον υπηρεσιακό
γραµµατέα περισσότερο ως στάχτη στα µάτια, προκειµένου να
δικαιολογήσετε ότι δεν καταργείτε πλήρως έναν θεσµό που είχε
δροµολογηθεί από το 2016 και µετά, αυτόν των διοικητικών και
θεµατικών-τοµεακών γραµµατέων.
Είπατε, κύριε Υπουργέ -και εγώ να δεχθώ εν µέρει αυτό που
λέτε-, ότι από παλιά υπήρχαν παθογένειες. Μας ρωτήσατε τώρα
ανακαλύψαµε τις παθογένειες του ελληνικού κράτους και της ελληνικής διοίκησης; Σαφώς υπήρχαν παθογένειες και µάλιστα διαχρονικά. Επιπλέον λόγω των µνηµονίων και της κρίσης είχαµε
µεγάλα προβλήµατα. Μόνο η µείωση κατά 20% του προσωπικού
της δηµόσιας διοίκησης είναι εκ των πραγµάτων ένα τεράστιο
ζήτηµα, που, δυστυχώς, η δική σας Κυβέρνηση δεν έρχεται να
αντιµετωπίσει, αλλά ίσα-ίσα έχει µία λογική περαιτέρω συρρίκνωσης της δηµόσιας διοίκησης.
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Από την άλλη πλευρά, όµως, έγιναν σηµαντικά βήµατα. Εµείς
θα περιµέναµε, λοιπόν, να αναγνωριστούν αυτά τα βήµατα, να
αναγνωριστούν οι µεγάλες θεσµικές αλλαγές, να αξιολογηθούν,
να µελετηθούν και, όπου χρειάζεται να ενισχυθούν, εδώ είµαστε
για να συζητήσουµε και να πάµε µπροστά. Όχι, όµως, να χρησιµοποιείται ως άλλοθι µία τέτοια λογική, προκειµένου να ορίσετε
πολιτικούς γενικούς γραµµατείς και έναν υπηρεσιακό γραµµατέα, ο οποίος στην πραγµατικότητα είναι ένας αναβαθµισµένος
Γενικός Διευθυντής Διοικητικού και Οικονοµικού. Πολύ περισσότερο να χρησιµοποιείται ως άλλοθι, προκειµένου να έρθετε να
µας παρουσιάσετε αυτή τη νέα Αρχή Διαφάνειας, την οποία µε
τον τρόπο που τη θεσµοθετείτε -και αυτό σας το είπαµε και στην
επιτροπή- θα τη συνοδεύει µια πολύ µεγάλη σκιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Πρώτα από όλα δηµιουργείται η αίσθηση, γιατί δεν νοµοθετείτε στο κενό, ότι η κυβέρνηση έχει µια γενική κατεύθυνση, που
φάνηκε από τα πρώτα δείγµατα γραφής, αλλά και εκ του αποτελέσµατος, ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται πρωτίστως για να
καταργήσετε τον θεσµό του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, που ξέρετε ότι µάλιστα αυτή την περίοδο εξετάζει πολύ
σοβαρές υποθέσεις. Καλόπιστα να δεχθώ ότι δεν είναι αυτός ο
σκοπός σας και ότι θέλετε όντως να λειτουργήσετε σε µια λογική
συνένωσης των αρχών ελέγχου για οικονοµίες κλίµακος και γι’
αυτό συγκροτείτε ενιαία Αρχή Διαφάνειας.
Αν είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, σας το είπαµε και στην επιτροπή, εµείς να σας στηρίξουµε. Να µας δώσετε όµως τα εχέγγυα ότι θα είναι πραγµατικά µία ανεξάρτητη αρχή. Και εκεί σας
προκαλέσαµε και σας ζητήσαµε να µην ορίζει ο Πρωθυπουργός
χωρίς καµµία διαδικασία τον µεταβατικό διοικητή για µία διετία,
ο οποίος από µόνος του διορίζει τους προϊσταµένους. Καταλαβαίνετε όλοι τι σηµαίνει αυτό, τι σκιά θα υπάρχει, δίκαια ή άδικα,
στο µέλλον για όλες αυτές τις υποθέσεις που θα κληρονοµήσει
αυτή η αρχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω.
Και τι σας είπαµε, κύριε Υπουργέ, και στην Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας; Να ορισθεί εξαρχής ο διοικητής, µε την τυπική διαδικασία µέσα από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής, µε αυξηµένη κοινοβουλευτική έγκριση, προκειµένου
να µην υπάρχει καµµία σκιά. Δυστυχώς, αν αφήσετε αυτή τη µεταβατικότητα -και εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα το ξανασκεφτείτε
µέχρι να λήξει η διαδικασία αύριο το βράδυ-, θα σας κυνηγάει
αυτή η σκιά, η οποία θα είναι βαριά και στο µέλλον.
Να κλείσω -και θα τα υπόλοιπα θα τα πω και στη δευτερολογία
µου- λέγοντας το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Επειδή
ακούστηκε το επιχείρηµα «µα, γιατί διαµαρτύρεστε, αφού όλες
αυτές τις υποθέσεις που ερευνώνται τελικά οι ίδιοι οι υπάλληλοι
θα τις κρατήσουν, δεν θα τις πάρει άλλος υπάλληλος». Ξέρουµε
όλοι πάρα πολύ καλά ότι, όταν αλλάζει η ιεραρχία, αλλάζει το
πλαίσιο, οι προϊστάµενοι και η διοίκηση µε τον τρόπο που εσείς
ορίζετε για τη µεταβατικότητα σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν εχέγγυα ούτε για την εξέλιξη αυτών των υποθέσεων, αλλά ούτε και
άλλων υποθέσεων που δυνητικά θα έρθουν στο µέλλον.
Συνεπώς εµείς, πιστοί σε αυτό που είπαµε, ότι ως ΣΥΡΙΖΑ θα
κάνουµε µια δηµιουργική, προγραµµατική, αλλά ταυτόχρονα και
δυναµική αντιπολίτευση και στη Βουλή και στην κοινωνία, συνεισφέραµε εποικοδοµητικά να βελτιώσουµε όποιες διατάξεις µπορούσαµε µε τη δική σας αποδοχή να βελτιώσουµε. Ταυτόχρονα,
αναδεικνύουµε την πλήρη αντίθεσή µας σε ένα σχέδιο νόµου το
οποίο έρχεται να δηµιουργήσει όρους συγκέντρωσης και ελέγχου του κράτους, χωρίς ουσιαστική ανεξαρτησία, αλλά µε κοµµατικοποίηση του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο στον κύριο Υπουργό, για να καταθέσει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, απ’ ό,τι κατάλαβα είναι αρκετές. Για την οικο-
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νοµία του χρόνου, καταθέστε τες. Θα βγάλουµε φωτοτυπίες και
θα µοιραστούν στο Σώµα. Μετά θα δώσουµε τον λόγο στον κ.
Βούτση, τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και µετά θα ξεκινήσουµε τον κατάλογο των οµιλητών.
Θέλετε να επισηµάνετε κάτι, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, είναι εξήντα επτά νοµοτεχνικές βελτιώσεις, ο οποίες
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έχουν συζητηθεί κατά τη διάρκεια της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό. Θα διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
υποβάλω µια ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σχετική µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις; Τι θέλετε, κύριε Καστανίδη;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω να
µας πει ο κύριος Υπουργός, πριν δούµε το κείµενο, αν συµπεριλαµβάνονται και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ήδη ανακοινώσατε στην επιτροπή ή αν οι εξήντα επτά είναι πρόσθετες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Υπουργέ, στην πλειονότητά τους είναι όσα συζητήσαµε κατά τη
διάρκεια της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και είναι και
κάποιες πρόσθετες, οι οποίες έχουν νοµοτεχνικό χαρακτήρα και
οι οποίες δεν αλλοιώνουν το ζήτηµα. Πάντως αυτές για τις
οποίες δεσµεύτηκα στην επιτροπή, έχουν όλες περιληφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και οι οποίες –ειρήσθω εν παρόδω- νοµοτεχνικές βελτιώσεις είναι ενσωµατωµένες
στο νοµοσχέδιο αυτή τη στιγµή, µε βάση τα όσα προείπε ο
Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ορισµένες όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όλες είναι ενσωµατωµένες µέσα, εφόσον έχουν διατυπωθεί στην επιτροπή. Δεν
χρειάζεται να αναφερθούµε σε λεπτοµέρειες. Θα τις δείτε.
Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Καλησπέρα, να είστε καλά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα 118 από τα 119 άρθρα
του νοµοσχεδίου πιστεύω πως οι εισηγήσεις και του κ. Σπίρτζη
και της κ. Ξενογιαννακοπούλου ήταν εξαιρετικά διαφωτιστικές
και νοµίζω πως δίνουν το στίγµα και της άποψης για την καταψήφιση του νοµοσχεδίου. Θα ήθελα να τονίσω και την εξαιρετική
παρέµβαση του κ. Καστανίδη και της κ. Αδαµοπούλου, που φωτίζουν πραγµατικά ένα πάρα πολύ κρίσιµο ζήτηµα, αυτό της διοικητικής ανασυγκρότησης και το µε ποιον διαφορετικό τρόπο
θα έπρεπε κανείς να το δει.
Θέλω να είµαι πάρα πολύ ειλικρινής και σαφής σε σχέση µ’
αυτά τα εκατόν δεκαοκτώ άρθρα, δηλαδή µε τον κορµό του νοµοσχεδίου, διότι ύστερα θα µιλήσω ιδιαίτερα για το 113, δηλαδή
για το άρθρο που αφορά στο 2021. Εκεί θα επικεντρώσω την οµιλία µου.
Θέλω να σας µιλήσω, όµως, για τον κορµό του νοµοσχεδίου.
Σας λέω ότι θέλω να είµαι πολύ σαφής και ειλικρινής. Δεν είναι
ουδέτερο, δεν οικοδοµεί κάτι ουδέτερο, µε την έννοια της αποκοµµατικοποίησης. Δεν δέχοµαι τον όρο «αποπολιτικοποίηση».
Θυµάµαι σαν τώρα που είχε έρθει το πρώτο χαρτί από τον κ. Μοσκοβισί -ήταν Ιούνιος του 2015- στο Υπουργείο Εσωτερικών και
έλεγε: «αποπολιτικοποίηση». Δεν είναι ένα µοντέλο αποκοµµατικοποίησης, δεν είναι καν ένα µοντέλο φιλικό προς την Κυβέρνηση, µε την έννοια του επηρεασµού του το «φιλικό». Είναι
σαφώς ένα µοντέλο ελεγχόµενου κράτους. Είναι ένα µοντέλο
επιτελικού κοµµατικού κράτους, το οποίο παρουσιάζει πάρα
πολλά προβλήµατα και δηµιουργεί και µια αντιθεσµική νοοτροπία.
Πιστεύω πως η πολιτική αλλεργία και η δυσανεξία για τον
πλουραλισµό των απόψεων και των προσώπων είναι κάτι εξαιρετικά αρνητικό για τη δηµόσια διοίκηση και φάνηκε αυτό -αναφέρθηκε και προηγουµένως- από τα τελευταία γεγονότα. Εννοώ τα
γεγονότα σε σχέση µε την κ. Θάνου, µε την κ. Παπασπύρου και
ενδεχοµένως να έρθουν και άλλα. Και στον πλέον δύσπιστο δηµιουργούν την εντύπωση και τη βεβαιότητα, θα έλεγα, ότι µε φωτογραφικές και αναδροµικής ισχύος διατάξεις δηµιουργείται ένα
κλίµα αποφυγής της συνέχισης των ελέγχων και των εστιών διαφθοράς, ένα κλίµα ενδεχοµένως συγκάλυψης και συµψηφισµών.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή η πολιτική αλλεργία και δυσανεξία
θα λειτουργήσει και για το µέλλον ως µοντέλο προς αποφυγή.
Εµείς το βρήκαµε αυτό. Ενάµιση µήνα πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζετε όλοι- οριζοντίως είχαν µπει οι προϊστάµενοι από τον
νυν Πρωθυπουργό. Το βρήκαµε, το σεβαστήκαµε, το τιµήσαµε,
συνεργαστήκαµε όσο και όπου µπορούσαµε -δεν ήταν εύκολοκαι προχωρήσαµε ύστερα στις νοµοθετικές ρυθµίσεις για το από
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εκεί και ύστερα.
Φοβάµαι το εξής και θέλω να είµαι ευθύς: Θωρακίζετε το κράτος, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία συσχετισµών για τον
έλεγχο και την αποτροπή εναλλαγής και επιρροής πάνω στο κράτος.
Κάτι είχε πει προ τετραµήνου ο κ. Βορίδης, εκτός αυτής της
Αιθούσης, για το πώς είναι έτοιµη η παράταξή σας να θωρακίσει
το κράτος για όσους διεκδίκησαν και µε την ψήφο του λαού -τουλάχιστον δύο φορές- κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, για να αποσοβηθεί, για να αποτραπεί στο µέλλον ένα τέτοιο ενδεχόµενο.
Δεν θέλω να γίνω µάντης κακών ούτε θέλω προς εσάς, κύριε
Γεραπετρίτη, να κάνω ερµηνεία προθέσεων. Θέλω, όµως, να
είµαι ευθύς από αυτό το Βήµα. Αυτό το µοντέλο κράτους, αυτή
η νοοτροπία, σε σχέση µε τα φαινόµενα που ανέφερα προηγουµένως, που προσωποποιούνται, που φωτογραφικά αποµακρύνονται µε πρωτοφανείς διατάξεις, οδηγεί σε έναν µεγάλο βαθµό
στη θωράκιση απέναντι στον κίνδυνο της εναλλακτικής πρότασης, της εναλλακτικής πολιτικής, της θωράκισης απέναντι τελικά
στη δηµοκρατία και στη λαϊκή κυριαρχία.
Δεν είναι, λοιπόν, απλά ένα µοντέλο που είναι προφανώς η επιτοµή της ενίσχυσης του πρωθυπουργικοκεντρικού συστήµατος
µε υπερσυγκέντρωση, καθεστωτική αντίληψη και όλα αυτά που
ακούστηκαν, αλλά φοβάµαι πως είναι η απαρχή µιας αντίληψης,
η οποία παίρνει µάλιστα θεσµική υπόσταση, θεσµικό µανδύα και
η οποία θα λειτουργήσει τελικά αποξενώνοντας και τον πολίτη
και τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις, διότι πραγµατικά εµφορείται από µια δυσανεξία σε οποιονδήποτε άλλο ο οποίος είναι
διαφορετικός και έχει άλλη πολιτική άποψη, κάτι που προφανώς
δεν µπορεί να γίνει ανεκτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -το λέω για τους παλαιότερους
και σε εσάς είναι διαθέσιµα-, έχουν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετούς µήνες τα υλικά του Ιδρύµατος για τον Κοινοβουλευτισµό
και τη Δηµοκρατία και της Βιβλιοθήκης της Βουλής και ήδη έχουν
γίνει οι πρώτες εκδηλώσεις σε σχέση µε το 2021. Έχει γίνει µια
εξαιρετική προεργασία και καλώ κατ’ αρχάς εσάς να επικοινωνήσετε µε αυτή τη διαδικασία. Μπορείτε να ζητήσετε από τον
Πρόεδρο να δοθούν ξανά σε όλους τους Βουλευτές τα σχετικά
ντοκουµέντα και όλη η προεργασία. Είναι σε επαφή και σε συνεργασία µε όλα τα πνευµατικά ιδρύµατα της χώρας, µε την Ακαδηµία, µε τους ιστορικούς, µε τις ιστορικές κοινότητες γι’ αυτό
το πολύ µεγάλο, το κορυφαίο ζήτηµα.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι η Επανάσταση του ’21 είναι ένα
παγκόσµιο γεγονός, ένα διεθνές γεγονός, είτε έτσι είτε αλλιώς.
Κανένας εξωραϊσµός, απόκρυψη, µυθοποίηση δεν έχει τίποτα να
προσθέσει. Μόνο να αφαιρέσει έχει.
Και σας το λέω για το περίφηµο γ’ στο άρθρο 113 -δεν ξέρω
εάν αυτό επιδέχεται αλλαγής, κύριε Γεραπετρίτη, καθηγητής
είστε, αντιλαµβάνεστε τι σας λέω- όπου λέει ευθέως για τη δηµιουργία ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της χώρας, επιβεβληµένης από το κράτος µάλιστα.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι τέτοιες διαδικασίες εθνοποιητικές
έγιναν τον 19ο αιώνα για να υπάρξουν τα έθνη-κράτη και διαµορφωνόταν το κυρίαρχο αφήγηµα για το συστατικό. Γίνονται σε µεγάλο βαθµό και στη σηµερινή Ρωσία. Ξέρετε γιατί; Διότι το ένα
άκρο από το άλλο είναι έντεκα µεσηµβρινοί και για αυτό έχουν
φτιάξει ένα αφήγηµα -προ έτους µίλησα εκεί στη Δούµα- συνεκτικό για να µπορεί ο πληθυσµός να αισθάνεται το συνανήκειν.
Τι πράγµατα είναι αυτά; Εν έτει 2021 και βλέποντας προς τα
µπροστά, µετά τη δεκαετή κρίση, µε έναν λαό που ψάχνεται, που
ψάχνει µέσα στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσα σε µία
παγκοσµιοποίηση που δοκιµάζονται τα πάντα, ανατρέπονται, έρχονται απόψεις στην επιφάνεια, ερωτηµατικά µιλάµε περί ενιαίας
εικόνας και ταυτότητας της χώρας και ενιαίου εθνικού αφηγήµατος;
Τραβήξτε το πίσω. Και σας το λέω µετά γνώσεως. Διαβάστε
άρθρα στο φιλικό σας Τύπο, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», στον «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ» και αλλού -µιλάω πολύ ανοικτά για να συνεννοούµαστε- των τελευταίων ηµερών για να δείτε πως άνθρωποι ιστορικοί
και µη ιστορικοί, δηµοσιολογούντες, έχουν σοβαρά ερωτηµατικά
µε µια τέτοια προσέγγιση, µε µια τέτοια οπτική για αυτό το ζήτηµα.
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Ποιο είναι το ζητούµενο; Το ζητούµενο είναι να ενθαρρυνθεί η
ιστορική κοινότητα που είναι πολυφωνική και πολυπρισµατική και πρέπει να το καταλάβουµε αυτό, εκτός αν δεν ξέρουµε ποια
είναι αυτή η επιστηµονική κοινότητα- έτσι ώστε ανεξάρτητα από
το κράτος και από ιδεολογικούς µηχανισµούς και στερεότυπα να
διαµορφώσει αυτό που αναφέρει κανείς πλέον ως τη δηµόσια
ιστορία, δηλαδή µια διάχυση της ιστορικής γνώσης µε πλήθος
εκδόσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, για τα οποία σας λέω ήδη
έχει γίνει µια δουλειά διετής εδώ µέσα. Δεν ρωτήσατε κανέναν,
µε συγχωρείτε. Εδώ µέσα είναι, δίπλα, σε αυτόν τον όροφο, στον
επάνω, στον δίπλα.
Πρέπει να γίνει αυτή η συνολική προσπάθεια για να υπάρξει
ένας ιστορικός αναστοχασµός και µία προσπάθεια εθνικής αυτοσυνείδησης µε σύγχρονους όρους µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και όχι µόνο, για να δοθεί αποτελεσµατικά η αέναη µάχη της
µνήµης απέναντι στη λήθη, διότι δεν υπάρχει µια ανάγνωση.
Περάσαµε διχασµούς, εµφύλιους, δικτατορίες, δύο πρώτους
εµφύλιους πριν γίνουµε χώρα και ακόµα το εξετάζουν οι ιστορικοί πώς γίναµε χώρα και ενιαίο κράτος και έθνος. Είναι γνωστά
αυτά, αλλά επ’ αυτών ερίζουν, υπάρχουν απόψεις, οπτικές,
υπάρχουν ιστοριογραφήµατα που τώρα εντρυφούν οι ιστορικοί
για να δουν τις αλήθειες µε τις οποίες φωτίζονται.
Άρα, λοιπόν, γιατί είναι απαραίτητο µε έναν τέτοιο τρόπο να
δούµε αυτές τις εκδηλώσεις, να δούµε αυτές τις εκδόσεις; Διότι
υπάρχει και ένας ιστορικός αναθεωρητισµός στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ιδιαίτερα, στις χώρες του Βίσεγκραντ και σε άλλες. Σε
µεγάλο βαθµό υπήρξε και στη χώρα µας τις προηγούµενες δεκαετίες ένας ιστορικός αναθεωρητισµός, που δεδοµένα για όλο
το δηµοκρατικό πλαίσιο σε σχέση µε οπτικές του παρελθόντος
προσπαθούν να τα αναθεωρήσουν, να τα ανασκευάσουν, να τα
ανασκολοπίσουν.
Άρα, λοιπόν, είναι σαφές ότι η ώρα της δηµοκρατίας να αναµετρηθεί µε την ιστορική µνήµη έχει φτάσει επ’ αφορµή των διακοσίων ετών. Τα εκατό χρόνια δεν εορτάστηκαν ποτέ, διότι
θυµάστε ότι έπεσαν πάνω στη Μικρασιατική Καταστροφή. Τα
εκατόν πενήντα έπεσαν µέσα στη δικτατορία και το ’71 έγιναν για όσους είµαστε παµπάλαιοι και τα θυµόµαστε- πράγµατα τα
οποία να µη θυµόµαστε σε σχέση µε το ιστορικό γίγνεσθαι και
τη διαµόρφωση της χώρας µας.
Είναι µεγάλη ευκαιρία από κοινού, επαναλαµβάνω πλουραλιστικά, να συζητήσουµε, να ενθαρρύνουµε την ιστορική κοινότητα, να υπάρξουν µέσα στα σχολεία, να υπάρξουν απ’ έξω, να
υπάρξει µέσα στην κοινωνία µια πολύ µεγάλη προσπάθεια από
τώρα µέχρι το 2021 και ύστερα, έτσι ώστε η χώρα µας να αποκτήσει µια µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση -και ως χώρα και ως
λαός- ξέροντας ακόµα περισσότερο την ιστορία της.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προηγουµένως κάποιες εκφράσεις
για το έτος 2021. Επειδή µιλάµε απ’ αυτό το Βήµα, µην επιχειρήσουµε πάνω σε αυτό το ζήτηµα να υπάρξει εθνικοφρονική, θα
έλεγα, υπεροχή και ηγεµονία. Θα είναι τεράστιο λάθος και για
όποιον έχει περάσει απ’ αυτή την Αίθουσα.
Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα προηγούµενα χρόνια για
δεκαετίες η µνήµη είχε καταπιεστεί σε πολλές της πλευρές, σε
πολλές της εκδοχές. Ξέρετε πολύ καλά ότι για το Άουσβιτς και
τους Εβραίους κινηθήκαµε από κοινού τα τελευταία χρόνια και
µόνο. Έτσι µπήκε και η πλάκα έξω για τους οκτώ Βουλευτές συµπολίτες µας. Ξέρετε πολύ καλά ότι για τον Φάκελο της Κύπρου,
που ήσασταν στις κυβερνήσεις επί σαράντα χρόνια, δεν είχε γίνει
τίποτα µετά το πόρισµα του 1988. Τώρα εκδίδεται ένας τόµος
κάθε µήνα σε συνεννόηση µε την κυπριακή κυβέρνηση.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για τις γερµανικές αποζηµιώσεις
αυτή η Βουλή, µε µεγάλη πλειοψηφία των δυνάµεων του δηµοκρατικού τόξου, εβδοµήντα χρόνια µετά υποχρέωσε σε συνεννόηση -µε την ελληνική Κυβέρνηση- να γίνει η ρηµατική
διακοίνωση προς τη Γερµανία. Αυτό είναι καθήκον και της παρούσας Κυβέρνησης. Άρα, λοιπόν, το ποιος φωτίζει την ιστορία,
µε ποιον τρόπο φωτίζει την ιστορία, ποιες αντιπαραθέσεις ζώσες
υπάρχουν σε αυτή την αέναη πάλη της µνήµης απέναντι στη
λήθη, είναι ένα διακύβευµα που κάθε φορά πρέπει να το διεκδικούµε και να το υπηρετούµε ευθέως ανάµεσά µας.
Να είστε καλά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βούτση.
Εισερχόµαστε στους οµιλητές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να πω µία κουβέντα στον κύριο Πρόεδρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Απαντώντας σε
κάτι;
Για ένα λεπτό, σας παρακαλώ, για να ξεκινήσουµε επιτέλους
µε τους Βουλευτές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Για
τριάντα δευτερόλεπτα µόνο.
Επειδή ο κύριος Πρόεδρος προσφυώς έθεσε το ζήτηµα, θα
ήθελα να επισηµάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 113.1.γ σε καµµία περίπτωση δεν είναι µια περίπτωση που προσπαθούµε να διαµορφώσουµε µια ενοποιηµένη
εθνική βάση ούτε έχει βάση τον εθνολαϊκισµό. Είναι αυτό που
ονοµάζουµε επιχειρησιακά ένα branding της Ελλάδας προς τα
έξω, ώστε η προβολή που θα γίνεται της Ελλάδας να είναι µε
τρόπο ενιαίο, ούτως ώστε να απηχεί τα µηνύµατα που παράγει
το κράτος και να µην υπάρχει πολυδιάσπαση φορέων. Είναι καθαρά ένας επικοινωνιακός τρόπος προβολής και σε καµµία περίπτωση δηµόσια πολιτική που υπόκειται σε ζητήµατα που
αναφέρονται σε ενιαίο έθνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κ. Υπουργό.
Θα ξεκινήσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών. Θα πάµε ως
εξής. Θα έχουν τον λόγο τέσσερις οµιλητές Βουλευτές που είναι
εγγεγραµµένοι και µετά ανά τετράδα Βουλευτών θα παρεµβάλλονται, αν επιθυµούν και όταν το επιθυµήσουν, Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι.
Ξεκινάµε µε πρώτο οµιλητή τον κ. Αµυρά από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Δεν διαβάζετε την τετράδα,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πολύ ευχαρίστως.
Είναι ο κ. Αµυράς, ακολουθεί ο κ. Κατρούγκαλος, η κ. Λιακούλη,
ο κ. Μαρίνος και µετά είναι η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καθώς είναι η πρώτη φορά που µιλάω σε αυτή τη Βουλή, στη
νέα Βουλή, να ευχηθώ σε όλους καλή κοινοβουλευτική θητεία
και στις πτέρυγες και σε κάθε µεµονωµένο Βουλευτή να φέρει
εις πέρας µε σοβαρότητα και καλά αποτελέσµατα για την ελληνική κοινωνία το έργο του.
Πριν µπω στο παρόν νοµοσχέδιο θα µου επιτρέψει ο σεβαστός
Πρόεδρος, ο κ. Βούτσης, να κάνω µια µικρή επισήµανση. Σωστά
αυτά που είπατε, αλλά δεν νοµίζω ότι στη δική µας πλευρά υπάρχει έστω και υπόνοια να αφήσουµε χαραµάδα για να µπει ο εθνολαϊκισµός στο προσκήνιο.
Θυµάµαι βεβαίως, αν και δεν θα ήθελα α θυµάµαι, κάποιες
φτηνές τελετές εθνολαϊκισµού του συνεργάτη και συγκυβερνήτη
σας -και συγκυβερνήτη µας, δυστυχώς- για τεσσεράµισι χρόνια,
του κ. Καµµένου, όταν έστρωνε κόκκινα χαλιά εκεί στη Σαλαµίνα
-µόνο περικεφαλαίες δεν έβαζαν- και έκαναν διάφορα γραφικά.
Το βάζω στην άκρη. Έχουµε διδαχθεί. Τα σφάλµατα που εσείς
ανεχτήκατε να συµβαίνουν επί των ηµερών σας, εµείς δεν πρόκειται να τα κάνουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τις περικεφαλαίες
κατά αποκλειστικότητα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μη φωνάζετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακόµα δεν πήρα τον
λόγο και οι αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν από κάτω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προχωρήστε, κύριε
Αµυρά, επί του νοµοσχεδίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σέβοµαι και πραγµατικά δέχοµαι αυτά
που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Και απάντησε πολύ σωστά ο κ. Υπουργός.
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Έρχοµαι στο παρόν σχέδιο νόµου. «Κυριάκο, φτιάξε κράτος».
Αυτές οι τρεις λέξεις -τις οποίες ακούγαµε παντού προεκλογικάέγιναν οδηγός για τον Μητσοτάκη και µετά τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου πήραν τον χαρακτήρα µιας ξεκάθαρης εντολής. Και µε
το παρόν σχέδιο νόµου αυτή η εντολή γίνεται πράξη.
Το βασικό -θα έλεγα- χαρακτηριστικό, η µεγάλη αρετή αυτού
του σχεδίου νόµου είναι ότι δεν πέφτει στην παγίδα στην οποία
βούλιαξαν οι περισσότερες κυβερνήσεις του παρελθόντος και
ιδίως βεβαίως η περασµένη, του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι συνέβαινε µέχρι τώρα; Το κράτος κοµµατικοποιούνταν και
το κόµµα κρατικοποιούνταν. Βλέπαµε συγγενείς και φίλους να
καταλαµβάνουν θέσεις ευθύνης χωρίς τα στοιχειώδη προσόντα,
µε µόνο εφόδιο κάποια κοµµατική γνωριµία ή κάποιον συγγενή
ή κάποιον φίλο στην κοµµατική επετηρίδα.
Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά: Αναξιοκρατία στην επιλογή
προσώπων που στελέχωναν τη διοίκηση του κράτους, ασυντόνιστα Υπουργεία, εστίες διαφθοράς, κάκιστες υπηρεσίες στους
πολίτες, οι οποίοι ως συνήθως πλήρωναν τον λογαριασµό στο
τέλος.
Αυτό αλλάζει δραµατικά, δραστικά και αποτελεσµατικά µε το
παρόν σχέδιο νόµου. Και πάµε να δούµε τα πέντε βασικά του
στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει απ’ όσα ζούσαµε και είχαµε
βιώσει τα προηγούµενα χρόνια.
Πρώτον, ενισχύεται ο συντονιστικός ρόλος του Πρωθυπουργού, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία και χωρίς να αγγίζονται οι
αρµοδιότητες των Υπουργών. Άκουσα έντονη κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι γίνεται ένα πρωθυπουργοκεντρικό µοντέλο κ.λπ..
Υπάρχει έστω και ένας που να αµφισβητεί ότι η κάθε κυβέρνηση πρέπει να λειτουργεί ενιαία; Θυµόµαστε στο παρελθόν
Υπουργούς να κάνουν του κεφαλιού τους, ο ένας να κάνει αντιπολίτευση στον άλλο Υπουργό, ο άλλος να µπλοκάρει τον άλλο
Υπουργό, ο κάθε ένας να υπερασπίζεται τη γραφειοκρατία του
δικού του Υπουργείου και στο τέλος να µην γίνεται τίποτε; Αυτά
τα έχουµε ζήσει.
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη θα λειτουργήσει συντεταγµένα, γρήγορα και αποτελεσµατικά. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα
πρέπει να έχει την πλήρη ευχέρεια να συντονίζει το Υπουργικό
του Συµβούλιο, να τρέχει τους Υπουργούς του –να σας το πω
έτσι απλά- προκειµένου να διασφαλίσει το κυβερνητικό έργο.
Να θυµίσω βέβαια ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν τρεις Υπουργοί Επικρατείας µέσα στο Μαξίµου; Ο ένας συντόνιζε τον άλλον και οι
τρεις µαζί συντόνιζαν τι; Έργο πάντως δεν γινόταν.
Δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του σχεδίου νόµου είναι η
αποτελεσµατικότητα. Όλοι οι πολιτικοί, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς θα αξιολογούνται τακτικά µέσω του συµβολαίου απόδοσης που υπογράφουν και θα λογοδοτούν στον ελληνικό λαό, έτσι
ώστε να ξέρουµε τα πεπραγµένα του καθενός, πού υπάρχουν
προβλήµατα, πού υπάρχουν καθυστερήσεις και πρέπει να τρέξουµε µπροστά.
Τρίτο στοιχείο αυτού του σχεδίου νόµου –που θεωρώ ότι είναι
το σηµαντικότερο- είναι ότι η λογική αντικαθιστά τη γραφειοκρατία. Θα αντλήσω ένα επιχείρηµα από το προσεχές σχέδιο νόµου
που θα φέρει η Κυβέρνηση. Πείτε µου όµως: Χρειάζεται ιδιαίτερη
τεκµηρίωση, χρειάζονται πολλά επιχειρήµατα για να αντιληφθούµε την υποχρέωση του κράτους να διανέµει κατ’ οίκον τα
φάρµακα για τους καρκινοπαθείς και να µην περιµένουν οι άνθρωποι στις ουρές της ντροπής στα επιλεγµένα φαρµακεία;
Χρειάζεται πολλή συζήτηση άραγε για να τεθούν ασυµβίβαστα
και κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων για όλους
µέσα στη δηµόσια διοίκηση, πρωτίστως στην Κυβέρνηση, στους
Υπουργούς, στους Υφυπουργούς, στους γενικούς γραµµατείς,
στους διοικητές των ΔΕΚΟ; Δεν χρειάζεται µεγάλη πολιτική µάχη
για να αποκτήσει η δηµόσια διοίκηση ανεξαρτησία από τους κοµµατικούς προστάτες, «αυτονόητο Dr. Watson!». Είναι το αυτονόητο.
Το τέταρτο στοιχείο είναι η πλήρης εµπιστοσύνη που δείχνει
αυτό το νοµοσχέδιο, αυτή η Κυβέρνηση στους δηµόσιους λειτουργούς και τις τεράστιες δυνατότητες της δηµόσιας διοίκησης. Με το νοµοσχέδιο εισάγεται ενιαίος βαθµός υπηρεσιακού
γενικού γραµµατέα προερχόµενου από την ίδια τη διοίκηση. Δεν
είναι αυτό τοµή, ότι ένας δηµόσιος λειτουργός καριέρας µέσω
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ΑΣΕΠ θα αναδειχθεί µε διαδικασίες τέτοιες ώστε να έχει την ευθύνη της οργάνωσης του Υπουργείου και την εξουσία της τελικής υπογραφής για όλα αυτά τα θέµατα;
Αυτή είναι η ουσιαστική αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και όχι η ψευδεπίγραφη, που επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ το ζήσαµε αυτό και κόντεψε να τιναχθεί η δεύτερη και η τρίτη
αξιολόγηση στον αέρα και η δόση, όταν οι ίδιοι, τα κοµµατικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έβγαζαν στις προκηρύξεις, συµµετείχαν στις
διαδικασίες και τελικά επιλέγονταν ως µόνιµοι γραµµατείς. Να
θυµίσω ότι µόνο έναν ή δύο είχε θεωρήσει η τρόικα, µε τη δική
σας σύµφωνη γνώµη βέβαια, ως µη κοµµατικά στελέχη.
Και για να απαντήσω σε κάτι στην κ. Ξενογιαννακοπούλου. Να
µη θυµηθώ, αγαπητή κυρία Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, µε ποιον τρόπο επελέγη διοικητής νοσοκοµείου ο ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ. Μπορεί στα µπουλόνια να ήταν καλός, αλλά
στη διοίκηση ενός νοσοκοµείου δεν θα ήταν.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι διαδικασίες…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πάµε παρακάτω.
Πέµπτο στοιχείο: Ενισχύεται η διαφάνεια. Αν δεν σας αρέσει
το ότι ενισχύεται η διαφάνεια, σας παρακαλώ να αλλάξετε αίθουσα. Δηµιουργείται νέα Αρχή Εθνικής Ασφάλειας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό το πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε. Συντοµεύετε, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Συντοµεύω, αλλά όλο µε διακόπτουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όµως, έληξε ο χρόνος σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σας έλεγα ότι ενισχύεται η διαφάνεια
στο δηµόσιο. Η νέα Εθνική Αρχή Διαφάνειας τι κάνει; Βάζει υπό
τη σκέπη της έξι υπηρεσίες που ήταν επιφορτισµένες µε την καταπολέµηση της διαφθοράς, αλλά αποσπασµατικά.
Είχαµε και έχουµε Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, επιθεωρητές
υγείας, επιθεωρητές δηµοσίων έργων, επιθεωρητές µεταφορών,
Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς.
Όλα αυτά πλέον ενιαία θα κινούνται υπό τη σκέπη της νέας
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα χρησιµοποιεί προηγµένα
συστήµατα ελέγχου, ηλεκτρονικού ελέγχου και δοµές εσωτερικού ελέγχου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προχωρά γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Τρέχει τα νοµοσχέδια µε υψηλές ταχύτητες, διότι αντιλαµβάνεται ότι η ελληνική κοινωνία έχει
απαιτήσεις. Κάνουµε τα αυτονόητα, αυτά που είχαν µείνει στο
ράφι επί δεκαετίες.
Επί τη ευκαιρία να πω κάτι µια που έγινε αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό.
Έκανε µία αναφορά ο Πρόεδρος κ. Βούτσης στο θέµα του
εορτασµού των διακοσίων ετών από την εθνική µας επέτειο, την
εθνική επανάσταση του 1821. Ας δούµε η Γαλλία πώς γιόρτασε
πρόσφατα τα διακόσια χρόνια από τη ανακήρυξη της δικής της
γαλλικής σύγχρονης δηµοκρατίας.
Θέλω να πω κάτι. Πηγαίνοντας στην περιφέρειά µου στα Γιάννενα, κάνοντας πάρα πολλές επαφές µε συλλόγους, φορείς, µεµονωµένους πολίτες και επιµελητήρια, όλοι µου έλεγαν ότι είναι
ευκαιρία επιτέλους η χώρα µετά το 2004 να ανακτήσει και την
αυτοπεποίθησή της και την καλή της δηµόσια εικόνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπερψηφίζω, βεβαίως, το σχέδιο νόµου. Ήρθε η ώρα αυτό που
προεκλογικά όλος ο κόσµος ζητούσε, τώρα να γίνει πράξη, δηλαδή «Κυριάκο, φτιάξε κράτος» και το φτιάχνουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εύχοµαι και εγώ καλή αρχή σε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα ιστορικό παράδοξο σε σχέση
µε την ελληνική κακοδιοίκηση, στο οποίο έρχεται να εισφέρει και
το σηµερινό νοµοσχέδιο. Το παράδοξο αυτό έγκειται στο ότι ξέρουµε, τουλάχιστον από την έκθεση Βαρβαρέσου του 1952, ότι
η διοίκηση είναι ο µεγάλος ασθενής: πατρωνία, πολυνοµία, γραφειοκρατία των πολλών υπογραφών, οι πολλές και παράλληλες
αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες, η αδιαφορία για την καθηµερινότητα του πολίτη, είναι γνωστές από τότε παθογένειες.
Πώς εξηγείτε, λοιπόν, ότι τρία τέταρτα του αιώνα µετά, παρά
τις προσπάθειες που είχαν γίνει και από άλλες κυβερνήσεις, και
κυρίως τα τεσσεράµισι τελευταία χρόνια από την Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, να έχουµε ξανά τα ίδια προβλήµατα;
Η απάντηση είναι απλή. Αυτές οι παθογένειες είναι συµπτώµατα. Αποτελούν εκδηλώσεις των αναγκών ενός πολιτικού συστήµατος που ανέχεται αυτά τα χαρακτηριστικά, ακριβώς γιατί
επιδιώκει µέσω της παγίωσης σχέσεων πατρωνίας και εστιών διαφθοράς, στη µεν κορυφή να διαιωνίζει το σύστηµα συµφερόντων
που ονοµάζουµε διαπλοκή, στη δε βάση του διοικητικού υποσυστήµατος να αναπαράγει την εξάρτηση των πολιτών από το πολιτικό προσωπικό µε το ρουσφέτι, τον διορισµό ηµετέρων.
Άρα, όταν θέλεις να δίνεις τις συµβάσεις στους δικούς σου ανθρώπους, δεν χρειάζεσαι µια ουδέτερη βεµπεριανή δηµόσια διοίκηση. Όταν θέλεις να εφαρµόσεις τη σύµβαση για το Ελληνικό,
όχι προς το δηµόσιο συµφέρον, αλλά προς το συµφέρον του
ιδιώτη επενδυτή, είναι λογικό να ορίζεις το σύµβουλό του Υφυπουργό.
Είναι λογικό να µη θέλεις τους ελέγχους µιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισµού, απαλλάσσοντάς τη από τον ενοχλητικό επικεφαλής ή να προσπαθείς
να ελέγξεις µε άλλον τρόπο άλλες ανεξάρτητες διοικητικές
αρχές.
Το καινούργιο που ίσως εισφέρει το νέο νοµοσχέδιο είναι ότι
σε αυτή την παραδοσιακή πρακτική κακοδιοίκησης και πατρωνίας του παλαιού πολιτικού συστήµατος έρχεται να εισφέρει και
µία νεοφιλελεύθερη απόχρωση. Βασική επιδίωξη του νεοφιλελευθερισµού είναι να κρατηθούν τα κεντρικά διακυβεύµατα της
πολιτικής και της οικονοµίας εκτός δηµοκρατικής διαδικασίας.
Για παράδειγµα, όλοι οι λειτουργικοί κανόνες που αφορούν το
πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, οι συµφωνίες της Βασιλείας,
έχουν τεθεί από τους εκπροσώπους των κεντρικών τραπεζών,
όχι από εκπροσώπους κυβερνήσεων, εποµένως από εκπροσώπους συµφερόντων και όχι λαών.
Αντίστοιχα, επιχειρείτε στο πλαίσιο αυτής της νεοφιλελεύθερης οπτικής, που θέλει να βλέπει τη διοίκηση του κράτους όµοια
µε τη διοίκηση µιας δηµόσιας επιχείρησης, στεγανοποίηση πλευρών της διοίκησης. Προφανώς αυτό που εµφανίζεται ως προτιµότερη από τη δηµοκρατική διαδικασία, η τεχνοκρατική
διαδικασία, η εµπιστοσύνη στην κρίση των επαϊόντων, των ειδικών, απλώς αποκρύπτει τίνος τα συµφέροντα εξυπηρετούνται.
Προφανώς όχι των πολλών.
Άρα το κεντρικό διακύβευµα είναι πάντοτε τι κράτος θέλουµε,
κράτος για ποιους, κράτος µε ποια χαρακτηριστικά. Και εµείς,
µε τις µεταρρυθµιστικές µας προσπάθειες επιδιώξαµε την επανασύνδεση της δηµόσιας διοίκησης, µε βασικές αρχές του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού, όπως είναι το κράτος δικαίου, το
κοινωνικό κράτος δικαίου, η αποκοµµατικοποίηση, την οποία
ορθά ανέφερε ο προηγούµενος Πρόεδρος της Βουλής ως αποκοµµατικοποίηση και όχι απολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης.
Και αυτό γιατί όσοι επαγγέλλονται στην πραγµατικότητα την
απολιτικοποίηση των δηµόσιων διαδικασιών, έχουν στο µυαλό
τους µεταδηµοκρατικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους που
θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τη δυνατότητα δηµοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας των πολιτικά εκλεγµένων οργάνων απέναντι
στη Βουλή και στον λαό.
Μία από τις προσπάθειες επιτυχίας κάθε µεταρρύθµισης, λοι-
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πόν, είναι η συνέχειά της. Εµείς θεσπίσαµε το µητρώο στελεχών
δηµόσιας διοίκησης για τις επιτελικές θέσεις του δηµοσίου από
όπου θα διορίζονταν γενικοί, ειδικοί, διοικητικοί, τοµεακοί γραµµατείς και οι αναπληρωτές τους καθώς και διοικητές οργανισµού.
Εσείς αντιθέτως επαναφέρετε τον θεσµό των κοµµατικών γενικών γραµµατέων, διακόπτοντας παράλληλα αντισυνταγµατικά
τη διαδικασία επιλογής των µη κοµµατικοποιηµένων τεχνοκρατικών στελεχών, στις οποίες θα κατέληγε η προηγούµενη διαδικασία.
Η υδροκεφαλική προεδρία της Κυβέρνησης µε τις πέντε γενικές και τη µία ειδική γραµµατεία δεν συνιστά στην πραγµατικότητα επιτελικό κράτος, αλλά υποκατάσταση της δηµόσιας
διοίκησης, της βεµπεριανής δηµοσιοϋπαλληλίας, δεδοµένου ότι
ο κορµός της δεν είναι οι οργανικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι
υπερεκατό µετακλητοί, οι οποίοι µάλιστα µπορούν πλέον να είναι
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων, κατά την τουλάχιστον αµφίβολης συνταγµατικότητας ρύθµιση του άρθρου 31 παράγραφος
2.
Όσο στηρίζεται, λοιπόν, αυτός ο νέος υδροκεφαλικός µηχανισµός, όχι στους οργανικούς δηµόσιους υπαλλήλους, αλλά στους
µετακλητούς, δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη θεσµική µνήµη
που είναι απαραίτητο βασικό χαρακτηριστικό κάθε επιτελικού δηµόσιου κράτους.
Πέρα από τον πολλαπλασιασµό των µετακλητών που από µόνο
του είναι ένα τεράστιο δείγµα υποκρισίας µετά την προεκλογική
δηµαγωγία, που εµένα προσωπικά δεν µε εξέπληξε -διότι όταν
παρέλαβα το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης από τον κ.
Μητσοτάκη, εγώ είχα τον µισό αριθµό µετακλητών από αυτόν
που είχε εκείνος- τον πελατειασµό ενισχύουν και άλλες ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου.
Υπονοµεύεται, για παράδειγµα µε πελατειακό τρόπο το ενιαίο
µισθολόγιο, µε ειδικές ευνοϊκές µισθολογικές προβλέψεις. Ο διοικητής της νέας Αρχής Καταπολέµησης της Διαφθοράς µπορεί
να ορίζει ειδικό µισθολογικό καθεστώς. Οι δικές του αποδοχές
εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών για τον δηµόσιο
τοµέα.
Θέλω, όµως -επειδή φτάνω στα όρια του χρόνου µου-, να σας
πω ότι µολονότι υπολήπτοµαι και σέβοµαι τον συνάδελφο Γιώργο
Γεραπετρίτη και έχω φιλική σχέση µαζί του, αρκετές από τις ρυθµίσεις είναι κατά τη γνώµη µου και αµφίβολης συνταγµατικότητας, ιδίως ως προς τη σχέση Βουλής και Κυβέρνησης και ως
προς τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των Υπουργών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για παράδειγµα, ενώ ο συµβολισµός που θέλησε η Κυβέρνηση
να δώσει µεταφέροντας τον τόπο συνεδρίασης του Υπουργικού
Συµβουλίου από τη Βουλή στο Μαξίµου ήταν υπέρ της ενίσχυσης
της διάκρισης των εξουσιών, η πρακτική σας ήταν η ακριβώς αντίθετη. Δόθηκαν µπλε φάκελοι µε τον προγραµµατισµό κάθε
Υπουργείου πριν από τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, κατά περιγραφή της διάταξης του άρθρου 84 του Συντάγµατος. Οι εντολές στους Υπουργούς που δόθηκαν στο
περιεχόµενο αυτού του µπλε φακέλου στην πραγµατικότητα παραβιάζουν τον ρόλο του Πρωθυπουργού, που κατά το άρθρο 82
παράγραφος 1 του Συντάγµατος εξασφαλίζει την ενότητα της
Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, χωρίς να υποκαθιστά τους Υπουργούς.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διακυβέρνηση
µιας χώρας είναι διαφορετική από τη διοίκηση µιας ανώνυµης
εταιρείας. Πέρα, λοιπόν, από αυτό το παρελθόν, που δυστυχώς
δεν µπορέσατε να ξεχάσετε -όπως έλεγε ο Ταλλεϋράνδος για τη
µεταρρύθµιση των Βουρβόνων «Τίποτα δεν µάθατε και τίποτα
δεν ξεχάσατε από την παραµονή σας στην αντιπολίτευση»-, έρχεστε εδώ ουσιαστικά να εισάγετε ως φάρµακο κάτι που θα αποτελέσει δηλητήριο για την οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης,
ένα αµάλγαµα παλαιοκοµµατισµού και νεοφιλελευθερισµού.
Θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφο Γεραπετρίτη για την αξία
που έχει να ονοµάζουµε ορθά τις έννοιες, αλλά στο απόσπασµα
του Αντισθένη που µας διάβασε θα αντιπαραθέσω ένα άλλο απόσπασµα του Αριστοτέλη από τη Ρητορική: «Τό Ἑλληνίζειν ἐστίν
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τό ὀρθῶς ὀνοµάζειν». Δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό που καθιερώνετε. Είναι ένα πελατειακό κράτος µε µεγάλες δόσεις νεοφιλελευθερισµού, το οποίο δεν εισφέρει στην αντιµετώπιση της
κακοδιοίκησης, αλλά θα εντείνει πολλές από τις µεγάλες ασθένειες της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω ξαναπεί και σε αυτή την Αίθουσα
αλλά και στην επιτροπή, όταν συζητούσαµε για το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, ότι οι άνθρωποι που ερχόµαστε από την αυτοδιοίκηση έχουµε µια ιδιαίτερη ευαισθησία όταν ακούµε τον όρο «επιτελικό κράτος». Και ζήτησα από τον κύριο Υπουργό εκείνη την
ηµέρα να δεχτεί τα ευαισθητοποιηµένα αντανακλαστικά µας,
γιατί για εµάς έχει µια ιδιαίτερη υπεραξία ο όρος. Δεν τον χρησιµοποιούµε ποτέ τυχαία. Αποτελεί πάντοτε διεκδίκηση και αποτελεί και υψηλό στόχο της αυτοδιοίκησης. Μου είπατε ότι το
καταλάβατε.
Εγώ να πω ότι αναγνωρίζω την ευγένειά σας, κύριε Υπουργέ,
όπως επίσης και τις καλές σας προθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, στη
δική µας αντίληψη το κράτος-στρατηγείο, έτσι όπως το έχουµε
συλλάβει και έτσι όπως ο εισηγητής µας, ο ειδικός αγορητής, το
παρουσίασε, δεν το συλλάβατε καθόλου.
Είπα πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει η κοινωνική συναίνεση
και η πολιτική ωριµότητα, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και µια
πολιτική τόλµη για να µπορέσουµε να ξεφύγουµε από τα τετριµµένα και να κάνουµε το άλµα προς το µέλλον. Εκεί ακριβώς κρίνεται ο πολιτικός και εκεί κρίνονται οι πολιτικές. Εκεί κρίνεστε κι
εσείς.
Θέλατε, αλλά δεν τολµήσατε. Νοµίζω ότι µπορούσατε, αλλά
δεν το επιτρέψατε και τελικά ούτε καν έκθεση αξιολόγησης µας
φέρατε στο νοµοσχέδιο ούτε βεβαίως και διαβούλευση, παρά τις
καλές σας προθέσεις, καταφέρατε να κάνετε. Νοµίζω, τελικά, ότι
αδικήσαµε το ίδιο το εγχείρηµα ακόµα και στη συζήτησή του,
όταν ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, άλλα λέγαµε, άλλα
βλέπαµε, προς αλλού κοιτάζαµε. Και θα εξηγήσω.
Αν θα µπορούσα να δώσω έναν τίτλο στη δικιά σας προσπάθεια,
στην προσπάθεια της Κυβέρνηση, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα
πισωγύρισµα, ένας σφιχτός έλεγχος της δηµόσιας διοίκησης από
το πρωθυπουργικό γραφείο και βεβαίως στον υπότιτλο ότι η δηµόσια πολιτική παράγεται, πλέον, από επάνω προς τα κάτω.
Παρουσιάσατε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο θεσπίζετε γενικές
γραµµατείες υπό τον Υφυπουργό Συντονισµού του κυβερνητικού
έργου. Κάθε µια γενική γραµµατεία συντονίζει τα Υπουργεία ανάλογα µε το αντικείµενο. Μας είπατε πως ο σχεδιασµός προβλέπει
οι βασικοί άξονες των νοµοσχεδίων να παράγονται από τα
Υπουργεία και η κατάρτισή τους να γίνεται κεντρικά για να ελέγχεται και να παράγεται το έργο καλύτερα και πιο σύντοµα και οι
Υπουργοί και ολόκληρη η πολιτική ιεραρχία. Επίσης, µας καθησυχάσατε ότι εξακολουθούν να έχουν πλήρη αρµοδιότητα. Άρα
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Δηµιουργείται µόνο ένα κεντρικό
σύστηµα ελέγχου. Αυτά µας είπατε. Αυτά, όµως, είναι;
Κατ’ αρχάς, να επισηµάνουµε ότι το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης µε τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος» δεν έχει καµία εννοιολογική επεξήγηση του όρου. Δεν µας είπατε τι εννοείτε. Τι εννοείτε
µε τον όρο «επιτελικό»; Αποφύγατε να το κάνετε αυτό και, κατά
τη δική µας αντίληψη, το κάνατε σκόπιµα. Το αποφύγατε σκόπιµα. Και θα εξηγήσω, επίσης, γιατί.
Το «Επιτελικό κράτος» είναι ένας τίτλος ψευδεπίγραφος για
εσάς. Υπάρχει µια σειρά κληρονοµιάς και αντίστοιχων νοµοθετηµάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο νόµου είναι τεράστιο. Έχει εκατόν δεκαεννέα άρθρα που εκτείνονται σε εκατόν σαράντα οκτώ
σελίδες. Νοµοθετικά, µε βάση την αρχή της καλής νοµοθέτησης,
είστε εκτός, κύριε Υπουργέ. Και είστε και ακαδηµαϊκός και τώρα
εγώ σας µαλώνω.
Στον νέο νόµο δεν υπάρχει καµµία καινοτοµία, όσον αφορά
την οργάνωση του Υπουργικού Συµβουλίου. Θα µπορούσατε να
το κάνετε αυτό µε µία εγκύκλιο. Μας ταλαιπωρείτε, ρυθµίζοντας
θέµατα εσωτερικής λειτουργίας ενός οργάνου. Έχετε τελείως
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διαφορετική µατιά στην οριοθέτηση των Υπουργείων µε βάση τα
πεδία της πολιτικής και όχι µεµονωµένες αρµοδιότητες. Εµείς
έτσι το βλέπουµε. Και βεβαίως, αν θέλατε να κάνετε καινοτοµία,
θα µπορούσατε να τολµήσετε να κάνετε την άρση των επικαλύψεων που είναι και πολλές και ουσιαστικές.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, θα έπρεπε να προστρέξετε και
να περιγράψετε µια σύγχρονη δικτυακή, αντί µια ιεραρχική δοµή.
Θα έπρεπε να µας δώσετε τη δυνατότητα να σας πούµε πάρα
πολλά για αυτό, πώς το οραµατιζόµαστε εµείς και πώς θα φέρουµε από κάτω προς τα πάνω. Αλήθεια, όµως, σας ενδιαφέρει
από κάτω προς τα πάνω; Ή σας ενδιαφέρει αυτό που είπατε και
πριν και θα σας το πω µετά, τελειώνοντας µε αυτό;
Εκεί λοιπόν, που διαβάζεις και έχεις µια αµφιβολία µε το σχέδιο νόµου, εκεί που δεν έχεις καµµία είναι όταν διαβάζεις για την
Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Πρόκειται για µια υπηρεσία που συγχωνεύονται διαφορετικές γραµµατείες, όπως είναι η ΕΥΠ. Οι υπηρεσίες αποτελούν
µια δοµή της Κυβέρνησης όχι καινούργια, αλλά µια υπερδοµή
από αυτές που ήδη υπάρχουν.
Στη χώρα µας, η σχέση του Πρωθυπουργού µε τους Υπουργούς δυστυχώς δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι
µια σχέση λειτουργική. Είναι µια σχέση συµπληρωµατική. Είναι
µια σχέση ιεραρχική και από εκεί ξεκινάει το πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Εµείς τον Πρωθυπουργό τον βλέπουµε σαν το επίκεντρο παραγωγής της πολιτικής, όχι όµως τον ελεγκτή της παραγωγής
της πολιτικής. Εδώ, η Κυβέρνηση δυστυχώς συνέδεσε τη µεταρρύθµιση µε ένα πισωγύρισµα του υπηρεσιακού ελέγχου. Και ξέρετε τι έγινε; Αποµονώσατε και στερήσατε το οξυγόνο από
αυτούς που πραγµατικά µπορούν να δηµιουργήσουν. Δεν δώσατε την αναγκαία δηµιουργική ανάσα σε όλους εκείνους που
µπορούσαν να αυτονοµηθούν, να πάρουν τον χώρο τους, στους
ίδιους δηλαδή τους Υπουργούς σας, για να δηµιουργήσουν µέσα
σε ένα καινούργιο πλαίσιο.
Κύριε Υπουργέ, στη λειτουργία του επιτελικού κράτους δίνετε
και σύγχρονα εργαλεία. Να το σχολιάσω και αυτό. Δίνετε το management. Δίνετε διάφορα τέτοια πράγµατα. Δεν τους λέτε, όµως,
πως θα τα χρησιµοποιήσουν. Δεν τους λέτε ότι τους αφήνετε να
τα χρησιµοποιήσουν.
Όµως σήµερα, ήρθατε εδώ και µας είπατε, µας δώσετε έναν
ορισµό του επιτελικού κράτους. Και είπατε βέβαια -και σηµείωσαότι δεν βρισκόµαστε πια στη δεκαετία του ’80. Το επιτελικό κράτος δεν είναι µικρό και ευέλικτο. Είδατε, λοιπόν, πώς δεν µπορείτε να µας αντιληφθείτε;
Εµείς όταν λέµε µικρό και ευέλικτο κράτος, το «µικρό» δεν σηµαίνει αριθµός. Σηµαίνει απλό στη δοµή του. Σηµαίνει να µην
είναι δαιδαλώδες, να µην είναι δενδρώδες, να µην µπορείς να το
αντιληφθείς. Και το ευέλικτο σηµαίνει έξυπνο. Δεν σηµαίνει ότι
είναι µόνο του, αποµονωµένο και δεν έχει καµµία απολύτως αρµοδιότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι το Σύνταγµα το ίδιο επιτάσσει πως
ο Πρωθυπουργός συντονίζει. Από πάνω προς τα κάτω µας είπατε
πως γίνεται αυτό. Και αυτό το επιβεβαιώσατε και στην επιτροπή.
Το χρησιµοποιήσατε πολλές φορές. Βεβαίως, λέτε ότι δεν υπάρχει αποψίλωση των αρµοδιοτήτων, αλλά αντιλαµβάνεστε τελείως
διαφορετικά την έννοια του συντονισµού.
Επαναλαµβάνω, ο συντονισµός πρέπει να έχει κέντρο, αναφορά. Δεν είναι το αφεντικό προς τους υπαλλήλους.
Και τέλος, σας λέω ότι για µας όταν αναφέρετε στο νοµοσχέδιο τους όρους «εκσυγχρονισµός» και «µεταρρύθµιση», οι όροι
αυτοί αποκτούν µια άλλη διάσταση στα µάτια σας και στα µάτια
µας, άλλη διάσταση στο µυαλό σας, άλλη στο δικό µας µυαλό.
Εµείς όποτε επιχειρήσαµε τον εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση, φέραµε φοβερές αλλαγές στη δηµοκρατία, στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Κάναµε ρηξικέλευθες προτάσεις. Κάναµε πολιτικές, όταν εσείς αποχωρούσατε και η παράταξή σας καταψήφιζε,
σας θυµίζω. Έχουµε άλλη πρακτική, έχουµε άλλη πολιτική. Είναι
άλλα τα µάτια µας, είναι άλλα τα µυαλά µας. Είµαστε εµείς, είστε
εσείς.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Γιώργος Μαρίνος εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει
σχεδόν µαγικές ικανότητες στο αποκαλούµενο «επιτελικό κράτος», αλλά είναι γνωστό πως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις,
οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, για να µην τους αδικήσουµε, αλλά και κυβερνήσεις κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επενδύσει σε
παρόµοιους στόχους. Έχουν µιλήσει για τοµή στη λειτουργία
του κράτους, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία
των κυβερνητικών οργάνων, της κεντρικής ή τοπικής διοίκησης,
αλλά το αποτέλεσµα είναι το ίδιο, είναι η συνέχιση της αντιλαϊκής
πολιτικής για δεκαετίες.
Το αστικό κράτος µπορεί να αλλάζει µορφές, να δηµιουργούνται νέες δοµές στη διαδικασία λήψης και ελέγχου των αποφάσεων. Μπορεί να βαφτιστεί επιτελικό, ευέλικτο, σύγχρονο,
έξυπνο, µε µικρότερη ή µεγαλύτερη δόση ψηφιακής τεχνολογίας, µε περισσότερους ή λιγότερους τεχνοκράτες, αλλά η ταξική του ουσία δεν αλλάζει. Κράτος δικαίου δεν υπήρξε και δεν
πρόκειται να υπάρξει από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συµφερόντων ποτέ. Γιατί; Γιατί το αστικό κράτος, µε σοσιαλδηµοκρατική ή φιλελεύθερη διαχείριση, είναι το κράτος των λίγων,
είναι το κράτος των καπιταλιστών. Η αποστολή του είναι η υπεράσπιση των συµφερόντων της κυρίαρχης αστικής τάξης και η
προστασία της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης µε στόχο κατά της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.
Αυτό επιβεβαιώνει και το προς συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο
στην ουσία του έχει τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κοµµάτων, παρά τις δευτερεύουσες διαχειριστικές ενστάσεις.
Η εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου θέτει τον στόχο. Μιλάει
για αποτελεσµατική λειτουργία του κράτους και της Κυβέρνησης. Προβάλλονται ταυτόχρονα οι λεγόµενες βέλτιστες, οι λεγόµενες καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες
είναι αυτές που υποστηρίζουν όλα τα κόµµατα εκτός από το ΚΚΕ;
Είναι η πρακτικές που ανατρέπουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα, που περιορίζουν το απεργιακό δικαίωµα σε όλα τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι πρακτικές που αυξάνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ακόµα και στα εβδοµήντα χρόνια. Είναι οι πρακτικές που προωθούν τη λεγόµενη
«ενεργό γήρανση», που εφαρµόζεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο
στη Γερµανία και στη Βρετανία, κράτη που αντιµετωπίζετε εσείς
ως πρότυπα.
Συνεπώς υπάρχει ένα ερώτηµα. Τι σηµαίνουν όλα αυτά στην
πράξη; Αυτά σηµαίνουν αποτελεσµατική λειτουργία του κράτους
και της Κυβέρνησης για την εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής,
για την καταστολή της εργατικής λαϊκής πάλης, την υπεράσπιση
της σαπίλας αυτού του συστήµατος και την ιδεολογική χειραγώγηση του λαού.
Σηµαίνει υλοποίηση των επιθετικών κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ.
Η Κυβέρνηση προωθεί το επιτελικό κράτος λαµβάνοντας υπ’
όψιν τα προβλήµατα της αναιµικής ανάπτυξης, την επιβράδυνση
της οικονοµίας των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
όξυνση των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήµατος και την
κλιµάκωση των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών, που εκδηλώνονται έντονα στην περιοχή µας και στην ευρύτερη περιοχή, στην
περιοχή του Περσικού κόλπου, της Ανατολικής Μεσογείου, των
Βαλκανίων, ακόµα και του Αιγαίου.
Αυτό είναι το στίγµα που κάνει απαραίτητη, αναγκαία την προώθηση αυτού του νοµοσχεδίου, για να ισχυροποιηθεί ο µηχανισµός διαχείρισης των συµφερόντων της αστικής τάξης. Αυτό
είναι το στίγµα και αυτά που λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα της
Ελλάδας ήδη επιβεβαιώνονται. Αυτό πρέπει να το υπολογίσει
καλά ο λαός µας και να αντιδράσει έγκαιρα.
Ορισµένα παραδείγµατα. Οι αλλαγές που προβλέπονται στον
οικονοµικό µηχανισµό στοχεύουν στην εφαρµογή της πολιτικής
που υπηρετεί τους στόχους της λεγόµενης «ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης» και των µνηµονίων διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µατωµένα πλεονάσµατα µέχρι το 2060, την
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αυστηρή µεταµνηµονιακή εποπτεία, την ανταγωνιστικότητα και
την κερδοφορία των µεγάλων οικονοµικών οµίλων, για να δοθούν
στις µεγάλες επιχειρήσεις κι άλλα προνόµια, φοροαπαλλαγές και
χρηµατοδοτήσεις, για να γίνουν επενδύσεις µε κριτήριο την παραπέρα εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Οι αλλαγές στον µηχανισµό του Υπουργείου Εργασίας και των
σχετικών µε αυτό υπηρεσιών υπηρετούν την προώθηση σκληρών
αντεργατικών µέτρων κατά των εργατικών δικαιωµάτων και των
συνδικαλιστικών ελευθεριών, επέκταση των ελαστικών µορφών
απασχόλησης, καθήλωση των µισθών και των συντάξεων, παραπέρα κτύπηµα των κοινωνικών - ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Το κυβερνητικό σχέδιο στους τοµείς της υγείας και της παιδείας είναι συνδεδεµένο µε την παραπέρα εµπορευµατοποίηση,
ιδιωτικοποίηση, υποβάθµιση και συνεχή αποµάκρυνση από τις
λαϊκές ανάγκες.
Η ενίσχυση του ρόλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποσκοπεί στην επιβολή του νόµου και της τάξης, σε µεγαλύτερη δηλαδή καταστολή, σε αστυνοµοκρατία. Αυτό συνδέεται
και µε την απόφαση για την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήµια.
Η αναβάθµιση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σηµαίνει µεγαλύτερη εµπλοκή στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ προ των πυλών βρίσκεται η συνέχιση του λεγόµενου «στρατηγικού διαλόγου» και η επέκταση της
αποκαλούµενης «συµφωνίας αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας»
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες που βάζει τον λαό µας σε νέες περιπέτειες.
Αυτά υπηρετεί το επιτελικό κράτος. Είναι απαραίτητο να οξυνθεί το λαϊκό κριτήριο και να κατανοηθεί ότι τα συµφέροντα της
εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων, της νεολαίας δεν χωράνε µέσα στο αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Η αναγκαιότητα του εργατικού-λαϊκού κράτους, της
εργατικής-λαϊκής εξουσίας, που το κουµάντο θα το έχουν οι εργαζόµενοι, προβάλλει µέσα από τα βάσανα που βιώνει και θα βιώσει στη συνέχεια ο λαός µας.
Αυτή η συζήτηση -αυτό λέει το ΚΚΕ- πρέπει να ανοίξει στους
χώρους δουλειάς, στις εργατικές γειτονιές, στους χώρους εκπαίδευσης, παντού, αξιοποιώντας την πείρα τόσο από την προηγούµενη αντιλαϊκή διακυβέρνηση, όσο και από την τωρινή.
Σας ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη
µου οµιλία από το Βήµα της Βουλής και χαίροµαι που αφορά ένα
νοµοσχέδιο για το οποίο παρακολούθησα και τη σχετική συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Ήταν µια συζήτηση που παρά τις
ιδεολογικές διαφορές των µελών µπορώ να κρίνω -παρά την
πολύ µικρή µου εµπειρία- ως εξαιρετικά εποικοδοµητική.
Καλούµαστε, λοιπόν, σήµερα να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο που εισάγει το Υπουργείο Επικρατείας αναφορικά µε την αναδιοργάνωση του κράτους, ώστε, σύµφωνα µε
τα λεγόµενα της Κυβέρνησης και του εισηγητή Υπουργού κ. Γεραπετρίτη, να έχουµε ένα λειτουργικό και επιτελικό κράτος.
Μια τέτοια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, σε θεωρητικό επίπεδο δεν θα έβρισκε κανέναν αντίθετο ούτε και εµάς ως ΜέΡΑ25.
Παρ’ όλα αυτά, το πρόβληµα προκύπτει, όταν εξετάσει κάποιος το νοµοσχέδιο από πιο κοντά και διαβάσει πίσω από τις
γραµµές.
Ποιο είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικότερο πρόβληµα, το κυρίαρχο αρνητικό στοιχείο που διέπει το υπό
εξέταση νοµοθέτηµα; Είναι η υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων
στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού που γίνεται πλέον ο κυρίαρχος πόλος όλων των λειτουργιών του κράτους. ΕΡΤ, Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΕΥΠ
είναι µόνο µερικές από τις δοµές και τις υπηρεσίες που θα ελέγχει απευθείας ο κ. Μητσοτάκης, ενώ θα έχει και την τελική απόφαση για τη στελέχωση πολλών εκ των νέων υπηρεσιών που θα
δηµιουργηθούν µε την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου. Έτσι,
ο Πρωθυπουργός µετατρέπεται σε απόλυτο κυρίαρχο των πάν-
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των, από την επικοινωνία έως τη στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της µετατροπής
του κράτους σε επιτελικό προβλέπεται η δηµιουργία ενός οργάνου που έχει τις αρµοδιότητες -και σαφέστατα το µέγεθος υπερυπουργείου- της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που θα ελέγχει,
θα παρεµβαίνει και θα διοικεί µε το πρόσχηµα του συντονισµού
και έχοντας ως εργαλείο την παρακολούθηση του ελέγχου κάθε
δηµόσιας υπηρεσίας και Υπουργείου.
Μιλάµε για υπερυπουργείο, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για ένα
δηµιούργηµα που θα έχει πέντε γενικές γραµµατείες, µία ειδική
γραµµατεία, θα στελεχωθεί από µία πληθώρα υπαλλήλων –εκατό
µετακλητούς, τριάντα αποσπασµένους και ακόµη τριακόσιες σαράντα θέσεις εργασίας- που µπορεί να είναι είτε µόνιµοι δηµόσιοι
υπάλληλοι είτε ιδιωτικού δικαίου ή ακόµα και δηµοσιογράφοι.
Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι, ότι µιλάµε για κοµµατικές
θέσεις και τίποτα άλλο, µιας και τόσο τα κριτήρια επιλογής όσο
και οι εργασιακές σχέσεις παραµένουν πέρα για πέρα ασαφή.
Την ίδια στιγµή σε κάθε Υπουργείο, εκτός από τις θέσεις των
γενικών και ειδικών γραµµατέων που ήδη υπάρχουν, θεσµοθετείται µία θέση υπηρεσιακού γραµµατέα που θα προέρχεται µεν
από το δηµόσιο, αλλά στην ουσία θα έχει τη διαχειριστική ευθύνη
όλου του Υπουργείου, από τη στελέχωσή του µέχρι τους διαγωνισµούς και µέχρι όλες τις συµβάσεις που θα θεσµοθετεί.
Όµως, ενώ τόσο ο Υπουργός Επικρατείας όσο και η Κυβέρνηση υπογραµµίζουν σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται την εµπιστοσύνη τους προς το ΑΣΕΠ και στον κρατικό µηχανισµό,
βασικό κριτήριο για την επιλογή του υπηρεσιακού γραµµατέα
αποτελεί η προσωπική συνέντευξη που θα γίνει πριν από την τελική επιλογή.
Παρ’ ότι έπειτα από τη συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της
αρµόδιας επιτροπής άλλαξαν οι συντελεστές αυτής της µοριοδότησης, παραµένει το πρόβληµα ότι έπειτα από µία, όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, «δοµηµένη» -ό,τι και αν µπορεί να
σηµαίνει αυτός, ο ξεκάθαρα υποκειµενικά ερµηνευόµενος όροςσυνέντευξη, θα επιλέγεται ο άνθρωπος που θα τρέχει ουσιαστικά
και πρακτικά το κάθε Υπουργείο.
Αλήθεια, πώς µπορεί να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα µίας
συνέντευξης; Πώς µπορεί να διασφαλιστεί ότι η επιλογή τελικά
δεν θα είναι κοµµατική; Πώς είναι δυνατόν να είναι κανείς σίγουρος ότι είναι καθ’ όλα απίθανο οι υποψήφιοι να µάθουν τις ερωτήσεις αυτής της δοµηµένης συνέντευξης και να µπορέσουν να
προσαρµόσουν τις απαντήσεις τους ανάλογα; Αυτά και πολλά
άλλα ερωτήµατα µένουν αναπάντητα από το κείµενο του νοµοσχεδίου.
Ένα άλλο προβληµατικό θέµα που εγείρεται είναι η θεσµοθέτηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στους κόλπους της θα
ενσωµατώνει όλα τα ελεγκτικά σώµατα, όπως για παράδειγµα
τον γενικό επιθεωρητή και τους ελεγκτές δηµόσιας διοίκησης,
τους επιθεωρητές υγείας, δηµοσίων έργων κ.λπ..
Το πρόβληµα που µπορεί να προκαλέσει αυτή η διοικητική ενοποίηση, είναι αντί να λύσει να γεννήσει και να θρέψει ακόµη µεγαλύτερη γραφειοκρατία και να χειροτερέψει τη διεξαγωγή και
την όλη διαδικασία διεξαγωγής ελέγχων. Μένει να δούµε αν τελικά θα εξυπηρετήσει τον σκοπό, για τον οποίο δηµιουργείται ή
αν θα αποτελέσει µια εύσχηµη προσπάθεια αδρανοποίησης
αυτών των ελεγκτικών µηχανισµών στον βωµό της ελεύθερης
αγοράς και του νεοφιλελεύθερου τρόπου σκέψης που διέπει
ολόκληρο το νοµοθέτηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ΜέΡΑ25 αποτελεί εκλογικό
βραχίονα στην Ελλάδα του πανευρωπαϊκού κινήµατος για τον εκδηµοκρατισµό της Ευρώπης, του DiEM25, βασικός πυλώνας της
πολιτικής πρότασης του οποίου είναι η διαφάνεια παντού, σε συνεδριάσεις, σε πρακτικά και σε ό,τι αφορά αποφάσεις που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη ζωή των πολιτών και των πολλών.
Μάλιστα, η διαφάνεια αποτέλεσε κεντρικό θέµα της πρώτης καµπάνιας του κινήµατος λίγο µετά τη δηµιουργία του το 2016.
Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από όλα τα παραπάνω, µε δεδοµένη την αδιαφάνεια της επιλογής των προσώπων
που θα στελεχώσουν την Προεδρία της Κυβέρνησης και τα υπόλοιπα όργανα που προβλέπει να δηµιουργηθούν το παρόν νοµο-
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σχέδιο του επιτελικού κράτους, της επιλογής των υπηρεσιακών
γραµµατέων, της επιλογής να µένουν απόρρητα τα πρακτικά των
Υπουργικών Συµβουλίων για τριάντα χρόνια, καθώς και τα αρχεία
του Πρωθυπουργού και µάλιστα, µε χρονική διαβάθµιση, αλλά
και την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει την ίδια την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, το ΜέΡΑ25 δεν µπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να
καταψηφίσει το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ράπτη, θα µιλήσετε τώρα ή αργότερα;
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο στους Βουλευτές.
Τον λόγο έχει ο κ. Στράτος Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής; Κατά
τη γνώµη µου, η διαρκής προσπάθεια να βελτιώνεται το βιοτικό
επίπεδο των πολιτών. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Μέσα από πολιτικές. Ποιοι επιλέγουν τις πολιτικές; Προφανώς οι πολίτες µέσα
από τις εκλογές. Και οι πολίτες –προσέξτε- επιλέγουν Πρωθυπουργό και Βουλή. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει τους Υπουργούς.
Κι έχουµε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο
είπε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν µια απόλυτη αίσθηση
της προσωρινότητάς τους και να δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία
στον χρόνο. Δίνοντας πολύ µεγάλη σηµασία στον χρόνο, πρέπει
να αξιοποιούν κάθε µέρα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα κάθε δευτερόλεπτο, ώστε να υλοποιούν τις πολιτικές τους.
Αυτό κάνει το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό, σε ένα πρωθυπουργικοκεντρικό
σύστηµα και βέβαια µέσα από το Υπουργικό Συµβούλιο, να υλοποιηθούν οι πολιτικές για τις οποίες µας επέλεξε ο ελληνικός
λαός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Επίσης, στη διαµόρφωση της Κυβέρνησής του πέτυχε κάτι σηµαντικό. Ανέκαθεν πίστευα και πιστεύω ότι πρέπει να συνδυάσουµε στην πολιτική την τεχνοκρατική επάρκεια. Δυστυχώς,
όµως, δεν διαθέτουν όλοι οι πολιτικοί τεχνοκρατική επάρκεια.
Επίσης, δεν είναι όλοι οι τεχνοκράτες ικανοί να διαθέτουν πολιτική επάρκεια. Άρα, λοιπόν, έχει καταφέρει ένα µείγµα επιλογών
σε επίπεδο προσώπων που έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία διαθέτει και πολιτική και τεχνοκρατική επάρκεια.
Όποιος λειτουργεί έξω στην ελεύθερη αγορά ή έχει επαφή µε
οργανισµούς γνωρίζει πολύ καλά ότι πάντα υπάρχει η έννοια του
ελέγχου και της στοχοθεσίας. Προφανώς υπάρχει αυτό που λέµε
project management, αυτό το οποίο κάποιοι εδώ στην Αίθουσα
απορρίπτουν µετά βδελυγµίας.
Είναι, επίσης, γεγονός ότι, όταν κάνουµε µια προσπάθεια, πρέπει να έχουµε πάντα τις υποδοµές, να έχουµε τις διαδικασίες και
βέβαια, τα πρόσωπα. Το ελληνικό κράτος έχει υποδοµές, δεν έχει
διαδικασίες και κυρίως, δεν έχει διαδικασίες ελέγχου των πολιτικών.
Προσέξτε: Αυτός ο µπλε φάκελος που ήταν πάνω στο γραφείο
του κάθε Υπουργού, δεν ήταν ένας φάκελος για τον οποίο δεν
είχες συµµετοχή. Οι περισσότεροι είχαν. Ήταν τοµεάρχες. Με
τον τρόπο αυτό κατάφερε η Κυβέρνηση να κονιορτοποιήσει τις
λεγόµενες εκατό µέρες και να τις κάνει λιγότερες από τριάντα.
Στον επόµενο µπλε φάκελο που θα υπάρχει σε έξι µήνες, προφανώς, θα έχουν συµµετοχή και οι Υπουργοί και έτσι αυτό το
οποίο λέτε ότι γίνεται µόνο από πάνω προς τα κάτω, θα έχει γίνει
και από κάτω προς τα πάνω.
Βέβαια, δεν είδα ιδιαίτερη κριτική για τα θέµατα του Υπηρεσιακού Γραµµατέα. Όποιοι υπηρετήσαµε σε κυβερνήσεις γνωρίζουµε ότι µέσα από τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα θα φύγει
πάρα-πάρα πολύ µεγάλο βάρος από την πολιτική ηγεσία των
Υπουργείων και βέβαια, υπάρχει µία διαδικασία εξαιρετικά αξιοκρατική για την επιλογή τους.
Επίσης, η απόφαση της Κυβέρνησης να µείνουν στη θέση τους
οι γενικοί διευθυντές και αυτή πρέπει να χαιρετηθεί ως µια κί-
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νηση προς τη σωστή κατεύθυνση.
Άλλωστε, κύριε Σπίρτζη, οι γενικοί διευθυντές που βρήκατε
ήταν ουσιαστικά στο Υπουργείο Υποδοµών επιλεγµένοι µε αξιοκρατικά κριτήρια, γι’ αυτό τους περισσότερους τους διατηρήσατε στη θέση τους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Αξιοκράτες είµαστε. Απόλυτα
αξιοκράτες!
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Απόλυτα αξιοκρατικά και το ξέρει ο Υπουργός που είναι µπροστά, γι’ αυτό και τους
διατήρησε και γι’ αυτό και συνεργάζεται µαζί τους τώρα.
Όσον αφορά τα θέµατα της διαφάνειας, έχει εξηγήσει αυτό
το θέµα πολύ αναλυτικά ο Υπουργός. Θεωρώ ότι όλος αυτός ο
κατακερµατισµός των υπηρεσιών δεν ήταν προς όφελος της διαφάνειας. Είναι µια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επίσης, όποιοι ήµασταν σε κυβερνήσεις ξέραµε ότι υπήρχε
θέµα καλής νοµοθέτησης. Άρα η κίνηση της Κυβέρνησης προς
αυτή την κατεύθυνση λύνει ένα πρόβληµα. Θεωρώ ότι από εδώ
και πέρα, τα νοµοσχέδια θα είναι πραγµατικά πολύ καλύτερα
δουλεµένα.
Τέλος, αναφέροµαι στον Υπουργό που δεν έχει αναφέρει όπως
έπρεπε ένα άρθρο, το 60, την παράγραφο 2, που, κατά τη γνώµη
µου, είναι ο ορισµός της µεταρρύθµισης. Σε αυτό το άρθρο απαγορεύεται στη διοίκηση να νοµοθετεί αναδροµικά για οτιδήποτε
επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.
Προσέξτε: Είναι ορισµός της µεταρρύθµισης, γιατί έχω ζήσει
για χρόνια την ελεύθερη αγορά και έχω δει να καταστρέφονται
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, γιατί το κράτος συνεχώς νοµοθετεί αναδροµικά.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το αναδείξουµε µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούµε. Είναι ο ορισµός της µεταρρύθµισης.
Προς τον κ. Καστανίδη έχω µόνο να πω ότι ποτέ από Δεξιά δεν
υπήρχε οποιαδήποτε αµφισβήτηση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ». Πάντα
έλεγα και λέω συγχαρητήρια στο ΠΑΣΟΚ -στο ΚΙΝΑΛ σήµεραγια τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Όσον αφορά τη ΔΕΗ, για την οποία είπε ορισµένα πράγµατα
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τον ενηµερώνω, γιατί µπορεί
να µην το ξέρει, ότι ούτως ή άλλως όποιοι θέλουν να επενδύσουν
στη ΔΕΗ είτε στην ελληνική αγορά, θα δουν τα στοιχεία της από
τις ελεγκτικές εταιρείες και δεν παίζει ρόλο ο τρόπος µε τον
οποίο ο Υπουργός προβάλλει το θέµα της ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά επίσης την επιλογή του διοικητή της ΕΥΠ, θεωρώ
ότι είναι ένας άνθρωπος από την ελεύθερη αγορά που ξέρει
πάρα πολύ καλά τον τοµέα του. Άλλωστε, εσείς στην ΕΥΠ της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν ξέρω µε τι κριτήρια διορίσατε
έναν δηµοσιογράφο.
Τέλος, στον αγαπητό πρώην Πρόεδρο της Βουλής που είπε
ότι ο εορτασµός για το 1821 δεν πρέπει να γίνει µε όρους εθνικοφροσύνης, θα ήθελα να απαντήσω: Ναι, αλλά να µας πείτε και
µε τι όρους θέλετε να γίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Σιµόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Βαρτζόπουλος από την Νέα Δηµοκρατία –δίπλα δίπλα έπεσαν οι Θεσσαλονικείς- και να ετοιµάζεται ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ µετά
θα ακολουθήσει ο κ. Βιλιάρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Ελληνικής Λύσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά πιστεύω ότι αυτό
που διαπραγµατευόµεθα αυτή τη στιγµή είναι ίσως η πιο καινοτόµος και ρηξικέλευθη προσπάθεια αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του κράτους.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο πραγµατικά εµβαθύνει, επεκτείνει, εκσυγχρονίζει τον ν.4109/2013, τον νόµο δηλαδή που ίδρυσε
την πρώτη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού του ελληνικού κράτους επί κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και της
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οποίας δοµής είχα την τιµή να είµαι ο πρώτος γενικός γραµµατέας. Τι προέβλεπε εκείνος ο νόµος; Προέβλεπε τη λειτουργία
µιας πάγιας διοικητικής δοµής, η οποία θα στήριζε µε ολοκληρωµένο τρόπο επιστηµονικό, διοικητικό, τεχνικό το κέντρο της
Κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να πούµε ότι ακολουθήσαµε το γαλλικό µοντέλο διοίκησης υιοθετώντας τον
τρόπο λειτουργίας της γενικής γραµµατείας της γαλλικής κυβέρνησης, τροποποιώντας φυσικά όπου ήταν δυνατόν τις λειτουργίες της έτσι ώστε να προσαρµόζονται στα ελληνικά δεδοµένα.
Εκτός από τη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού τότε, η
οποία στήριζε την προσωπική πολιτική του δράση και τη Γενική
Γραµµατεία της κυβέρνησης, που παρακολουθούσε τα νοµοθετήµατα από την κατάθεσή τους στη Βουλή µέχρι και την ψήφισή
τους, η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού του κυβερνητικού έργου
ήρθε τότε να παρακολουθήσει τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση όλων των ενεργειών οι οποίες µεσολαβούν µεταξύ της
πολιτικής πρόθεσης και της υλοποίησής της µε κανονιστικές και
ρυθµιστικές πράξεις.
Εκείνο το οποίο προσπαθήσαµε να κάνουµε τότε ήταν να δηµιουργήσουµε έναν συνεκτικό τρόπο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Υπήρχαν δηλαδή προβλέψεις για ετήσια
προγράµµατα Υπουργείων, ετήσια σχέδια Υπουργείων, στα
οποία κατατίθεντο ο πολιτικός και επιχειρησιακός τους προγραµµατισµός. Υπήρχαν όργανα και τρόποι παρακολούθησης τριµηνιαίας και ετήσιας υλοποίησης αυτού του προγραµµατισµού.
Υπήρχαν τρόποι ελέγχου των συνεπειών εν γένει όλων αυτών των
κανονιστικών και ρυθµιστικών πράξεων. Υπήρχαν τρόποι, κυρίως
µέσω διυπουργικών επιτροπών, ακόµη και δυνατότητος του γενικού γραµµατέως να εκδίδει εκτελεστέες πράξεις επιλύσεως
των διυπουργικών διαφορών, ανακαλύψεως συνεργειών και αλληλοεπικαλύψεων.
Όλα αυτά είχαν δοκιµαστεί στην πράξη µε έναν τρόπο συνεκτικό και θα πρέπει να πει κανείς ότι υπήρχε και ένα καινοτόµο
και πρωτοποριακό για την εποχή του λογισµικό, το «ΔΗΛΟΣ», το
οποίο υποστήριζε η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού
του Πρωθυπουργού.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Δεν τα λέω µόνο για το ιστορικό του
πράγµατος, τα λέω για το εξής: Όταν φύγαµε τον Γενάρη του
2015, στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού υπηρετούσαν περίπου
εικοσιπέντε άτοµα, εάν θυµούµαι καλώς. Έµαθα µετά ότι σε αυτή
τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού µετατέθηκαν, µεταφέρθηκαν
δηλαδή, πενήντα πέντε ακόµη υπάλληλοι. Τι σηµαίνει αυτό εδώ;
Αυτό σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
παρ’ ότι φαίνεται ότι αντιδράτε σε αυτήν εδώ την ρύθµιση, τιµήσατε την τότε Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Και όχι απλώς την
τιµήσατε, τη διατηρήσατε στη θέση της, είναι ακόµη εκεί, Βασιλίσσης Σοφίας 15, έκτος όροφος.
Μάλιστα, όχι απλώς την τιµήσατε, όχι απλώς τη χρησιµοποιήσατε –και αυτό είναι προς τιµήν σας- αλλά την αυξήσατε κιόλας,
της δώσατε σηµασία, της δώσατε ουσία, την επεκτείνατε. Χρησιµοποιήσατε –και αυτό είναι επίσης προς τιµήν σας- κορυφαία
στελέχη σας, όπως ο κ. Βερναρδάκης -ο οποίος θα ακολουθήσει
και ελπίζω να πει τις εµπειρίες του απ’ αυτή τη δοµή- δίνοντας
ουσιαστική σηµασία στην ύπαρξή της. Άρα, λοιπόν, προς τι η σηµερινή διαφωνία;
Εν πάση περιπτώσει, το ζήτηµα είναι ότι το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα αποτελεί πράγµατι την ολοκλήρωση, την επέκταση, την εµβάθυνση, την ουσιαστική καινοτόµο υλοποίηση
αυτού του πρώτου νόµου που ψηφίσαµε, που υλοποιήσαµε πριν
από περίπου έξι χρόνια.
Δεν θα αναφερθώ ειλικρινά στο γράµµα του νόµου. Το ξέρει ο
καθείς εξ ηµών. Θα ήθελα να αναφερθώ στα τέσσερα µοναδικά
πολιτικά του χαρακτηριστικά.
Πρώτο µοναδικό πολιτικό χαρακτηριστικό αυτού του νόµου
είναι η ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο λαός ψηφίζει τους πολιτικούς, ψηφίζει µια παράταξη, η οποία υποστηρίζει µια κυβέρνηση για το πρόγραµµά της. Το ενοποιηµένο σχέδιο κυβερνητικής
πολιτικής, κυρίες και κύριοι, είναι ο µοναδικός ουσιαστικός τρόπος
να παρακολουθεί ο λαός και να βλέπει εάν η κυβέρνηση που ψήφισε, η παράταξη που υποστήριξε προγραµµατίζει να κάνει αυτά
τα οποία υποσχέθηκε. Τα όργανα ελέγχου της υλοποίησης της
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κυβερνητικής πολιτικής είναι αυτά τα οποία δίνουν στον λαό -σε
τακτά χρονικά διαστήµατα µάλιστα- τη δυνατότητα να δει αν
αυτό το οποίο ψήφισε και αν οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισε υλοποιούν πραγµατικά αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Φυσικά ο µετέπειτα έλεγχος των συνεπειών όλων των κανονιστικών και
ρυθµιστικών πράξεων τι κάνει; Δίδει στον λαό την τελική δυνατότητα να αποφασίσει εάν αυτό το οποίο ψήφισε είναι σωστό ή
όχι.
Δεύτερο µοναδικό πολιτικό χαρακτηριστικό αυτού του νόµου:
Η αξιολόγηση του προσωπικού. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο και
µοναδικό πράγµα που κάνει κατ’ ουσίαν αυτός ο νόµος είναι να
δίνει τη δυνατότητα σε όλους –και κυρίως στον λαό- να ελέγχει
το πολιτικό προσωπικό. Το ενοποιηµένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής δίδει στο τέλος της χρονιάς τη δυνατότητα να δούµε εάν
η Κυβέρνηση στο σύνολο επέτυχε ή δεν επέτυχε στο έργο της.
Τα σχέδια δράσεως των Υπουργείων δίνουν τη δυνατότητα ανά
πάσα στιγµή να εκτιµηθεί η αξιοσύνη του πολιτικού προσωπικού,
του ηγετικού πολιτικού προσωπικού. Στο τέλος του χρόνου ξέρουµε αν ο συγκεκριµένος Υπουργός και ο συγκεκριµένος Υφυπουργός έκαναν αυτά τα πράγµατα, τα οποία είχαν υποσχεθεί
ότι θα κάνουν.
Κυρίες και κύριοι, δεν θα ξεχάσω ειλικρινά αυτά τα οποία
έλεγε σε µια συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου ο τότε
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και καθηγητής του Συνταγµατικού Δικαίου κ. Αντώνης Μανιτάκης, προερχόµενος από
τη Δηµοκρατική Αριστερά, αναφερόµενος σε τέτοια ζητήµατα.
Έλεγε, λοιπόν, ο καθηγητής ότι ο µόνος τρόπος πραγµατικά να
αξιολογήσει κανείς το προσωπικό οιασδήποτε φύσεως είτε πολιτικώς προερχόµενο είτε διοικητικώς προερχόµενο, είναι να
υπάρχουν σχέδια δράσης τα οποία θα έχουν ει δυνατόν ποσοτικοποιηµένους στόχους. Ο βαθµός υλοποίησης αυτών των ποσοτικοποιηµένων στόχων είναι ο µόνος πραγµατικά αξιόπιστος
τρόπος να µπορέσει κανείς να έχει µια εκτίµηση του βαθµού ικανότητος του συγκεκριµένου προσωπικού.
Τούτο τι σηµαίνει, κυρίες και κύριοι; Σηµαίνει ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας και δόµησης του κράτους που συζητάµε σήµερα
είναι δυνατόν, όποτε το θελήσουµε, να οδηγήσει σε µια πραγµατική αξιολόγηση, πραγµατικά ουσιαστική και αξιόπιστη αξιολόγηση όλων των δηµοσίων υπαλλήλων σε κάθε θέση της
βαθµίδος, σε κάθε θέση της ιεραρχίας. Από τον βαθµό υλοποίησης των σχεδίων δράσεων που αφορούν την υπηρεσία του στον
βαθµό που τους έχει ανατεθεί, µπορεί αµέσως και πολύ εύκολα
να εξαχθεί ο βαθµός αξιοσύνης αυτού του συγκεκριµένου υπαλλήλου.
Τρίτο µοναδικό πολιτικό χαρακτηριστικό: Η αξιοσύνη και η χειραφέτηση της δηµόσιας διοίκησης. Κατά τις πράγµατι καλύτερες
ευρωπαϊκές πρακτικές υπενθυµίζω τον θεσµό των γερµανών
κρατικών γραµµατέων, όπως λέγονται, οι οποίοι είναι είτε υπηρεσιακοί είτε κοινοβουλευτικοί και κατ’ ουσίαν είναι Υφυπουργοί,
ο οποίος θεσµός στην περίπτωσή µας, ο θεσµός του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέως, είναι αυτός που δίνει πράγµατι τη δυνατότητα στη δηµόσια διοίκηση να σταθεί στα πόδια της, να έχει
τον χώρο να αναπτύξει τις δεξιότητές της, να έχει τον χώρο
πραγµατικά να λειτουργήσει σε ανώτατο τεχνικό επίπεδο και να
υπηρετήσει –προσέξτε- διαχρονικά διαφορετικές κυβερνήσεις.
Το µοτίβο είναι το εξής: Το πολιτικό προσωπικό µε την εντολή
του λαού θέτει τους πολιτικούς στόχους και θέτει τους τρόπους
υλοποίησης αυτών των πολιτικών στόχων. Δεν έχει απολύτως
καµµία δουλειά να ασχοληθεί είτε µε το ποιοι θα υλοποιήσουν
αυτούς τους στόχους είτε µε το ποια τεχνικά µέσα -πολλώ δε
µάλλον οικονοµικά µέσα- θα χρησιµοποιηθούν. Είναι ο µοναδικός
τρόπος να δώσουµε τον χώρο στη διοίκηση να πατήσει στα
πόδια της και πραγµατικά να λειτουργήσει σε ανώτατο δυνατό
επίπεδο εξυπηρετώντας διαχρονικά διαφορετικές κυβερνήσεις.
Κυρίες και κύριοι, το τέταρτο µοναδικό πολιτικό χαρακτηριστικό αυτού του νοµοσχεδίου είναι πράγµατι και το πιο ελπιδοφόρο. Αναφέροµαι –όσο και να φανεί περίεργο- στη νέα
πρόβλεψη για την οργανωτική διάρθρωση των Υπουργείων. Στο
άρθρο 33 στην παράγραφο 2 λέει ότι τα Υπουργεία πλέον διαρθρώνονται σε οριζόντιες επιτελικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και στις γενικές σχετικές γραµµατείες. Λέει, όµως, ότι
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διαρθρώνονται και στις περιφερειακές υπηρεσίες, οι οποίες
έχουν αρµοδιότητα καθ’ ύλην κατά τόπο.
Με δυο κουβέντες αυτό σηµαίνει ότι αυτός ο τρόπος δόµησης
του κράτους δηµιουργεί την ελπίδα ότι θα έχουµε ένα επιτελικό
στο κέντρο κράτος, αλλά ένα απολύτως αποκεντρωµένο κράτος,
όσον αφορά τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι, µόνον όταν οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του
πολίτη θα φύγουν από το κεντρικό κράτος, θα µεταταχθούν στην
τοπική αυτοδιοίκηση και δη στην πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, µόνον όταν ο πολίτης θα µπορεί να εξυπηρετείται δίπλα
στην πόρτα του σπιτιού του από one stop shops σε οτιδήποτε
τον αφορά, µόνον τότε θα µπορούµε να υπερηφανευόµαστε ότι
ζούµε σε ένα ευρωπαϊκό σύγχρονο κράτος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρά τις οµολογουµένως καλές προθέσεις και
παρά την επίσης οµολογουµένως θεωρητική τοποθέτηση, την
οποία κάνατε και µε την οποία θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε, νοµίζω ότι κινδυνεύετε να χαθείτε στη µετάφραση µεταξύ
θεωρίας και πολιτικής ή διοικητικής πραγµατικότητας. Αυτό το
λέω τελείως καλόπιστα.
Κινδυνεύετε κατ’ αρχάς να χαθείτε στη µετάφραση του νεοφιλελευθερισµού που έχει, όπως ξέρετε, δογµατικά µια αλλεργία
στη δηµόσια διοίκηση και κινδυνεύετε επίσης να χαθείτε στη µετάφραση του παλιού καλού µηχανισµού της Δεξιάς, που έχει
µάθει να ζει µε τα πελατειακά συστήµατα.
Θα σας θυµίσω, σε σχέση µε την ανάλυση που κάνατε για τη
διοικητική και την πολιτική δοµή, σε σχέση µε τους Υπηρεσιακούς Γραµµατείς, ότι ήταν εδώ η Νέα Δηµοκρατία που καταψήφισε την πολιτική των διοικητικών γραµµατέων, τον ν.4369, µε
την εµβληµατική µάλιστα τοποθέτηση του κ. Βορίδη, ο οποίος
είπε ότι πρέπει και έτσι επιβάλλεται οι γραµµατείς να είναι µέλη
των κυβερνητικών οργάνων, ότι έτσι ήταν σωστό, έτσι έπρεπε να
είναι και κατηγόρησε µάλιστα τότε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί
ένα υβρίδιο έµµεσης κοµµατικοποίησης του κράτους. Αυτή ήταν
η τοποθέτηση τότε της Νέας Δηµοκρατίας, δύο, τρία χρόνια
πριν. Εποµένως πρέπει να δούµε πώς θα ισορροπήσετε τώρα
ανάµεσα σε ένα σχέδιο και σε µια εφαρµογή.
Όµως, ας πάµε τώρα σε ορισµένα πιο συγκεκριµένα ζητήµατα.
Θα απαντήσω σε τρία, τέσσερα ερωτήµατα τα οποία νοµίζω ότι
προκύπτουν από το νοµοσχέδιο και από την ανάλυση. Κατ’
αρχάς, είναι εκσυγχρονιστικό το νοµοσχέδιο; Θέλω να σας πω
ότι έχει τουλάχιστον τρεις µεγάλες ελλείψεις.
Παραδείγµατος χάριν, ενώ µιλάτε στο άρθρο 45 για την επιτελική λειτουργία των γραφείων των Υπουργών, ωστόσο δεν τα θεσµοθετείτε. Δεν θα έπρεπε κάποτε στη λειτουργία των
κυβερνητικών οργάνων να θεσµοθετηθούν αυτά τα γραφεία, δηλαδή να αποκτήσουν τη λειτουργία και τη διαδικασία του καµπινέ, όπως είναι στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κ.ο.κ.;
Αντίθετα, τι κάνετε; Ορίζετε γενικές αρµοδιότητες, µετακλητούς και δηµοσιογράφους. Αυτό σε µια συνεχή ροή και σε µια
συνεχή επανάληψη.
Δεύτερο ζήτηµα. Στοιχείο του εκσυγχρονισµού της δηµόσιας
διοίκησης είναι το νέο κλαδολόγιο. Δεν µπορεί να υπάρξει κανένα
στοιχείο πραγµατικού εκσυγχρονισµού στη δηµόσια διοίκηση
εάν δεν γίνει µια τεράστια µεταρρυθµιστική προσπάθεια να ενοποιηθούν αυτοί οι περίπου χίλιοι τετρακόσιοι κλάδοι στο δηµόσιο
που πολλοί έχουν ανάποδες ή διπλές ονοµασίες και που αποτελούν σοβαρό τροχοπέδη σε συστήµατα στελέχωσης, κινητικότητας και ούτω καθεξής.
Αντίθετα, αποσπασµατικά στο άρθρο 104 καθιερώνετε νέο
κλάδο, νέο ΠΕ επιτελικών στελεχών της διοίκησης, ο οποίος
όµως δεν εντάσσεται σε µια ολική αντίληψη για το τι πρέπει να
είναι οι κλάδοι της δηµόσιας διοίκησης. Δηλαδή, όσοι δεν ενταχθούν σε αυτόν τον κλάδο, δεν θα είναι επιτελικά στελέχη της δι-
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οίκησης; Θα έχουµε δηλαδή µία διάκριση σε ΠΕ επιτελικούς και
ΠΕ µη επιτελικούς συνολικά στον χώρο αυτό;
Το τρίτο θέµα έχει να κάνει µε αυτό που επισήµανε ο συνάδελφος, ο Χάρης Καστανίδης, ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ, τι είναι µια
έκθεση σχετικά µε τις αρµοδιότητες; Πολύ σωστά είπε ότι όλο
το πρόβληµα της πολυνοµίας ή της εµπλοκής των συναρµοδιοτήτων βρίσκεται πολλές φορές σε υψηλά επίπεδα όχι στα χαµηλά επίπεδα. Άρα εδώ, όταν έχουµε τη δηµιουργία µιας
υπερδοµής, όπως είναι η Προεδρία της Κυβέρνησης µε ταυτόχρονη βεβαίως λειτουργία των Υπουργείων, έχουµε σε ένα
υψηλό επίπεδο -και θα παραχθεί χίλια τα εκατό- µια τεράστια
κατά κάποιο τρόπο παρέκκλιση από αρµοδιότητες και συναρµοδιότητες. Γιατί; Διότι τα Υπουργεία και οι δοµές τους, δηλαδή οι
διευθύνσεις, οι γενικές διευθύνσεις, τα τµήµατα είναι στο επίπεδο του καθενός φορείς διατύπωσης δηµόσιας πολιτικής.
Όταν, λοιπόν, παίρνεις αρµοδιότητες και τις µεταφέρεις σε µία
υπερδοµή, είναι σχεδόν βέβαιον ότι θα δηµιουργηθεί αυτό το
πολύ µεγάλο πρόβληµα συναρµοδιοτήτων.
Τέταρτο ζήτηµα. Προχωρά αυτή η περίφηµη αποκοµµατικοποίηση; Εδώ πρέπει να πούµε ορισµένα πράγµατα. Είναι η αποκοµµατικοποίηση πρόβληµα; Το είπατε εµµέσως, το
υπαινιχθήκατε στην ανάλυσή σας λέγοντας ότι έχω µία πολιτική
δοµή που φτάνει µέχρι εδώ και µία διοικητή δοµή η οποία πρέπει
να αναλάβει ορισµένα άλλα θέµατα, να διακριθεί.
Τι δεν γινόταν µέχρι σήµερα; Ότι η πολιτική δοµή έµπαινε µέσα
στη διοικητική και η διοικητική βεβαίως εµµέσως µέσα στην πολιτική. Προχωράει αυτή η διαδικασία; Εδώ θα µου επιτρέψετε να
σας πω το εξής. Αν είστε αυτής της γραµµής κατά κάποιο τρόπο,
γιατί καταργείτε το µητρώο επιτελικών στελεχών; Το µητρώο επιτελικών στελεχών είναι µια καταγραφή όλου του ζωντανού, καταρτισµένου, φερέγγυου διοικητικού και πολιτικού προσωπικού
που έχει η δηµόσια διοίκηση υψηλών προσόντων, καταρτισµένων
και ούτω καθεξής υπό την αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ. Παρεµπιπτόντως εφόσον το καταργείτε θα πρέπει να προβλεφθεί, διότι εδώ
υπάρχει µια διαδικασία ανάθεσης στο ΑΣΕΠ που έχει αυτή την
αρµοδιότητα για τη διαφάνεια, την ενηµέρωση και ούτω καθεξής.
Δεύτερο ζήτηµα η επιτελικότητα. Φαντάζοµαι ότι η Προεδρία
της Κυβέρνησης, αυτή η υπερδοµή η οποία συγκροτείται, έχει
τη λογική της καγκελαρίας. Αν όµως έχουµε αυτή τη λογική µία
µεταρρύθµιση επιτελικότητας, γιατί δεν στηρίζεται στο µητρώο
επιτελικών στελεχών ή σε µία ανάλογη πρακτική αν δεν σας αρέσει το µητρώο; Διότι εάν δεν γίνει κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή
αν δεν δηµιουργήσει συνθήκες συναίνεσης, είναι σαφές ότι ο
επόµενος Πρωθυπουργός ακόµα και αν προέρχεται από το ίδιο
κόµµα ενδεχοµένως θα πρέπει να αλλάξει όλη αυτή τη δοµή, δηλαδή συγκροτείται µία δοµή και αυτή είναι µία διαδικασία κοµµατικοποίησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ τρία λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Παρεµπιπτόντως να πω -και να υπενθυµίσω και στον κ. Βαρτζόπουλο που µίλησε προηγουµένως από τη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού- ότι η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού είχε διαδικασία αποσπάσεων µε διαδικασία υπηρεσιακού συµβουλίου, δεν γινόταν κατά παρέκκλιση των διατάξεων. Έτσι δεν είναι, κύριε
Βαρτζόπουλε; Το θυµάστε. Είχε διαδικασία συγκροτηµένη. Άρα,
ενώ έχουµε µία κατακτηµένη διαδικασία διαφανή, αυτή τη διαφανή διαδικασία δεν τη µεταφέρουµε στο καινούργιο όργανο, το
οποίο συγκροτείται κατά παρέκκλιση.
Και µάλιστα τετρακόσια σαράντα άτοµα εκ των οποίων τα τριακόσια σαράντα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Ποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι; Με ποιο ψηφιακό οργανόγραµµα, µε ποια ακριβώς
διαδικασία κ.ο.κ..
Στα περί κοµµατικοποίησης θέλω επίσης να σας πω το εξής.
Πριν από λίγο στη µόνιµη επιτροπή που συζήτησε το άλλο νοµοσχέδιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπιζόµενος την τροπολογία
του για την Επιτροπή Ανταγωνισµού απέδωσε στην κ. Θάνου τον
χαρακτηρισµό του κοµµατικού στελέχους. Γιατί; Ξέρουµε ότι η
κ. Θάνου ήταν επικεφαλής του Νοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού που είναι θεσµική θέση και όχι κοµµατική. Υπ’ αυτήν την
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έννοια, το λέω αυτό και το επισηµαίνω διότι κατ’ αναλογία στην
επιτροπή διαφάνειας, στη νέα αρχή διαφάνειας υπό ποια λογική
στην προοπτική της αποκοµµατικοποίησης ο Πρωθυπουργός και
το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να διορίσει τον επικεφαλής; Και
τι εχέγγυα ανεξαρτησίας και µη κοµµατικοποίησης έχει αυτή η
διαδικασία; Δεν µπορεί δηλαδή να είναι τα δικά µου δικά µου και
τα δικά σου πάλι δικά µου.
Τέταρτο ζήτηµα: οι ιδιωτικοποιήσεις. Μετακλητοί, µετακλητοί
σε θέσεις ευθύνης, µετακλητοί ως επιστηµονικοί συνεργάτες,
τρίτη κατηγορία µην το ξεχνάµε αυτό. Μα, εσείς είπατε ακριβώς
ότι το πρόβληµα της διοικητικής αυτοοργάνωσης, να το πούµε
έτσι, δηλαδή του αυτοπροσδιορισµού της διοίκησης είναι ένα
µείζον ζήτηµα. Μα, δεν ξέρουµε ότι οι µετακλητοί και µάλιστα
όλη αυτή η ιστορία των µετακλητών στην πραγµατικότητα αποτελούν και συγκροτούν µια παραδιοίκηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τελειώνετε, σας παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Όταν, παραδείγµατος
χάριν, το 25% των υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης
θα είναι µετακλητοί, δεν έχουµε µια οιονεί ιδιωτικοποίηση; Όµως,
το σηµαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σηµαντικότερο, κατά τη
γνώµη µου, είναι οι προβλέψεις και οι διατάξεις που έχετε για
την σύγκρουση συµφερόντων. Εδώ η προσωπική µου άποψη
είναι ότι πρέπει να αναδειχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτηµα. Νοµίζω ότι θα πρέπει να αλλάξετε τη διάταξη αυτή. Στο δικό σας
νοµοθέτηµα η σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται πολύ χαλαρά
ως οτιδήποτε µπορεί αντικειµενικά να επηρεάσει την αµερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων. Παρεµπιπτόντως να πω εδώ ότι
αν δεν είχαµε εµείς θεσµοθετήσει τη νοµοθεσία περί περιστρεφόµενων θυρών και τη σύγκρουση συµφερόντων, πολύ φοβάµαι
ότι σήµερα θα ερχόσασταν και θα το ξεπερνάγατε. Άλλωστε,
αυτό δείχνουν οι επιλογές που γίνονται σε διάφορους τοµείς.
Η δική µας διάταξη, την οποία προφανώς την έχετε δει αλλά
απαλείψατε τα κρίσιµα ζητήµατα, είναι η εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να ολοκληρώσετε
όµως, κύριε Βερναρδάκη, σας παρακαλώ πολύ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Σύγκρουση συµφερόντων συνιστά οποιαδήποτε κατάσταση
κατά την οποία υφίσταται ιδιωτικό συµφέρον ικανό να επηρεάσει
την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Ως ιδιωτικό συµφέρον νοείται κάθε πλεονέκτηµα για τους
ίδιους, τους συζύγους ή συµβιούντες, τους συγγενείς εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθείαν µεν γραµµή απεριορίστως και εκ
πλαγίου δε ως και τετάρτου βαθµού, καθώς και για τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που συνδέονται µε αυτά. Αυτό σηµαίνει αποφυγή της σύγκρουσης συµφερόντων.
Ενώ εµείς είχαµε δύο χρόνια απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος στον τοµέα στον οποίον υποτίθεται ότι άσκησε διοίκηση και
επί τρία χρόνια την υποχρέωση υποβολής δήλωσης οικονοµικών
συµφερόντων και στην ειδική υπεύθυνη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, εσείς το καταργείτε αυτό. Την περιορίζετε σε έναν
χρόνο µόνο µε απλή δήλωση σε µια επιτροπή δεοντολογίας.
Κατά τη γνώµη µου, δεν απαντάτε στο µείζον ζήτηµα που συζητιέται σήµερα σε όλες τις σύγχρονες δηµόσιες διοικήσεις, τη
σύγκρουση συµφερόντων, δηλαδή τη σύµµειξη µεταξύ ιδιωτικών
και τελείως ιδιωτικών συµφερόντων θα έλεγα, ιδιοτελών συµφερόντων, ατοµικών πια συµφερόντων αυτών που ασκούν διοίκηση
σε σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον. Στην Αµερική, παραδείγµατος χάριν, απαγορεύεται για πέντε χρόνια η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος στον τοµέα ευθύνης που άσκησε δηµόσια
εξουσία πριν. Στη Γαλλία λιγότερο. Θέλετε να το κάνουµε λοιπόν
εδώ λιγότερο γιατί είµαστε µικρότερη χώρα; Όµως, δεν µπορεί
έναν χρόνο µε απλή δήλωση και αν δεν πάρει την εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι την έχει πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βερναρδάκη,
σας παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Κάτι τελευταίο και τελειώνω
µε αυτό.
Συντονιστικός µηχανισµός αναπηρίας. Είναι µια νοµοθετική
τοµή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βερναρδάκη,
µη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Βαρτζόπουλε, µιλήσατε λίγο περισσότερο, συγγνώµη. Παρακολουθούσα και δεν
σας είχαν βάλει τον χρόνο. Οπότε κι εγώ κάνω µία υπέρβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό έγινε στον κ.
Βαρτζόπουλο και ζητώ συγγνώµη.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Δεν το λέω προσωπικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν µας είπατε πώς βάλατε εσείς τους γενικούς γραµµατείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει!
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Αυτό είναι µία κριτική την
οποία θα µπορούσατε να την κάνετε και θα είχατε δίκιο αν ακολουθούσατε την ίδια γραµµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην απαντάτε, σας
παρακαλώ! Ολοκληρώστε.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Εδώ, όµως, τι κάνετε; Παίρνετε µια νοµοθετική πρωτοβουλία και την αφυδατώνετε. Και µετά
πρέπει να ξανασυζητήσουµε τα ίδια και τα ίδια συνεχώς.
Δηµόσιος τοµέας σηµαίνει παραγωγικός, καινοτόµος, λειτουργικός, σηµαίνει άλλη εισοδηµατική πολιτική. Πρέπει να το έχετε
υπ’ όψιν σας. Πρέπει να τεθεί το θέµα της ενίσχυσης σε επίπεδο
προσλήψεων, αλλά και στα επόµενα χρόνια της ενίσχυσης των
µισθών στον δηµόσιο τοµέα. Ολική ανάπτυξη του δηµόσιου
τοµέα και της δηµόσιας διοίκησης σηµαίνει προσωπικό και καλοί
µισθοί. Αυτό πρέπει να το θυµόµαστε και να επιχειρήσουµε τα
επόµενα χρόνια µια πραγµατική εκσυγχρονιστική και λειτουργική
αναβάθµιση του δηµοσίου τοµέα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βερναρδάκη,
κάνατε κατάχρηση της καλοσύνης µου.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, κ. Βασίλειος Βιλιάρδος και στη συνέχεια είναι ο κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο κ. Κέλλας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που περιµέναµε από το πρώτο ουσιαστικά νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, από το «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών
Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης» θα ήταν να
συµφωνεί τουλάχιστον µε τον ποµπώδη τίτλο του.
Περιµέναµε να αναφέρεται σε ένα µικρό και ευέλικτο κράτος
δικαίου µε πλήρη διαχωρισµό της νοµοθετικής, της εκτελεστικής
και της δικαστικής εξουσίας, µε λιγότερη συγκέντρωση εξουσιών
στον Πρωθυπουργό, µε χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, µε περισσότερη δηµοκρατία και µε λιγότερα προνόµια για τους
Υπουργούς.
Αυτό που διαπιστώσαµε, όµως, είναι το ακριβώς αντίθετο, ένα
µεγαλύτερο και δυσκίνητο κράτος µε µια οργάνωση που θυµίζει
καγκελαρία άλλων εποχών, µια µειωµένη τήρηση των βασικών
κανόνων ενός κράτους δικαίου και µια υπερβολική συγκέντρωση
των εξουσιών στον Πρωθυπουργό που αποφασίζει ακόµη και αν
οι Υπουργοί του ή ο ίδιος θα καταθέτουν στα δικαστήρια, µε µια
µεγάλη σύγχυση σε επίπεδο αρµοδιοτήτων, µε ένα πολύ υψηλότερο κόστος λειτουργίας, µε λιγότερη δηµοκρατία, µε απίστευτα
προνόµια για τους Υπουργούς, µε τη διευκόλυνση του διορισµού
των «δικών µας παιδιών» ακόµη και σε κρατικές επιχειρήσεις
καθώς επίσης πολλά άλλα.
Αντί, λοιπόν, να δούµε ένα µικρότερο κράτος δικαίου, είδαµε
ένα υπερµέγεθες κράτος εν κράτει, που θα τοποθετηθεί επάνω
στην υφιστάµενη δοµή του δηµοσίου, κοστίζοντας πολύ περισσότερα στους Έλληνες φορολογούµενους.
Το µεγάλο και δυσκίνητο κράτος µε υψηλότερο κόστος λειτουργίας έγινε αντιληπτό ακόµη και από την «FITCH», κρίνοντας από
το ότι την Παρασκευή δεν προέβη στη βελτίωση της αξιολόγησης
της ελληνικής οικονοµίας, όπως ήλπιζε η Νέα Δηµοκρατία αλλά
και όλοι εµείς, που φυσικά θέλουµε να πετύχει η Κυβέρνηση στο
έργο της.
Εκτός αυτού, η εταιρεία αξιολόγησης µείωσε τις προβλέψεις
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για ανάπτυξη το 2019 στο 1,9% από 2,3% που ήταν προηγουµένως, εξαιτίας του αδύναµου πρώτου τριµήνου, της κάµψης των
εξαγωγών και της αδύναµης ιδιωτικής κατανάλωσης. Περιµένει
ανάπτυξη στο 2,2% για το 2020 και στο 2,1% για το 2021 όταν η
Κυβέρνηση έχει θέσει στόχο -και ελπίζουµε να τον επιτύχει αφού
είναι ασφαλώς εφικτός- το 4%. Καταθέτω στα πρακτικά τη σχετική αναφορά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζοντας, όσον αφορά τις δαπάνες και την εξοικονόµηση
πόρων µε βάση τα συγκεχυµένα στοιχεία στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους -στην οποία δεν υπάρχει ούτε
ένας πίνακας ως όφειλε για να µας διευκολύνει- προβλέπεται επιβάρυνση ύψους τριών εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς µπόνους και
επιδόµατα, καθώς επίσης εξοικονόµηση 2,4 εκατοµµυρίων ευρώ.
Εντούτοις, µε βάση τον πρόχειρο υπολογισµό του προσωπικού
που προσπαθήσαµε να κάνουµε δεν φαίνεται καθαρά από πού
προκύπτει αυτή η εξοικονόµηση.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ειδικότερα, εκτός από την κατάργηση ή αναδιοργάνωση µερικών θέσεων ευθύνης, η έκθεση αναφέρει εξοικονόµηση 1,9 εκατοµµυρίων από µείωση µετακλητών.
Αναρωτηθήκαµε, λοιπόν, από πού προκύπτει αυτή η εξοικονόµηση, σκεπτόµενοι πως ακόµη και αν επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις οι µετακλητοί, οι µισθοί δεν θα πάψουν να
καταβάλλονται, ενώ από την άλλη προσλαµβάνονται πολλοί ειδικοί συνεργάτες. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να υπάρξει µια λεπτοµερής ανάλυση εκ µέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και να προβεί κανείς σε ασφαλή συµπεράσµατα.
Περαιτέρω η νέα Γενική Γραµµατεία Προεδρίας θα έχει τετρακόσια σαράντα άτοµα, από τα οποία εκατό µετακλητούς και τριακόσιες σαράντα προσλήψεις. Προηγουµένως, δηλαδή επί
ΣΥΡΙΖΑ, η αντίστοιχη διεύθυνση είχε εκατό εβδοµήντα ένα
άτοµα, ενώ το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είχε προσάψει
κανένα συγκριτικό πίνακα, όπως θα έπρεπε, για να δούµε τις διαφορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταθέτω την απάντηση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού στα
Πρακτικά σχετικά µε τα άτοµα που απασχολούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, στα Υπουργεία προβλέπονται περίπου οκτακόσιες πενήντα έξι θέσεις, γεγονός που προκύπτει από το άρθρο 46 περί
στελέχωσης των ιδιαιτέρων γραφείων. Η εκτίµηση για οκτακόσιους πενήντα έξι υπολογίζεται εδώ µε βάση το υπάρχον σχήµα
των δεκαοκτώ Υπουργών, δύο αναπληρωµατικών, είκοσι εννέα
Υφυπουργών, δεκαοκτώ γενικών γραµµατέων -ένας ανά Υπουργείο- και ενός ειδικού γραµµατέα, αν και µάλλον είναι περισσότερα. Από αυτούς οι τριακόσιοι ενενήντα είναι µετακλητοί και οι
τετρακόσιοι εξήντα έξι προσλήψεις συνεργατών.
Για σύγκριση καταθέτω στα Πρακτικά τους υπολογισµούς µας,
σηµειώνοντας πως στην προηγούµενη κυβέρνηση πρέπει να
υπήρχαν συνολικά τετρακόσια εξήντα τρία άτοµα ή σχεδόν τα
µισά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συµπερασµατικά, λοιπόν, στο νέο επιτελικό κράτος θα απασχολούνται περί τα χίλια τριακόσια άτοµα, από τα οποία οι τετρακόσιοι ενενήντα µετακλητοί και οκτακόσιοι ειδικοί
συνεργάτες που θα προσληφθούν. Επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν εξακό-
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σια τριάντα τέσσερα άτοµα συνολικά, µετακλητοί και ειδικοί συνεργάτες µαζί. Εποµένως προστίθενται από τη νέα Κυβέρνηση
εξακόσια εξήντα έξι άτοµα ή θα απασχολούνται παραπάνω από
τα διπλάσια.
Σηµειώνω εδώ πως οι µετακλητοί αυξήθηκαν στην εποχή των
µνηµονίων από χίλιοι οκτακόσιοι σαράντα τέσσερις το 2009
στους δύο χιλιάδες τετρακόσιους ογδόντα επτά το 2017.
Καταθέτω τον σχετικό πίνακα για τους µετακλητούς στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτουν τα εξής ως προς το κόστος: Πρώτον, η νέα κυβερνητική δοµή θα επιβαρύνει κατά
3.000.000 ευρώ τον προϋπολογισµό, χωρίς να συνυπολογίζονται
µπόνους, επιδόµατα για το υπάρχον προσωπικό ή παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες µε σύµβαση έργου, η οποία προβλέπεται, για
παράδειγµα, στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και δεύτερον, αν το
εξετάσει κανείς µε βάση τον αριθµό των προσλαµβανοµένων ειδικών συνεργατών που υπερβαίνουν τους εξακόσιους, δηλαδή
τριακόσιοι σαράντα στην Προεδρία και τριακόσιοι στα Υπουργεία, επιπλέον από αυτά της προηγούµενης Κυβέρνησης, µε
µέσο µισθό τα 25.000 ευρώ ετησίως, η επιβάρυνση θα πλησίαζε
τα 17 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Είναι αλήθεια αυτό το µικρό κράτος που δήλωνε πως σχεδιάζει
η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά; Δεν θυµίζει την οργάνωση ενός
εθνικοσοσιαλιστικού κράτους µε έναν παντοδύναµο καγκελάριο
υπεράνω του νόµου και µε µια αυταρχική κυβέρνηση που στηρίζεται και στηρίζει την οικονοµική ελίτ; Για να µην παρεξηγηθούµε
εδώ, οφείλουµε να αναφέρουµε πως ο εθνικοσοσιαλισµός δεν
έχει προφανώς καµµία σχέση µε την εφαρµογή του από τον Χίτλερ, όπως δεν έχει ο κοµµουνισµός µε τον Στάλιν.
Συνεχίζοντας, πρέπει να τονίσουµε ότι εµείς ως ένα κοινωνικά
φιλελεύθερο κόµµα είµαστε αντίθετοι µε τον ακραίο νεοφιλελευθερισµό που φαίνεται από το νοµοσχέδιο πως θέλει να δροµολογήσει η Κυβέρνηση, εναντίον των προπαγανδιστικών
µηχανισµών που σχεδιάζει να δηµιουργήσει σε κάθε Υπουργείο,
εναντίον του βολέµατος των «δικών» µας παιδιών µε τη στελέχωση των ιδιαιτέρων γραφείων, των θεσµών και των δηµοσίων
επιχειρήσεων, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως τεκµηριώνεται από την αντικατάσταση της κ. Θάνου ή του κ. Τσοτσορού στα «Ελληνικά Πετρέλαια».
Αντίθετα πιστεύουµε στην ανάγκη διενέργειας δηµοψηφισµάτων µε τη συγκέντρωση εκατό χιλιάδων υπογραφών για σηµαντικά εθνικά θέµατα, όπως ήταν ασφαλώς η Συµφωνία των
Πρεσπών ή τα µνηµόνια, στην απλή αναλογική, στην πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγµατος περί ευθύνης Υπουργών και στην τήρηση του άρθρου 17 περί προστασίας της
ιδιωτικής περιουσίας που έχει καταλυθεί από την επιβολή του
ΕΝΦΙΑ.
Πιστεύουµε, επίσης, στην ίδρυση επιτέλους ενός συνταγµατικού δικαστηρίου, σηµειώνοντας πως είµαστε σχεδόν η µοναδική
χώρα που δεν διαθέτει κάτι τέτοιο, σε ένα πραγµατικό κράτος
δικαίου στο οποίο την εξουσία θα έχουν οι πολίτες και όχι αυτοί
που συχνά την υπεξαιρούν µε δόλιες προεκλογικές υποσχέσεις.
Όσον αφορά ειδικά τη διαφάνεια που επικαλείται το σχέδιο
νόµου, πού ακούστηκε να εξασφαλίζεται όταν ο Πρωθυπουργός
καταργεί τα επιµέρους σώµατα των επιθεωρητών και διορίζει τον
πρώτο διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ελεύθερα, χωρίς
να δεσµεύεται από τον παρόντα νόµο; Πώς είναι δυνατόν να
υπάρχει διαφάνεια όταν ο ελεγχόµενος διορίζει τον ελεγκτή του;
Περαιτέρω, σε σχέση µε το έκτο µέρος και το άρθρο 113 περί
σύστασης επιτροπής «Ελλάδα 2021» µε κόστος που δεν έχει
προϋπολογιστεί, όπως συνέβη και µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, θεωρούµε πως η καλύτερη γιορτή για τη συµπλήρωση διακοσίων ετών από την απελευθέρωση της πατρίδας
µας, θα ήταν η ανάκτηση της εθνικής µας κυριαρχίας που χάθηκε
το αργότερο µε την υπογραφή του εγκληµατικού PSI, η πραγµατική έξοδός µας δηλαδή από την καταστροφική πολιτική των µνηµονίων και από την ξένη επιτήρηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε βγει από τα
µνηµόνια που οδηγούν την οικονοµία µας από το κακό στο χειρότερο, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, όταν είµαστε υποχρεωµένοι
να παράγουµε θηριώδη πρωτογενή πλεονάσµατα, υπερφορολογώντας τους πάντες, να ξεπουλάµε τη δηµόσια περιουσία που
µεταφέρθηκε στο υπερταµείο των ξένων, έχοντας υποθηκευτεί
έως τον επόµενο αιώνα και να κατάσχουµε την ιδιωτική.
Φυσικά βαδίζουµε προς την απόλυτη χρεοκοπία εάν δε βρούµε
λύσεις για το υπέρογκο δηµόσιο χρέος µας που αυξάνεται συνεχώς, παρά τα πρωτογενή πλεονάσµατα και το ξεπούληµα όσων
έχουµε και δεν έχουµε ή για το τεράστιο κόκκινο ιδιωτικό χρέος
που έχει υπερβεί τα 330 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Θα πάρω και τη δευτερολογία µου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τρία λεπτά ήταν η τριτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Η δευτερολογία είναι έξι λεπτά και η
τριτολογία είναι άλλα τρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έξι και τρία, εννέα
λεπτά είναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Φυσικά πρέπει να βιαστούµε για να
το επιτύχουµε, αφού επιδεινώνονται οι παγκόσµιες οικονοµικές
συνθήκες µε αφετηρία τη Γερµανία και δεν πρέπει να δούµε ξανά
εντελώς ανοχύρωτη την πατρίδα µας, µε µια οικονοµία που συνεχίζει να καταρρέει, µε κριτήριο την εκτόξευση του εµπορικού
µας ελλείµµατος στο -16,5% το πεντάµηνο του 2019, που σηµαίνει ακόµη µεγαλύτερη πτώση της ανταγωνιστικότητάς µας.
Φυσικά, παραµένουµε υποτελείς των ξένων, αφού δεν διεκδικούµε ούτε καν την πληρωµή των πολεµικών επανορθώσεων και
του κατοχικού δανείου της Γερµανίας, που υπερβαίνουν τα 300
δισεκατοµµύρια ευρώ και που θα έλυναν πραγµατικά τα προβλήµατα των δίδυµων χρεών µας.
Φυσικά παραµένουµε µια άβουλη αποικία χρέους που της επιβάλλονται εντολές των ξένων. Φαίνεται άλλωστε ολοκάθαρα στο
θέµα της ΔΕΗ, που µάλλον σκόπιµα απαξιώνει συνεχώς ο κ. Χατζηδάκης µε τις δηµόσιες δηλώσεις του, για να ξεπουληθεί σε
µια εξευτελιστική τιµή, αντί να κάνει κάτι για να αλλάξει τη συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ή αυτή για τους λιγνίτες. Εκτελεί
µήπως συµβόλαιο θανάτου της;
Ελπίζουµε µόνο να µη συµβεί κάτι ανάλογο µε τα Ελληνικά Πετρέλαια, που η Κυβέρνηση άλλαξε την επιτυχηµένη διοίκησή
τους µε µια άλλη που είχε αποτύχει στο παρελθόν και που δεν
πρέπει να ξεχνάµε πως διαθέτουν άδεια εξόρυξης των ενδεχοµένων ενεργειακών µας αποθεµάτων, οπότε θα ήταν απαράδεκτο να ιδιωτικοποιηθούν.
Καταθέτω στα Πρακτικά το Δ.Σ. των ΕΛΠΕ το 2014, τις ζηµίες
της και τα αποτελέσµατά της σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να τα καταφέρουµε, όµως, δεν χρειάζονται γιορτές αλλά
ανάπτυξη, χωρίς την οποία δεν πρόκειται ποτέ να λύσουµε κανένα µας πρόβληµα. Προοπτικές ανάπτυξης υπάρχουν, αφού το
ΑΕΠ µας δεν έχει συρρικνωθεί µόνο κατά 25% ή περί τα 60 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά πολύ περισσότερο, µε κριτήριο τον µέσο
ρυθµό ανάπτυξης των υπολοίπων κρατών της Ευρώπης, που
ήταν της τάξης του 10%, οπότε η απόσταση της Ελλάδας µε
αυτές έχει υπερβεί το 35%.
Ας µην ξεχνάµε πως µας πέρασε ακόµη και η Ρουµανία, από
την οποία το 2009 είχαµε πάνω από 100 δισεκατοµµύρια ευρώ
περισσότερο ΑΕΠ και σήµερα µας έχει ξεπεράσει.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μπορούµε, πάντως, να τα καταφέρουµε εάν αυξήσουµε το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων επενδύοντας επιπλέον τα 5
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δισεκατοµµύρια ευρώ ετήσια του ΕΣΠΑ που µας έχουν δοθεί έως
το 2023 και που πολύ σωστά δεσµεύτηκε η Κυβέρνηση να το
πράξει. Είναι ένα ποσό που µε την κατάλληλη µόχλευση µπορεί
να αυξήσει το ΑΕΠ µας πάνω από 15 δισεκατοµµύρια ευρώ κάθε
χρόνο, οπότε τα έσοδα του δηµοσίου σχεδόν κατά 4,5 δισεκατοµµύρια ετησίως ή σχεδόν 1,5 ΕΝΦΙΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βιλιάρδο, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κλείνοντας, ελπίζουµε η Κυβέρνηση
να πάψει να κάνει κινήσεις εντυπωσιασµού µε τη διοργάνωση
γιορτών και µε συνεχή ή κατεπείγοντα νοµοσχέδια και να ασχοληθεί µε τα πραγµατικά προβλήµατα της Ελλάδας και των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά είναι τα
σηµεία και τα θέµατα του σηµερινού σχεδίου νόµου για το επιτελικό κράτος που συγκέντρωσαν την κριτική των συναδέλφων
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Για την οικονοµία του χρόνου
και λόγω της συµφωνίας µου µε τους προλαλήσαντες συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώντας ότι τόσο η προσέγγιση του κ.
Καστανίδη από το Κίνηµα Αλλαγής όσο και της κ. Αδαµοπούλου
από το ΜέΡΑ25 έχουν αρκετά θετικά στοιχεία, θα ήθελα επιγραµµατικά µόνο να σταθώ σε τρία από τα θέµατα του νοµοσχεδίου.
Το πρώτο είναι ότι ο σηµερινός Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συνιστά µια ολόκληρη δοµή, την Προεδρία της Κυβέρνησης,
στην υπηρεσία του. Μίλησε αρκετά η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για τους όρους συγκέντρωσης και ελέγχου
του κράτους.
Το δεύτερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι πίσω από
το πλήθος των διατάξεων, µέσα από τον άκρως λεπτοµερειακό
χαρακτήρα της λειτουργίας των διαφόρων δοµών και µέσα από
ένα πολυσύνθετο και γραφειοκρατικό πλέγµα µικρών δοµών, το
επιτελικό κράτος που είναι ο στόχος, κατά τη γνώµη µου, γίνεται
δυσλειτουργικό.
Και το τρίτο που θα ήθελα να σηµειώσω σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε -πιθανά δεν έχει την ίδια βαρύτητα µε τα
άλλα δύο σηµεία που ανέφερα- είναι ότι στις διαδικασίες, για να
έρθει στην Ολοµέλεια, δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήµατα.
Η διαβούλευση ξεκίνησε µετά την κατάθεση του σχεδίου νόµου.
Είναι ένα σηµάδι κι αυτό της αντίληψης της καλής νοµοθέτησης.
Είναι σηµάδι κι αυτό των έτοιµων από καιρό να κυβερνήσουν, των
έτοιµων από καιρό να βάλουν τις βάσεις για µια άλλη πορεία της
Ελλάδας.
Κι έτσι φτάσαµε σε αυτό το σχέδιο νόµου. Εµβληµατικό το είπε
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι απάντηση στο αίτηµα
«Κυριάκο, φτιάξε κράτος», είπαν αρκετοί Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, θέλουµε την υπερσυγκέντρωση εξουσιών ή τον έλεγχο της υπερσυγκέντρωσης των εξουσιών; Και, εν
πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριες συνάδελφοι, δεν σας το
κρύβω ότι µε απασχολεί, µε προβληµατίζει το εξής. Είναι τυχαίο
ότι αυτό είναι το πρώτο νοµοσχέδιο µε το οποίο ξεκινάει τη νοµοθέτησή της η Κυβέρνηση; Είναι τυχαία η επιλογή αυτού του
νοµοσχεδίου;
Πριν προχωρήσω στην απάντηση του ερωτήµατος, η οποία ουσιαστικά θέτει τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, που πιάνει,
δηλαδή, την ουσία του ζητήµατος, θα ήθελα να σταθώ κατ’
αρχάς στη δηµόσια παραδοχή του κ. Γεραπετρίτη υπέρ του αγγλοσαξονικού µοντέλου.
Από αυτό το Βήµα, πριν από λίγο, το χαρακτήρισε «κοιτίδα του
σύγχρονου πολιτικού συστήµατος». Επιχείρησε επανειληµµένα
να αιτιολογήσει τη θέση του υπέρ του αγγλοσαξονικού µοντέλου.
Και αφορά ουσιαστικά, πράγµατι, την ουσία τού τι κρύβεται πίσω
από τις «κουρτίνες», εννοώ πίσω από τα άρθρα και τις παραγράφους του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Νέα Δηµοκρατία
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µε το πρόσχηµα της δήθεν απολιτικοποίησης -ωστόσο, πιστή
στην εκ νέου κοµµατικοποίηση, κάτι που το βλέπουµε ιδιαίτερα
σε µία σειρά από µετακλητές θέσεις, είτε γενικών γραµµατέων
και γενικών διευθυντών- φέρνει ένα νοµοσχέδιο µε κύριο χαρακτηριστικό το έντονο ιδεολογικό και πολιτικό στίγµα για την έµµεση µεν, συντελούµενη αθόρυβα δε, στροφή σε µία
νεοφιλελεύθερη, νεοθατσερική -θα έλεγα- δοµή και λειτουργία
του κράτους.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν οφείλεται ούτε
σε άγνοια ούτε σε αβλεψία. Αυτό δεν είναι µία πολιτικά άχρωµη,
άοσµη και άγευστη απάντηση στο «Κυριάκο, φτιάξε κράτος». Δεν
πρόκειται για µία «αγνή» -επιτρέψτε µου, τη λέξη- επιδίωξη ελέγχου της δραστηριότητας των Υπουργών, ελέγχου της δράσης
των Υπουργείων. Πρόκειται για µία, κατά τη γνώµη µου, σκόπιµα
µεθοδευµένη στρατηγική.
Υπενθυµίζω ότι κατά τη θατσερική περίοδο συντελέστηκε µία
τεράστια συγκέντρωση εξουσιών στους κόλπους της κεντρικής
κυβέρνησης. Ένας θεωρητικός της πολιτικής σκέψης, που γνωρίζει πολύ καλά την περίοδο αυτή, ο Τζον Γκρέι, γράφει στο βιβλίο του για τις αυταπάτες του παγκόσµιου καπιταλισµού
σχετικά: «Ο συγκεντρωτισµός του βρετανικού κράτους στη θατσερική περίοδο δεν ήταν ένας εσφαλµένος πολιτικός χειρισµός
που θα µπορούσε να αποφευχθεί. Ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόµηση της ελεύθερης αγοράς».
Εδώ, είναι η ουσία, στην οποία επιτέλους ακουµπάµε. Όπως
γνωρίζουµε, πίσω από έναν τέτοιο συγκεντρωτισµό, λοιπόν, η θατσερική περίοδος δεν είναι απλά η εγκαθίδρυση της ελεύθερης
αγοράς, αλλά και η οικοδόµηση σκληρού νεοφιλελευθερισµού.
Από αυτούς τους πολιτικούς σχεδιασµούς πηγάζει και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Η απαρχή νοµοθέτησης της νέας Κυβέρνησης είναι η αρχή εγκαθίδρυσης ενός νεοφιλελεύθερου µοντέλου
διακυβέρνησης, το οποίο µάλιστα, κατά τη γνώµη µου, θα είναι
έντονα αστυνοµοκρατικό, όπως θα φανεί και στο επόµενο διάστηµα, µε στόχο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επιβληθούν
όλα τα βασικά χαρακτηριστικά απαξίωσης του δηµοσίου και των
πολλών υπέρ του ιδιωτικού και των λίγων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ιστορία διδάσκει ότι ο απόλυτος έλεγχος των θεσµών του κράτους από την κεντρική κυβέρνηση είναι προµήνυµα πολιτικών επιλογών που είτε θα
δηµιουργήσουν είτε θα επιτείνουν τις υπάρχουσες κοινωνικές και
οικονοµικές ανισότητες. Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, που σήµερα
συζητάµε και αύριο το βράδυ θα ψηφίσουµε έχει σαφές κοινωνικό αποτύπωµα, έχει σαφέστατο ταξικό πρόσηµο, όπως κοινωνικό αποτύπωµα και ταξικό πρόσηµο έχει και η αντίπερα όχθη, η
πρόταση της Αριστεράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά τη γνώµη µου, κυρίες κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω µε
αυτό- όλος ο δηµοκρατικός και προοδευτικός χώρος έχει υποχρέωση το επόµενο διάστηµα και να αναδεικνύει όλες αυτές τις πλευρές, αλλά, κυρίως, να σταθεί µετωπικά και αποτελεσµατικά
εναντίον τους. Βαδίζοντας σε αυτόν τον δρόµο, µόνον έτσι, κατά
τη γνώµη µου, µπορούµε να πούµε ότι κάτι θα κάνουµε και για τα
διακόσια χρόνια από το 1821 αλλά και για τις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως
µετά θα ακολουθήσει η κ. Αναγνωστοπούλου και ο κ. Φάµελλος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µία βαθιά τοµή στη σύγχρονη διοικητική ιστορία της χώρας.
Η Κυβέρνησή µας κατόρθωσε να συγκεντρώσει, να εναρµονίσει
και να ενοποιήσει νοµοθεσία σαράντα ετών. Πρόκειται για διάσπαρτες διατάξεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολλαπλά εµπόδια κατά την υλοποίηση των δηµόσιων πολιτικών στο πλαίσιο του
εκάστοτε κυβερνητικού σχεδιασµού.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φέρνει σήµερα προς
ψήφιση όχι απλά έναν νόµο για τη δηµόσια διοίκηση, αλλά τον
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νέο διοικητικό χάρτη της Ελλάδας, ένα εγχειρίδιο, όπως επισήµανε ο Υπουργός Επικρατείας, το οποίο συγκεντρώνει όλη την
ακαδηµαϊκή εµπειρία σε σχέση µε τις αρχές και τις πρακτικές λειτουργίας της διοίκησης και τα κατάλληλα εργαλεία της διοικητικής επιστήµης που θα καταστήσουν το κράτος µας σύγχρονο και
αποτελεσµατικό.
Θα ξεκινήσω µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ
Υπουργικού Συµβουλίου και Πρωθυπουργού, καθώς και τη σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Κατ’ αρχάς αποκαθίσταται η διοικητική τάξη σύµφωνα µε το
Σύνταγµά µας. Το Υπουργικό Συµβούλιο ενισχύεται αποφορτίζοντας τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα διασφαλίζει αποτελεσµατικότερα την ενότητα, τον συντονισµό, την κατεύθυνση και την
εποπτεία του κυβερνητικού έργου. Βασικό στοιχείο της λειτουργίας του Υπουργικού Συµβουλίου είναι ότι ενισχύεται η αποφασιστική αρµοδιότητα των µελών του επί της ουσίας, χωρίς να
αναγκάζονται να επικυρώνουν εκ των υστέρων ειληµµένες αποφάσεις, ενώ η περιοδικότητα των συνεδριάσεών του εξασφαλίζει
τη βαθύτερη αλληλεπίδραση των µελών του, τον πλουραλισµό
και τη δηµοκρατικότητα της Κυβέρνησης.
Επιπλέον, το κυβερνητικό έργο θα υλοποιείται µε γοργούς
ρυθµούς και στοχευµένες δράσεις µέσω των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Θα ήθελα να σταθώ εδώ ειδικότερα στις προβλέψεις για το ΚΥΣΕΑ, όπου προβλέπεται ρητά αυτό, το οποίο
έχω επισηµάνει κι εγώ προσωπικά εδώ και πολύ καιρό. Η χώρα
αποκτά στρατηγική εθνικής ασφάλειας σε θεσµοποιηµένη βάση.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν είµαι και στην Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, σας προτείνω από εδώ, από το Βήµα, να
προχωρήσετε ακόµα ένα βήµα πιο µπροστά και να συµπεριλάβετε πρόβλεψη για την έκδοση αντίστοιχου θεσµικού κειµένου,
το οποίο θα έχει και νοµική δεσµευτικότητα αλλά και χρονική
διάρκεια.
Όσον αφορά την Προεδρία της Κυβέρνησης είναι καιρός
πλέον η χώρα να αποκτήσει µία υπηρεσία η οποία θα υποστηρίζει
σε µόνιµη βάση τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό έργο µε
όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, διασφαλίζοντας τον συντονισµό των διατοµεακών δηµόσιων πολιτικών. Αυτό προδιαγράφεται εν προκειµένω, αφού προάγεται η θεσµική διάσταση και
διασφαλίζεται η συνέχεια της κορυφής της κεντρικής δηµόσιας
διοίκησης, µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.
Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους τετρακόσιους σαράντα υπαλλήλους οι τριακόσιοι σαράντα θα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και µόνο οι εκατό θα είναι µετακλητοί.
Επιτρέψτε µου δε να αναφέρω σε σχέση µε το διοικητικό κόστος του νοµοσχεδίου, στις πρωθυπουργικές δοµές της προηγούµενης κυβέρνησης, κύριε Πολάκη, εργάζονταν εκατόν
πενήντα µετακλητοί, ενώ εµείς προβλέπουµε µόλις εκατό. Συν
τοις άλλοις, µειώνονται οι γενικές και ειδικές γραµµατείες από
ενενήντα τρεις σε πενήντα οκτώ.
Μόνο για τους µετακλητούς η εξοικονόµηση δαπάνης υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 1,9 εκατοµµύριο ευρώ, ενώ στο σύνολό του το νοµοσχέδιο υπολογίζει
εξοικονόµηση πόρων ύψους 2,4 εκατοµµυρίων ευρώ.
Συγχρόνως εξυπηρετείται η διάκριση µεταξύ πολιτικής και
υπηρεσιακής διοίκησης. Οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς των Υπουργείων που θα ορίζονται µέσω ΑΣΕΠ, σε συνδυασµό µε τις υπηρεσίες συντονισµού που θα υπάγονται σε αυτούς και την
ενίσχυση των αρµοδιοτήτων των γενικών διευθυντών, αποτελούν
µια εξαιρετικά σηµαντική µεταρρύθµιση που δείχνει την εµπιστοσύνη της νέας Κυβέρνησης προς τους Έλληνες δηµοσίους υπαλλήλους και εξασφαλίζει τη συνέχεια της διοίκησης ανεξαρτήτως
κοµµατικών πεποιθήσεων.
Όσον αφορά τον προγραµµατισµό του κυβερνητικού έργου, µε
το ενοποιηµένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, τη σύνδεση, δηλαδή, των σχεδίων δράσης των Υπουργείων, καθορίζεται η υλοποίηση του έργου της Κυβέρνησης µέσω της πολιτικής επιτροπής
παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου και της εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών εν µέσω συνεργειών και αλληλεπιδράσεων των
Υπουργείων και των επιτελικών δοµών τους.
Προσθέτως το παρόν σχέδιο νόµου κατοχυρώνει για την ελληνική δηµόσια διοίκηση τις αρχές της καλής διακυβέρνησης και
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της χρηστής διοίκησης, καθώς και τις αρχές της καλής νοµοθέτησης, δηλαδή προάγει τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα, την
αναγκαιότητα, την επικουρικότητα, την αξιοκρατία και τον επαγγελµατισµό σε συνδυασµό µε την ποιότητα των νοµοθετικών
ρυθµίσεων και τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ποιότητα της νοµοπαρασκευαστικής
διαδικασίας, καθώς και η αντιµετώπιση της πολυνοµίας και η κωδικοποίηση του δικαίου, αποτελούν δύο κορυφαίους στόχους για
το σύγχρονο και ανταγωνιστικό κράτος. H Προεδρία της Κυβέρνησης θα διαδραµατίζει µείζονα ρόλο σε αυτό το εγχείρηµα
µέσω της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών
Θεµάτων και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.
Περαιτέρω, όπως τόνισε ο αρµόδιος Υπουργός, µεταξύ των κύριων στόχων της Κυβέρνησής µας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας. Συνδυαστικά µε τις µονάδες εσωτερικού ελέγχου ανά
Υπουργείο, προχωράµε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία θα
απορροφήσει τη Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς, τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης, το Σώµα Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το Σώµα Επιθεωρητών Δηµοσίων
Έργων, καθώς και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών.
Η νέα αρχή θα είναι εναρµονισµένη µε το διεθνές περιβάλλον
και θα είναι η αρµόδια Ελληνική Υπηρεσία Συντονισµού Καταπολέµησης της Απάτης σε συνεργασία µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, που θα αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο ελέγχων σε όλο τον
δηµόσιο τοµέα. Η διοίκηση της αρχής θα είναι ανεξάρτητη κατά
την άσκηση των καθηκόντων της και θα επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ θα εµπλαισιώνεται από την επιτροπή ελέγχου
και το εθνικό συντονιστικό όργανο ελέγχου και λογοδοσίας, που
θα ενισχύει την ποιότητα των ελέγχων και αντιστοίχως θα καταλαµβάνει όλο το φάσµα των ελεγκτικών σωµάτων του υπόλοιπου
δηµόσιου τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας είναι συνεπής
προς τις προεκλογικές της δεσµεύσεις, τις οποίες υλοποιούµε
ταχύτατα και µάλιστα νωρίτερα από ό,τι προβλέπαµε στο χρονοδιάγραµµα του προγράµµατός µας.
Σήµερα πραγµατοποιούµε ένα µεγάλο άλµα προς το µέλλον,
προκειµένου να διασφαλίσουµε µία πατρίδα ισχυρή και ανταγωνιστική στην Ευρώπη και τον κόσµο για τα παιδιά µας και τη νέα
γενιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωµα στη διοικητική ιστορία της χώρας και είµαστε ακόµα στην αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Σία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει
προστεθεί πριν από τον κ. Φάµελλο ο κ. Ψυχογιός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Σπίρτζη,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά
σας να κάνω µία διευκρινιστική ερώτηση προς τον κύριο
Υπουργό για τις νοµοτεχνικές που κατατέθηκαν, σε σχέση µε
αυτά που ειπώθηκαν στην επιτροπή.
Στην υπ’ αριθµόν 62 είχαµε την αίσθηση από τη συζήτηση που
έγινε στην επιτροπή ότι κλειδώνει ο αριθµός των µετακλητών και
των αποσπασµένων στον αριθµό των τριακοσίων σαράντα.
Στη νοµοτεχνική υπ’ αριθµόν 62 διαβάζουµε: «Ως προς την
Προεδρία της Κυβέρνησης εφαρµόζεται το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, χωρίς να συνυπολογίζεται
σε αυτό ο αριθµός των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος στις υπηρεσίες που συναποτελούν την Προεδρία της
Κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη
στις άνω υπηρεσίες». Αυτό σηµαίνει πάνω από τριακόσιους σαράντα, χωρίς να έχουµε και αριθµό. Θα ήθελα να µας το διευκρινίσετε αυτό, για να ξέρουµε πόσοι θα είναι τελικά οι συνεργάτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, θα
απαντήσετε τώρα;
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να
απαντήσω µετά συνολικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όπως θέλετε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρά την πολύ καλή προσπάθεια που κάνατε
να µας παρουσιάσετε µία φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, η οποία
να έχει αρχή, µέση και τέλος -συνεκτική- θα µου επιτρέψετε να
διαφωνήσω, µε όλο τον σεβασµό, σε πολλά από αυτά που είπατε.
Πρώτον, το νοµοσχέδιο κυριαρχείται από βιασύνη. Εκτός από
το ότι έγινε στοιχειώδης, υποτυπώδης διαβούλευση, θα ήθελα
να ήξερα γιατί χρονοβόρες προσπάθειες που έχουν γίνει -και από
την κυβέρνησή µας- για να περιοριστεί και το κοµµατικό κράτος
και να υπάρχει διαφάνεια κ.λπ., πετιούνται στον κάλαθο των
αχρήστων.
Δεύτερον, προχειρότητα και αναποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων. Υπάρχουν αρκετές αλληλοσυγκρουόµενες ρυθµίσεις,
υπάρχουν ρυθµίσεις που δηµιουργούν συγχύσεις. Όµως, να σας
πω το πάρα πολύ απλό και από την εκλογική µου περιφέρεια. Καταργήθηκε σε πρώτη φάση το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης στην Πάτρα και σε δεύτερη φάση επανήλθε.
Ευτυχώς, θα έλεγα εγώ. Αυτό δείχνει και µία πολύ µεγάλη προχειρότητα.
Θα ήθελα να πάω στο τρίτο σηµείο. Αναποτελεσµατικότητα και
γραφειοκρατία. Δεν έχω πειστεί από καµµία απάντηση από εσάς
γι’ αυτό το γραφειοκρατικό τέρας των µετακλητών, που δηµιουργείται µε την Προεδρία της Κυβέρνησης, αλλά και µε τους µετακλητούς στους Υπουργούς.
Αναφερθήκατε στις παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης. Συµφωνούµε όλοι σε αυτό. Θα έβλεπα, όµως, έναν λαϊκισµό, γιατί
νοµοθετήµατα που προσπάθησαν να περιορίσουν και να απαντήσουν σε αυτές τις παθογένειες δεν λαµβάνονται καθόλου υπ’
όψιν.
Θα ήθελα όµως να σταθώ σε ένα σηµείο, γιατί τα άλλα τα
είπαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι εισηγητές και του κόµµατός µου και άλλων κοµµάτων, τον κυνισµό στην εξουσία. Αν
υποφέραµε από κάτι επί τεσσεράµισι χρόνια -δεν ευθύνεστε
εσείς γι’ αυτό, προς θεού!- ήταν όλη αυτή η λάσπη που φάγαµε
για τους µετακλητούς υπαλλήλους και όχι µόνον, αλλά και για
οικογενειοκρατία και όλα αυτά. Ένα σύστηµα ολόκληρο δούλεψε
προς αυτή την κατεύθυνση.
Επειδή έχω προσωπική εµπειρία από αυτή τη λάσπη οφείλω
να πω δύο λόγια. Το οφείλω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν
κανέναν τρόπο να αµυνθούν. Ξέρετε τι είπε Ευρωβουλευτής του
κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας; «Ιδιοτελής ήταν αυτή η λάσπη
για τους µετακλητούς. Κερδίσαµε τις εκλογές».
Εγώ το υπέστην και το υπέστησαν και άνθρωποι χωρίς να ευθύνονται. Για παράδειγµα -θα το πω για την ιστορία και όχι για
κανέναν άλλο λόγο- ο σύζυγός µου από το 1992 στον στρατηγικό
σχεδιασµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον οποίο χρησιµοποίησαν ως σύµβουλο πολλοί Υπουργοί και Γενικοί Γραµµατείς -όχι
του ΣΥΡΙΖΑ, προηγούµενοι- έφαγε του κόσµου τη λάσπη όταν
τον πήρε διευθυντή στο πολιτικό του γραφείο ο κ. Παρασκευόπουλος.
Και ξέρετε από ποιον έφαγε λάσπη, εκτός όλων των άλλων,
στις ευρωεκλογές, στην προεκλογική περίοδο; Έφαγε λάσπη
από µία κυρία της οποίας ο σύζυγος ήταν υποψήφιος δήµαρχος
Αθηναίων, ο θείος του συζύγου υποψήφιος Πρωθυπουργός και
η µητέρα του συζύγου υποψήφια Βουλευτής. Αυτό είναι το «δεν
ξεχνά η Δεξιά, τι σηµαίνει η Δεξιά». «Οι άριστοι είµαστε εµείς, οι
υπόλοιποι άλλοι λάσπη»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό, λοιπόν, το κράτος των άπειρων µετακλητών και στους
Υπουργούς κ.λπ. έχει µια παλιά τεχνολογία µε νέα υλικά. Η τεχνολογία αυτή είναι οι παθογένειες τις οποίες καυτηριάσατε,
αλλά αναπαράγονται εντελώς µε καινούργια υλικά, που σηµαίνει
επιτελικό – επιχειρησιακό κράτος, ένα νεοφιλελεύθερο κράτος
που χτυπάει την πολιτικοποίηση και αυξάνει την κοµµατικοποίηση, υπονοµεύει δηλαδή εντελώς τον δηµόσιο τοµέα, γιατί ο δη-
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µόσιος τοµέας είναι κατ’ εξοχήν πολιτικός τοµέας και παραγωγός πολιτικής. Άρα εδώ έχουµε ένα νεοφιλελεύθερο κράτος.
Και δεν θα πω µε ποια αξιολογικά κριτήρια θα προσλαµβάνονται οι µετακλητοί. Οι δικοί µας είχαν πτυχία και όλα αυτά, αλλά
δεν ήταν άριστοι. Εδώ χωρίς πτυχία διευθυντές ιδιωτικών εταιρειών µπορούν να γίνονται ακόµα και διοικητές σε πολύ σοβαρά
όργανα, όπως είναι η ΕΥΠ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Επειδή είναι άριστοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή είναι άριστοι
ακριβώς, ναι. Αυτό, όµως, είναι να το λέει η Νέα Δηµοκρατία.
Άπαξ και το λέει, είσαι άριστος. Αν δεν το λέει, είσαι τίποτα.
Θέλω, όµως, να σταθώ σε ένα σηµείο. Το τι είναι ένα κράτος
πάντα έχει µια αποστολή και µια ιδεολογία. Δεν µπορεί αυτό να
µην υπάρχει. Κι εσείς το ξέρετε καλύτερα από µένα. Πού συµπυκνώνεται αυτή η αποστολή και η ιδεολογία;
Συµπυκνώνεται στο άρθρο 113, το οποίο αφορά τα διακόσια
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και συµπυκνώνεται ακόµα
περισσότερο στην περίφηµη παράγραφο 3 περί µιας ενιαίας εικόνας και ταυτότητας, η οποία πρέπει να διαµορφωθεί και να διαχυθεί στη δηµόσια διοίκηση και σε όλο τον πληθυσµό.
Είπατε µια µαγική λέξη, την οποία έχω σηµειώσει, αλλά πάνω
σε αυτή βασιζόταν και η παρατήρησή µου για τη συγκεκριµένη
παράγραφο. Είπατε «branding». Θέλω να σας, κύριε Υπουργέ,
µε όλο τον σεβασµό -αλλά θα µου επιτρέψετε, γιατί είµαι ιστορικός- ότι branding, brandname, εµπορικό σήµα έχουν τα προϊόντα, όχι µια χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έτυχε, επειδή ακριβώς είδα αυτή τη διάταξη, να ακούσω την
οµιλία ενός κυρίου πώς θα κάνουµε rebranding την Ελλάδα και
τους Έλληνες και έλεγε, µάλιστα, επειδή ήταν και διευθυντής µεγάλης πολυεθνικής, πώς άφησε στην άκρη γι’ αυτή την πολυεθνική
κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία κι έφερε κάποια καινούργια για
να κάνει rebranding.
Μια εθνική επέτειος τέτοιας εµβέλειας είναι ένας πολύ µεγάλος σταθµός που δίνει ευκαιρία σε ένα έθνος να κοιτάξει ταυτοχρόνως µπροστά και πίσω. Και αυτή η ευκαιρία είναι για να δει
πόσες φορές θρυµµατίστηκε αυτός ο καθρέφτης στον οποίο καθρεφτιζόταν σε αυτή την πορεία των δύο αιώνων. Δεν γίνεται µε
ένα branding, το οποίο θα αποφασίσουν κάποιοι, να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο αφήγηµα και µια ενιαία εικόνα. Με τι υλικά; Αν πάρουµε την πρόσφατη Συµφωνία των Πρεσπών και ποιοι
δούλεψαν αυτά τα υλικά και µε ποιους τρόπους, δεν είµαστε
πάρα πολύ αισιόδοξοι γιατί το τι είδους rebranding έχουµε σε
αυτή την υπόθεση.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ένα πράγµα. Αν όντως η
Κυβέρνηση ήθελε να τιµήσει αυτή την επέτειο, δεν έπρεπε να
βιαστεί. Είπε ο τέως Πρόεδρος της Βουλής τι ετοιµάζει η Βουλή.
Θα σας έλεγα εγώ τι ετοιµάζουν τα πανεπιστήµια τα οποία
έπρεπε να λάβουµε υπ’ όψιν µας. Δεν πρόκειται εδώ να οριστεί
µια πρόεδρος, να έχουµε µια αναπαραγωγή των Ολυµπιακών
Αγώνων µε τα περίφηµα άρµατα και τη διαχρονική ενιαία αφήγηση, έτσι όπως θέλουν κάποιοι, του ελληνικού έθνους, της ιστορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε µια χώρα που
εξέρχεται από την κρίση, που έχει µια τέτοια µακρά διάρκεια, µε
πολλά τραύµατα στο σώµα της, αυτή η επέτειος πρέπει να γιορταστεί µε τον τρόπο που της αξίζει και όχι µε αυτόν που θα ετοιµάσει ένα επιχειρησιακό κράτος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά να ευχηθώ καλή κοινοβουλευτική θητεία σε όλους και
όλες στην Αίθουσα και ξεκινώ ευθύς αµέσως.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εδώ σήµερα για να συζητήσουµε το πρώτο νοµοσχέδιο που κατέθεσε η
παρούσα Κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή και αφορά το λε-
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γόµενο επιτελικό κράτος. Ένα κράτος καθαρά νεοφιλελεύθερης
στρατηγικής, τεχνοκρατικό, το οποίο θα λειτουργεί κυριολεκτικά
και µεταφορικά σαν ανώνυµη εταιρεία. Και αυτό, διότι καλλιεργεί
ένα µοντέλο πρωθυπουργοκεντρικό, το οποίο υποβαθµίζει, ουσιαστικά, τον ρόλο των Υπουργών και του Κοινοβουλίου, παρά
τις καλές προθέσεις και τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του κυρίου Υπουργού.
Θέλω σε αυτό το σηµείο, βέβαια, να πω ότι, αν µπει κανείς σε
µια µηχανή του χρόνου και σκεφτεί τι θα είχε ειπωθεί ή γραφτεί
στα κεντρικά µέσα ενηµέρωσης, αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε
φέρει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, πιστέψτε µε, δεν
µπορείτε να υπολογίσετε τη λάσπη, τη χυδαιολογία, την κατασυκοφάντηση και τη δολοφονία χαρακτήρων που θα είχε υποστεί
ο επισπεύδων Υπουργός ή οι συνάδελφοι Βουλευτές: Μαδούρο,
Κιµ Γιονγκ Ουν, Ερντογάν και οτιδήποτε άλλο µπορείτε να φανταστείτε µέσα σε µια, θα έλεγα, καταστρατήγηση κάθε πολιτικού
πολιτισµού.
Ήταν σηµαντική η διαδικασία στις επιτροπές και για έναν άλλο
λόγο: Διότι έδειξε ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και η υπόλοιπη
Αντιπολίτευση σεβάστηκαν τη διαδικασία, έκαναν στοχευµένες
και επεξεργασµένες προτάσεις και -προς τιµή σας- αρκετές από
αυτές έγιναν δεκτές. Όµως, µην το θεωρείτε δεδοµένο. Ήταν
άλλα τα δεδοµένα όλο το προηγούµενο διάστηµα απέναντι στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κορυφαία, λοιπόν, απόδειξη αυτής της κατεύθυνσης του νέου
επιτελικού κράτους είναι ότι δηµιουργείται ένας ογκώδης στελεχικός µηχανισµός, που θα αποτελείται από τετρακόσια σαράντα
άτοµα και θα αποτελεί το κυβερνητήριο του Μαξίµου.
Πώς, λοιπόν, να µην αναρωτηθεί κανείς ότι αυτή η δοµή γίνεται
για να τακτοποιήσει υµετέρους ή ότι, επιπλέον, αυτός ο αριθµός
δεν γίνεται για να αποψιλώσει περαιτέρω δηµόσιες δοµές, όπως
είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις;
Να θυµίσω τι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα στελεχικό µητρώο, εφάρµοσε την κινητικότητα η οποία προσπάθησε να κάνει πιο αναλογική κατανοµή
του προσωπικού και βέβαια έκανε και προσλήψεις σε νευραλγικούς τοµείς, εκεί όπου η προηγούµενη κυβέρνηση είχε κάνει
απολύσεις, µε τους ανθρώπους οι οποίοι έµειναν στον δρόµο ή
µε τους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ του 2008 και του 1998, που ουδέποτε είχαν προχωρήσει.
Παράλληλα, η ανεξαρτησία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
είναι καθ’ όλα διάτρητη, µε απευθείας τοποθέτηση δικού σας ανθρώπου στη θέση του διοικητή, ενώ καταργείται σκανδαλωδώς
η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. Υποβαθµίζονται περαιτέρω και καταργείται η επιχειρησιακή δυνατότητα
πολύ σηµαντικών ελεγκτικών µηχανισµών -του ΣΔΟΕ, του ΣΕΠΕ,
των επιθεωρητών περιβάλλοντος, των ελεγκτών υγείας- και βέβαια, αυτό δείχνει έµπρακτα την εύνοιά σας προς συµφέροντα
τα οποία χρόνια τώρα υπηρετήσατε και τα οποία δίνουν το σήµα
για να ξεκινήσει πάλι η εργοδοτική αυθαιρεσία, η ασυδοσία, η
φοροδιαφυγή και η ατιµωρησία και, βέβαια, η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες και γραφεία για να κάνουν τις δουλειές του σκληρού πυρήνα του κράτους.
Αναφερθήκατε προσφυώς στο αγγλοσαξονικό µοντέλο, όµως,
κύριε Υπουργέ, εδώ δεν νοµοθετούµε εν κενώ ούτε η ελληνική
πραγµατικότητα έχει να κάνει ακριβώς ή τουλάχιστον περίπου
µε την πραγµατικότητα στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ οι παθογένειες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και σαράντα χρόνια,
πρέπει να τις γνωρίζουµε, να αντιµετωπίσουµε τις πολιτικές ευθύνες γι’ αυτό. Υπάρχει κατακερµατισµός, πελατειακές σχέσεις
και δεν µπορούµε να πούµε, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι συγκεντρώνοντας ή συγχωνεύοντας ελεγκτικές υπηρεσίες θα
έχουµε καλύτερο αποτέλεσµα. Το αντίθετο θα γίνει. Δεν θα ελέγχουν τίποτα και γι’ αυτό θα έρχονται οι ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν κατά το δοκούν ελέγχους.
Θα αναφερθώ τώρα και στο κοµµάτι που µε αφορά, στη µεταναστευτική πολιτική. Ο ν.4375/2016, τον οποίο φέραµε σε µια
πολύ κρίσιµη περίοδο για το προσφυγικό και αναλογιζόµενοι τις
ιδιαίτερες ανάγκες, προέβλεπε τη δηµιουργία Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής και Ειδική Γραµµατεία για το Ταµείο Ασύλου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχεστε, λοιπόν, τώρα σε συνέχεια του πρόσφατου προεδρικού διατάγµατος και καταργείτε αυτές τις γραµµατείες και, βέβαια, τη θέση ενός γενικού γραµµατέα που είχε διοριστεί µε τα
τυπικά προσόντα και τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Βέβαια, αυτό
φροντίσατε να κάνετε από την πρώτη στιγµή, ενσωµατώνοντας
το Υπουργείο αυτό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
δείχνοντας την κατεύθυνσή σας, ότι δεν θα το αντιµετωπίσετε µε
ανθρωπιά, µε ένταξη και µε σεβασµό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό
Δίκαιο, αλλά χρησιµοποιώντας πρακτικές σκληρής αποτροπής,
ακραίας καταστολής και οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στο περιθώριο, τορπιλίζοντας την κοινωνική συνοχή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα άρθρο το οποίο ήταν από
αυτά τα οποία επεξεργαστήκαµε ενδελεχώς στην επιτροπή του
άρθρου 15 του νοµοσχεδίου, που προβλέπει τις ειδικές υποχρεώσεις µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών. Στην παράγραφο 3, λοιπόν, αναγράφεται ότι µέλος της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργός που καλείται να καταθέσει ως µάρτυρας σε δίκη
για θέµατα που αφορούν ιδίως την κυβερνητική πολιτική, οφείλει
να ζητήσει προηγουµένως την άδεια του Πρωθυπουργού γι’
αυτό.
Είναι µια διάταξη, που εσείς καλύτερα γνωρίζετε ότι παραβιάζει ευθέως το θεµελιώδες δικαίωµα του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 47 του
Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και,
βέβαια, υπάρχει και η συγκεκριµένη παρατήρηση από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής για το άρθρο 209 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι σηµαντικό ότι υπήρξε µία νοµοτεχνική βελτίωση σε αυτό
το ζήτηµα προκειµένου να περιορίζεται αυτή η δυνατότητα
άδειας µόνο στην ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, όµως,
κατά την άποψή µας, αυτός ο περιορισµός συνεχίζει να παραβιάζει το δικαίωµα αυτό και θα µας δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα και πρακτικά αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Τελειώνοντας, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι
πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε περίπου εκατόν είκοσι άρθρα
για το οποίο δεν υπήρξε προηγούµενη ανοιχτή διαβούλευση.
Μπορεί να έγινε καλή δουλειά στις επιτροπές όµως η δηµόσια
διαβούλευση είναι δηµοκρατικό κεκτηµένο, πρέπει πάντα να τηρείται, οι πολίτες να την αξιοποιούν και οι φορείς για να συνδιαµορφώνουν τα νοµοσχέδια. Είναι ένα µεγάλο λάθος που η Νέα
Δηµοκρατία -και σε αυτό το νοµοσχέδιο και σε αλλά- δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στοχεύσεις και οι προτεραιότητες του καθενός µας είναι γνωστές, αποδεικνύονται από τις
πράξεις και την πολιτική που ακολουθεί σε κάθε νοµοσχέδιο.
Πρώτο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν η
αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης µε την υπεράσπιση των
πιο ευάλωτων οµάδων. Πρώτο νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας που κατατέθηκε το 2019 είναι πώς θα γίνει επαναφορά στα
κέντρα εξουσίας µε τον πιο σκληρό τρόπο, δηµιουργώντας και
την αίσθηση και την πραγµατικότητα ότι υπήρχε µια δίψα για την
επαναφορά στην εξουσία και τη µη επαναφορά της Αριστεράς
στο µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, δεν είδαµε αυτή την εξουσία
ποτέ σαν ιδιοκτησία, την είδαµε ως εργαλείο για να ασκήσουµε
πολιτικές προς το συµφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας, να ελαφρύνουµε ανθρώπους από τις πολιτικές λιτότητας, να αµβλύνουµε
τις ανισότητες που εσείς µπορεί να θεωρείτε νοµοτέλεια και να
φέρουµε το δικό µας αυτοσκοπό, την κοινωνική δικαιοσύνη.
Η κοινωνία όµως, γνωρίζει πολύ καλά και θα καταλάβει και εκ
νέου ποιος είναι µε το µέρος της. Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο και καλούµε τον κόσµο να είναι
σε εγρήγορση για το ξήλωµα που έχει ξεκινήσει.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν συµπληρώθηκε ούτε ένας
µήνας από την εκλογική νίκη της Νέας Δηµοκρατίας και γινόµαστε µάρτυρες, όλοι µας, στην υλοποίηση ενός σχεδίου που βάλλει ευθέως εναντίον των δηµοκρατικών θεσµών, αλλά θα έλεγα
ότι βάλλει ευθέως και εναντίον της κοινής λογικής.
Θα περίµενε κανείς από µια νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση να κάνει
χρήση του πολιτικού κεφαλαίου που διαθέτει, αλλά να κάνει
χρήση και της ιδιαίτερης συγκυρίας στην οποία βρισκόµαστε,
καθώς η χώρα για πρώτη φορά µετά από οκτώ χρόνια µνηµονίων
έχει µπροστά της ένα καθαρό πεδίο και άρα, αξιοποιώντας αυτό
το momentum, θα περίµενε κανείς από τη νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση να προχωρήσει µπροστά το δικό της σχέδιο που µας έλεγε
όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει, διαθέτει και είναι διαφορετικό και
είναι εναλλακτικό για την οικονοµία, για την αναπτυξιακή προοπτική, για τη φορολογία. Ζητάγατε επί τριάµισι ολόκληρα χρόνια εκλογές διαβεβαιώνοντας τον ελληνικό λαό ότι είστε έτοιµοι
να κυβερνήσετε διαφορετικά. Και άρα όλοι περιµέναµε ένα εναλλακτικό σχέδιο για την οικονοµία, την ανάπτυξη, τη φορολογία.
Από τις τρεις πρώτες εβδοµάδες αποδεικνύεται ότι το µόνο
σχέδιο που πράγµατι είχατε έτοιµο ήταν το σχέδιό σας για την
άλωση του κράτους. Το σχέδιο σας για την οικονοµία εξαντλήθηκε στα χατίρια σας στον κ. Λάτση για το Ελληνικό και σε 205
εκατοµµύρια όλα κι όλα επιπλέον µειώσεις σε αυτές που η δική
µας κυβέρνηση είχε ήδη δροµολογήσει για τον ΕΝΦΙΑ και µάλιστα επιπλέον µειώσεις που αφορούν στα µεγάλα βαλάντια.
Το θαύµα, λοιπόν, αυτό ήταν όλο κι όλο, τα 205 εκατοµµύρια,
το θαύµα για το οποίο χύθηκαν τόνοι µελανιού προεκλογικά.
Αυτή ήταν η µεγάλη σας ετοιµότητα να αλλάξετε τη φορολογική
και οικονοµική πολιτική. Καµµία διαπραγµάτευση, κανένα σχέδιο
για µείωση πλεονασµάτων, µόνο αυτά τα 205 εκατοµµύρια, ενώ
εµείς από τον Σεπτέµβρη του 2018, δηλαδή µετά την έξοδο από
τα µνηµόνια, είχαµε φέρει και είχαµε ψηφίσει -µαζί σας, είναι η
αλήθεια, γιατί κι εσείς το ψηφίσατε στη Βουλή- πάνω από 3 δισεκατοµµύρια µέτρα ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης,
χωρίς να υπολογίζω τη µη εφαρµογή µειώσεων και περικοπών
των συντάξεων, του αφορολογήτου κ.λπ..
Το σηµαντικότερο είναι ότι µόνοι σας απορρίψατε το σχέδιο
που είχαµε καταθέσει στους θεσµούς, µόνοι σας, πριν σας το ζητήσουν, πριν σας το απορρίψουν αυτοί -αν το απέρριπταν- που
προέβλεπε τη µείωση των πλεονασµάτων κατά 1% από το 2020
και µετά. Βεβαίως, αυτή θα είναι και η αιτία που θα αναγκαστείτε
στον επόµενο προϋπολογισµό να φέρετε µέτρα λιτότητας. Να
δούµε εκεί πόσο έτοιµοι θα είστε.
Όµως, για να είµαι δίκαιος µαζί σας, στην προσπάθειά σας να
στήσετε ένα αυστηρά ελεγχόµενο, κεντρικά ελεγχόµενο και
βαθιά κοµµατικό κράτος, είχατε κάνει µια σοβαρή προετοιµασία,
τόση προετοιµασία που οι πρώτες νοµοθετικές σας παρεµβάσεις
είναι νοµοθετικές παρεµβάσεις που συγκεντρώνουν υπερεξουσίες, που µετατρέπουν το Πρωθυπουργικό Γραφείο σε «Λεβιάθαν» µε στρατιές µετακλητών, που τοποθετούν κοµµατικούς
επιτετραµµένους στα Υπουργεία, καταργώντας την επιλογή
Γραµµατέων στα Υπουργεία µέσω ΑΣΕΠ, που υποβαθµίζουν
ελεγκτικά σώµατα και καταργούν πλήρως τον θεσµό του Γενικού
Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης που λειτουργούσε απρόσκοπτα
µε τους δηµόσιους επιθεωρητές επί πάρα πολλά χρόνια. Είναι
νοµοθετικές παρεµβάσεις που παρεµβαίνουν ευθέως και απροκάλυπτα στην Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισµού και µάλιστα την
ώρα που πολύ σοβαρές υποθέσεις παράνοµων καρτέλ βρίσκονται στο πεδίο της διερεύνησής της. Οι πρώτες σας νοµοθετικές
παρεµβάσεις, λοιπόν, πράγµατι είναι τόσο καλά προετοιµασµένες που θα τις ζήλευε ακόµη και η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρµπαν στην Ουγγαρία, µπορεί και η κυβέρνηση Μπολσονάρο στη
Βραζιλία, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τους υµνητές της χούντας,
της δικτατορίας που έχετε συµπεριλάβει, που έχετε διορίσει σε
κυβερνητικές θέσεις.
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Ας θυµηθούµε, λοιπόν, τι έχετε κάνει σε λίγες µόνο µέρες. Διορίσατε ως επικεφαλής της ΕΥΠ έναν κύριο που δεν τον γνωρίζει
κανείς. Δεν έχει κανένα βιογραφικό. Το κρύβετε τόσο καιρό το
βιογραφικό. Ελπίζω να το δώσετε στη δηµοσιότητα. Κάποια
στιγµή φαντάζοµαι ότι θα το δώσετε. Δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει
πτυχίο ΑΕΙ. Τώρα µε ενηµέρωσαν ότι πριν από λίγο δώσατε στη
δηµοσιότητα το βιογραφικό του. Δύο εβδοµάδες χωρίς να έχει
βιογραφικό. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και δεν θέλω να τοποθετηθώ για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω, ειλικρινά το λέω.
Ωστόσο, αυτό που µου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση είναι ότι συνήθως σ’ αυτές τις θέσεις, τις ευαίσθητες θεσµικά θέσεις, τοποθετούνται πρόσωπα γνωστά στην κοινωνία, για να έχουν ένα
θεσµικό κύρος. Εσείς τοποθετείτε έναν άνθρωπο του οποίου η
περγαµηνή είναι ότι υπήρξε σε εταιρεία σεκιούριτι. Η ΕΥΠ, όµως,
δεν είναι «Group 4». Η ΕΥΠ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι.
Ο νόµος, λοιπόν, λέει ρητά ότι πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ. Θα το
δούµε αυτό. Ο νόµος λέει ρητά ότι µέχρι δύο υποδιοικητές µπορούν να µπουν στην ΕΥΠ. Εσείς ορίσατε τρεις.
Επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ, όσο εγώ ήµουν Πρωθυπουργός,
είχα δώσει εντολή στον κ. Ρουµπάτη να ενηµερώνει διεξοδικά για
τα µεγάλα, τα κρίσιµα ζητήµατα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τότε, το οποίο παραδέχθηκε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όταν συνάντησε για να ευχαριστήσει τον κ. Ρουµπάτη την
προηγούµενη εβδοµάδα στο Μαξίµου. Τεσσεράµισι χρόνια δεν
υπήρξε, όχι υποψία, αλλά ούτε ίχνος αντιθεσµικής συµπεριφοράς από την πλευρά µας σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα. Ελπίζω
αυτό να συνεχιστεί. Τα πρώτα δείγµατα γραφής, όµως, δεν είναι
ενθαρρυντικά. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι νόµοι είναι για να τηρούνται και όχι αν οι επιδιώξεις µας είναι σε αντίθεση µε τους
νόµους, τόσο το χειρότερο για τους νόµους.
Τοποθετήσατε Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού τον κ. Λούλη, ο
οποίος έγραψε βιβλίο, προσέξτε, όχι µετά τη Μεταπολίτευση, όχι
τη δεκαετία του ’80, αλλά το 2015 για να υµνήσει τη δικτατορία
των συνταγµαταρχών. Αντί να αποπέµψετε από την Κυβέρνηση,
όταν ανεδείχθη το ζήτηµα, τον υµνητή της χούντας, οδηγήσατε
σε παραίτηση τον Πρόεδρο του ΕΟΤ. Ο Αρχηγός σας δεν µας
έλεγε ότι ήταν ο νεότερος πολιτικός κρατούµενος; Γιατί δεν ενοχλείται σήµερα από τον υµνητή της χούντας; Τώρα, επαναλαµβάνω, όχι τότε. Τότε ήταν και ο κ. Βορίδης και άλλα στελέχη σας.
Τώρα! Αλλά βέβαια καταλαβαίνουµε όλοι µας το γιατί, διότι δεν
αποπέµπεται έτσι εύκολα ο ταµίας του Ιδρύµατος Μητσοτάκη.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Τοποθετήσατε έναν άνθρωπο της αγοράς, µε τη µικρή λεπτοµέρεια ότι είναι άνθρωπος της «LAMDA DEVELOPMENT», σε
θέση Υφυπουργού, να διαχειριστεί την υπόθεση του Ελληνικού.
Έγινε µεγάλη φασαρία. Μας είπατε: «Κακώς κάνετε φασαρία.
Είναι τεχνοκράτης ο άνθρωπος. Μην ανησυχείτε. Θα είναι ακριβοδίκαιος». Και «πριν αλέκτωρ λαλήσει…», εσείς φέρατε τροπολογία, κατ’ εντολήν προφανώς της εταιρείας, για αλλαγή των
όρων δόµησης στο Ελληνικό. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε χώρες
της Υποσαχάριας Αφρικής.
Νοµίζετε ότι τόσα χρόνια εµείς δεν δεχόµασταν πιέσεις από
την εν λόγω εταιρεία να νοµοθετήσουµε; Αλλά εµείς ξεµπλοκάραµε όλο το project του Ελληνικού. Βρήκαµε ένα οικόπεδο µόνο
και µια σύµβαση. Δεν είχε ούτε δασικούς χάρτες ούτε οριοθέτηση αιγιαλού ούτε πρόβλεψη για τα αρχαία. Τίποτα δεν είχε.
Βγάλαµε το προεδρικό διάταγµα. Προχωρήσαµε το project,
αλλά το προχωρήσαµε µε σεβασµό στο δηµόσιο συµφέρον και
στο περιβάλλον. Τώρα εσείς τι ακριβώς κάνετε; Πού θα τους βάλετε τους ουρανοξύστες; Μέσα στη θάλασσα, πάνω στο κύµα;
Τι ακριβώς θέλει η εταιρεία και πόσα περισσότερα είστε διατεθειµένοι εσείς να κάνετε για να τη διευκολύνετε; Αλλά, εν πάση
περιπτώσει, εγώ γι’ αυτό το θέµα θέλω να πω κάτι: Όσα χατίρια
και να κάνετε στον επενδυτή, αν δεν έχει λεφτά να επενδύσει,
επένδυση δεν θα υπάρξει στο Ελληνικό. Σας το λέω να το γνωρίζετε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας το λέω να το γνωρίζετε, διότι είχατε βγει προεκλογικά και
είπατε ότι την πρώτη εβδοµάδα θα ξεκινήσουν οι µπουλντόζες,
θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ µπουλντόζες δεν είδα, ούτε κανείς µας είδε. Και καλά την πρώτη εβδοµάδα και καλά τον πρώτο
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µήνα και καλά το πρώτο τρίµηνο, αλλά να δούµε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Οι µόνες εργασίες που έχουν ξεκινήσει είναι
οι χαριστικές τροπολογίες και όχι όλα τα άλλα, ότι δήθεν εµείς
φταίγαµε που δεν προχωρούσε η επένδυση. Εµείς φταίγαµε που
δεν προχωρούσαν χατίρια, αλλά η επένδυση προχώρησε χάρη
σε εµάς εκεί που προχώρησε. Όλα τα άλλα ήταν ψέµατα και παραπληροφόρηση, που άλλωστε είναι το φόρτε σας.
Για να δούµε σε αυτές τις λίγες µέρες τι έχετε σκαρώσει: ότι
ο δολοφόνος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αποφυλακίστηκε
λόγω του ποινικού κώδικα και είχε το θράσος αυτό να το πει ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, δεν το είπε κάποια από τις γνωστές
εφηµερίδες, τα site που σας στηρίζουν. Ότι ο κ. Φλώρος -το «κύριος» ίσως να είναι υπερβολή στην τοποθέτηση αυτή- συνεργάτης του νέου διευθυντή του Μεγάρου Μαξίµου, του κ.
Δηµητριάδη, επίσης αποφυλακίστηκε λόγω του ποινικού κώδικα.
Δεύτερο ψέµα ότι δήθεν µειώνετε τους µετακλητούς. Τους µειώνετε, τους κάνετε από τέσσερις, οκτώ. Είναι µια σοβαρή µείωση
αυτή για τους µετακλητούς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τι κουνάτε το κεφάλι σας, κύριε Υπουργέ; Μην κουνάτε το κεφάλι σας. Θέλουµε µια απάντηση. Τους µειώνετε τους µετακλητούς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα την
έχετε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Επίσης, ότι εσείς δήθεν µέσα σε δέκα µέρες
διασφαλίσατε πρόσβαση σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες παιδιά στους παιδικούς σταθµούς. Η απόφαση υπήρχε ήδη από την
προηγούµενη κυβέρνηση και είχε δεσµευτεί το ποσό των 270
εκατοµµυρίων στις 30 Μαΐου του 2019.
Επίσης, ειπώθηκε ότι κόψατε δήθεν την απόδοση συντάξεων
24.000 ευρώ. Δεν είναι εδώ ο κ. Βρούτσης, αλλά προκαλώ να
έρθει σε αυτό το Βήµα εδώ στη Βουλή υπεύθυνα και να πει ένα
όνοµα, ποιος πήρε σύνταξη 24.000 ευρώ επί των ηµερών µας,
ένα όνοµα να πει, ένα όνοµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι το ψέµα και η συκοφαντία έχει κοντά ποδάρια, όπως το
άλλο ψέµα ότι δήθεν οι εκκρεµείς συντάξεις είναι τετρακόσιες
πενήντα χιλιάδες, ενώ µε βάση τα επίσηµα στοιχεία στις 31 Ιουνίου του 2019 όλες µαζί οι εκκρεµότητες για κύριες, επικουρικές
και εφάπαξ µαζί δεν ξεπερνούσαν τις εκατόν επτά χιλιάδες.
Ψέµατα, λοιπόν, fake news, παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση και έφοδος στο κράτος και τους θεσµούς. Αυτό είναι το
σχέδιό σας. Σας θυµίζει κάτι αυτό το σχέδιο, κυρίως σε ό,τι έχει
να κάνει µε το πρώτο σκέλος της παραπληροφόρησης, της διαστρέβλωσης, των ψεµάτων;
Εµάς µας θυµίζει καταστάσεις που βλέπουµε να συµβαίνουν
και σε άλλες χώρες και της Ευρώπης και του πλανήτη. Δεν είναι
πρωτοφανή αυτά τα πράγµατα. Ίσως για την Ελλάδα να είναι
πρωτοφανή. Ίσως πρωτοφανές να είναι το γεγονός ότι ένα τόσο
µεγάλο πλέγµα θεσµικών συστηµικών µέσων ενηµέρωσης προβάλλει διαρκώς αυτές τις διαστρεβλώσεις και δεν υπάρχει αντίλογος.
Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα µε τη σειρά. Το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα ακόµα και από την ονοµασία του συνιστά
µία θεσµική λαθροχειρία. Βαφτίζετε νοµοσχέδιο για το επιτελικό
κράτος ένα νοµοσχέδιο που βάλλει ευθέως ενάντια στον δηµοκρατικό έλεγχο και στη διάκριση των εξουσιών. Να το πω πιο
απλά. Μια προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία έχει τεράστια διαφορά από ένα προεδρικό σύστηµα. Σήµερα, λοιπόν,
έρχεστε και παίζετε µε αυτά τα θεσµικά όρια. Και ξέρετε, αυτά
τα όρια είναι εκεί για να γίνονται σεβαστά από κάθε πολιτική παράταξη, όχι για να γίνονται «λάστιχο» κάθε φορά ανάλογα µε τον
πολιτικό συσχετισµό και τον πολιτικό σχεδιασµό του καθενός.
Τι εισηγείστε, λοιπόν, σήµερα; Προεδρία της Κυβέρνησης µε
έξι Γενικούς Γραµµατείς, τετρακόσιους σαράντα υπαλλήλους
που αν δεν κάνω λάθος σήµερα µάθαµε ότι είναι περισσότεροι πεντακόσιοι τριάντα, αν δεν κάνω λάθος, υπάλληλοι- εκατό µετακλητούς, απευθείας έλεγχος από τον Πρωθυπουργό της ΕΡΤ,
του Αθηναϊκού Πρακτορείου, της ΕΥΠ, της Αρχής Διαφάνειας,
ορισµός αρµοδιοτήτων και ευθεία αναφορά στον Πρωθυπουργό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων της Κυβέρνησης.
Κοιτάξτε. Δεν µπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και προχωρά σε αυτές οι αλλαγές. Φαντάζοµαι ότι δεν
εµπιστεύεται τόσο πολύ τους ίδιους τους Υπουργούς του, ενδεχοµένως και το ίδιο το κόµµα του.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω -µιας και είστε εντός
της Αιθούσης και χαίρω εκτίµησης προς το πρόσωπό σας- πως
παρά το γεγονός ότι εισηγείστε στο νοµοσχέδιο την καλή νοµοθέτηση, κι εσείς ο ίδιος την πρώτη νοµοθέτηση την καταστρατηγήσατε. Τη διαβούλευση την ξεκινήσατε, αφού είχε κατατεθεί ο
νόµος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ταυτοχρόνως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Λίγο µετά.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτού
του είδους οι παρεµβάσεις, από τη Μεταπολίτευση και µετά τουλάχιστον, δεν έχουν ξαναγίνει στη χώρα.
Θέλετε, βέβαια, να το προβάλετε αυτό το σκληρά συγκεντρωτικό µοντέλο ως µια µεταρρύθµιση στα πρότυπα του πολιτικού
συστήµατος των Ηνωµένων Πολιτειών. Όµως εκεί, εσείς καλύτερα από µένα θα ξέρετε, µιας και είστε και επιστήµονας, ότι
υπάρχουν τα λεγόµενα checks and balances, δηλαδή οι θεσµικές
διασφαλίσεις που δεν επιτρέπουν στον Πρόεδρο να γίνει ασύδοτος και να δρα υπεράνω κάθε ελέγχου.
Εσείς εδώ θέλετε τις υπερεξουσίες εις βάρος του δηµοκρατικού ελέγχου, εις βάρος τελικά της ίδιας της Βουλής, να τις θεσµοθετήσετε χωρίς καµµία διαδικασία ελέγχου. Δηµιουργείτε
ένα κράτος µε Υπουργούς -επιτρέψτε µου την έκφραση- ανδρείκελα, χωρίς δυνατότητα να ελέγχουν το Υπουργείο τους, κοµµατικά στελέχη στα οποία βεβαίως µοιράσατε τα λάφυρα της νίκης
-αλλά τη δουλειά θα τη βγάζουν οι υφιστάµενοί τους- Υφυπουργούς -τεχνοκράτες µεν σ’ αυτή τη φάση- και Γενικούς Γραµµατείς, οι οποίοι θα αναφέρονται απευθείας στον Πρωθυπουργό
και η Βουλή σε ρόλο διακοσµητικό. Για να είµαστε ειλικρινείς
ήταν και στην προηγούµενη θητεία της κυβέρνησης Σαµαρά.
Εκεί κι αν ήταν διακοσµητικός ο ρόλος της Βουλής.
Το αστείο όµως σ’ αυτή την υπόθεση είναι ότι όλα αυτά επιχειρείτε να τα προωθήσετε και µε το περιτύλιγµα του φιλελευθερισµού.
Πάνω στην ώρα ήρθε ο κ. Γεωργιάδης. Καλωσορίσατε στην Αίθουσα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Καλώς σας βρήκα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είχα αρχίσει να αισθάνοµαι µοναξιά χωρίς την
παρουσία σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επιχειρείτε, λοιπόν, να τα παρουσιάσετε όλα αυτά µε το περιτύλιγµα του φιλελευθερισµού -και γι’ αυτό λέω πάνω στην ώραενώ έχετε µαζέψει στην Κυβέρνησή σας όλα τα πρωτοκλασάτα
στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Τι φιλελευθερισµός είναι αυτός;
Υπουργοί σας κατηγορούν ως ψυχικά νοσούντες αγωνιστές
του αντιδικτατορικού αγώνα. Έχετε ανασύρει κάθε αναχρονιστική αντίληψη για τον ρόλο της γυναίκας, της οικογένειας, της
Εκκλησίας, της τάξης και της ασφάλειας. Φέρνετε νόµους επαναθεµελίωσης του πιο σκληρού, στενά κοµµατικού και συγκεντρωτικού κράτους και από πάνω µας παριστάνετε και τους
φιλελεύθερους.
Το πιο ενδιαφέρον, όµως, είναι ότι, ακόµα κι έτσι, αυτό που
συζητάµε σήµερα δεν πρόκειται να πετύχει ούτε τον σκοπό για
τον οποίο συντάχθηκε. Αντιθέτως, µόνο πρόσθετα γραφειοκρατικά και δηµοσιονοµικά βάρη θα φέρει.
Για τα γραφειοκρατικά θα σας αφήσω να το διαπιστώσετε
µόνοι σας µόλις παρέλθουν λίγοι µήνες. Για τα δηµοσιονοµικά
όµως θα πω πως σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µόνο από τη σύσταση και λειτουργία της Προεδρίας της Κυβέρνησης προκύπτει ετήσια επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισµού ύψους τουλάχιστον 2.271.000 ευρώ.
Όταν ήµουν εγώ Πρωθυπουργός, στη Γενική Γραµµατεία
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Πρωθυπουργού προβλεπόταν η λειτουργία δέκα γραφείων. Αλλά
κάθε µέρα τα γνωστά «παπαγαλάκια» µιλούσαν για υπερβολικό
αριθµό µετακλητών, για υπερβολικές δαπάνες κ.λπ.. Με το εν
λόγω νοµοσχέδιο µόνο στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού
προβλέπεται η λειτουργία έντεκα γραφείων, µιας Γενικής Διεύθυνσης, τριών Διευθύνσεων και ενός Τµήµατος. Αυτοµάτως, δηλαδή, έχουµε αύξηση των θέσεων ευθύνης και των αντίστοιχων
επιδοµάτων πάνω από 50%.
Τα δέκα γραφεία που είχα εγώ στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού τότε ήταν πάρα πολλά και για την κριτική που έκανε
η αντιπολίτευση τότε και η µεγαλύτερη µερίδα των µέσων ενηµέρωσης. Τώρα οι δεκαέξι µονάδες µόνο στη Γενική Γραµµατεία
Πρωθυπουργού είναι µια χαρά. Δεν τρέχει τίποτα.
Η υπερδοµή µε τα πεντακόσια τριάντα άτοµα, εκ των οποίων
οι εκατό είναι µετακλητοί -οι οποίοι µάλιστα θα λαµβάνουν αυξηµένες αποδοχές- τώρα είναι µια χαρά! Οι έξι Γενικές Γραµµατείες που θα λειτουργούν στην Προεδρία της Κυβέρνησης συν
τις υπόλοιπες δοµές που προανέφερα, τώρα εντάσσονται στο
πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης. Όταν συστήναµε κάποιες
απολύτως αναγκαίες Ειδικές Γραµµατείες για να στηρίξουµε κρίσιµους τοµείς του κοινωνικού κράτους, µας κατηγορούσατε για
µεγάλες σπατάλες. Τώρα που συστήνετε ολόκληρη Ειδική Γραµµατεία µόνο και µόνο για να διαχειρίζεται ένα πληροφοριακό σύστηµα, που υποτίθεται ότι θα παρακολουθεί το κυβερνητικό σας
έργο, όλα είναι καλώς καµωµένα!
Γιατί τα λέω αυτά; Τα λέω αυτά για να φανεί η υποκρισία του
πολιτικού λόγου, αλλά και των µέσων ενηµέρωσης ή καλύτερα
µέσων παραπληροφόρησης στη χώρα µας.
Βεβαίως, όµως, όταν την προηγούµενη εβδοµάδα ο Παύλος
Πολάκης παρουσίασε αναλυτικά απ’ αυτό εδώ το Βήµα τον κατάλογο µε τα είκοσι ένα σκάνδαλα του ΚΕΕΛΠΝΟ, το πώς έφευγε
το δηµόσιο χρήµα για να γίνεται pay roll σε δηµοσιογράφους, σε
εκδότες, σε συγκεκριµένα µέσα ενηµέρωσης, είδα µεγάλη αµηχανία στο ακροατήριο και τσιµουδιά σε όλα τα δελτία των ειδήσεων. Δεν είδα να το προβάλλουν. Ακόµη και στην ΕΡΤ
προβλήθηκε στο δελτίο των 15.00’ και στις 21.00’ -έπεσε σύρµα
φαίνεται- το µόνο που παίχτηκε ήταν οι µαντινάδες του Πολάκη.
Αυτό ήταν το πιο κρίσιµο στοιχείο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εσείς ειδικά που έχετε διδακτορικό στην παραπληροφόρηση από τη φυλλάδα αυτή που καθηµερινά
παραπληροφορεί τον ελληνικό λαό, δεν πρέπει να µιλάτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι και η εφηµερίδα στην οποία εργαζόσασταν µέχρι πρότινος…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τουλάχιστον εργαζόµουν, κύριε Πρόεδρε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μη µε διακόπτετε. Ποιος δεν εργαζόταν, κύριε
Μαρκόπουλε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψάξτε στα στελέχη σας!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είχατε κάνει από την εφηµερίδα, στην οποία
εργαζόσασταν, κεντρικό θέµα τους µετακλητούς στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήµερα που τους διπλασιάζετε αυτούς τους
µετακλητούς, προχθές που ο Πολάκης ήρθε σε αυτό εδώ το
Βήµα και ανέδειξε είκοσι ένα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας,
το µόνο µε το οποίο ασχοληθήκατε ήταν ότι στο καφενείο της
Βουλής κάπνιζαν και είχαν τσιγάρα στα τασάκια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το εγκρίνετε αυτό;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν θα κάνω διάλογο µαζί σας!
Όµως, ο ελληνικός λαός θα βγάλει τα συµπεράσµατά του
πολύ γρήγορα. Και ξέρετε κάτι; Μην αισθάνεστε ότι είστε πανίσχυροι επειδή κατά έναν πρωτοφανή τρόπο για τα σύγχρονα µεταπολιτευτικά δεδοµένα δεν υπάρχει αντίλογος σήµερα στα
κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης, αλλά υπάρχει µονόλογος. Και αυτή
ήταν και η βασική αιτία για την οποία βρίσκεστε σήµερα στα κυβερνητικά έδρανα.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, µην αισθάνεστε πανίσχυροι γι’ αυτό, γιατί δεν ζούµε
στην εποχή που υµνεί ο Γενικός Γραµµατέας του Τουρισµού.
Ζούµε στην εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης και
του internet. Δεν ζούµε στην εποχή της ΥΕΝΕΔ, ακόµα και όταν
ταυτίζεται στην ίδια συχνότητα της υµνολογίας για το κυβερνητικό έργο και η δηµόσια και η ιδιωτική σφαίρα των µέσων ενηµέρωσης. Σήµερα ζούµε στην εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής
επανάστασης, στην εποχή που τίποτα δεν µπορεί να κρυφτεί.
Και όσο και αν προσπαθείτε να παραποιείτε την πραγµατικότητα, να το ξέρετε ότι η πραγµατικότητα είναι πεισµατάρα και
ότι η πραγµατικότητα εκδικείται. Το ψέµα, η παραπληροφόρηση,
τα fake news έχουν κοντά ποδάρια! Θυµηθείτε το αυτό, ότι κάποια στιγµή θα σας γυρίσει µπούµερανγκ όλο αυτό το οργουελικό τοπίο που έχει στηθεί στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Κλείνω την παρένθεση. Πάµε παρακάτω.
Θεσπίζετε, λοιπόν, τον θεσµό του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, δήθεν σε µια προσπάθεια αποκοµµατικοποίησης της διοίκησης.
Στην
πραγµατικότητα
επιχειρείτε
να
αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώµη, σε σχέση µε την απαράδεκτη κατάργηση των εµβληµατικών διατάξεων του ν.4369/2016
περί αποκοµµατικοποίησης της διοίκησης. Γιατί το λέµε αυτό;
Διότι οι αρµοδιότητες του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα περιορίζονται αποκλειστικά στα αµιγώς διοικητικά και οικονοµικά
θέµατα του κάθε Υπουργείου.
Με άλλα λόγια, ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας θα έχει
τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του σηµερινού Γενικού Διευθυντή Διοικητικού Οικονοµικού. Η επιλογή σας εδώ είναι ξεκάθαρη. Αντί για αξιοκρατική στελέχωση των επιτελικών θέσεων
του δηµοσίου από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, εσείς
επιλέγετε την άλωση του κρατικού µηχανισµού µε στελέχη από
το µητρώο κοµµατικών στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας.
Επίσης, επιχειρείτε να ρυθµίσετε τα θέµατα που αφορούν τα
ιδιαίτερα γραφεία, όπως ονοµάζετε τα υπάρχοντα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. Όµως, οι συγκεκριµένες διατάξεις
-θυµηθείτε το!- θα είναι το πολιτικό σας βατερλό. Επί τεσσεράµισι χρόνια λαϊκίζατε ασύστολα για το θέµα των µετακλητών και
ας ήµασταν εµείς αυτοί που προχωρήσαµε σε περιορισµό του
συνολικού αριθµού των µετακλητών και ας ήµασταν εµείς αυτοί
που προχωρήσαµε σε µείωση και εξορθολογισµό των αποδοχών
τους µέσω της ένταξής τους στο ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και τι κάνετε; Με το καληµέρα συστήνετε επτακόσιες θέσεις µετακλητών και µάλιστα µε αυξηµένες αποδοχές. Συγκεκριµένα, µε βάση τις σηµερινές προβλέψεις
του µισθολογίου, µόνο οι ειδικοί επιστηµονικοί σύµβουλοι και συνεργάτες κατατάσσονταν µέχρι σήµερα σε προχωρηµένα µισθολογικά κλιµάκια. Με τις προτεινόµενες διατάξεις πλέον όλοι οι
µετακλητοί, συνεργάτες των Υπουργών θα τυγχάνουν ειδικών µισθολογικών προνοµίων και µάλιστα χωρίς να απαιτείται γι’ αυτούς ούτε καν πτυχίο ΑΕΙ. Καταργείτε τη σχετική απαίτηση, ώστε
το απολυτήριο λυκείου να επαρκεί για την κάλυψη όλων των θέσεων των συνεργατών ενός Υπουργού.
Τόση αριστεία έχετε µαζέψει εκεί στη Νέα Δηµοκρατία, κύριε
Υπουργέ; Τόσους άριστους µαζεµένους έχετε να βολέψετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έρχοµαι τώρα στο µείζον θέµα αυτού του νοµοσχεδίου, τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπου επιχειρείται η συνένωση όλων των ελεγκτικών σωµάτων της διοίκησης υπό τη σκέπη
µιας ανεξάρτητης αρχής -υποτίθεται- αυξηµένου κύρους.
Ως εδώ θα µπορούσε κάποιος καλοπροαίρετος να δεχθεί -και
είµαστε καλοπροαίρετοι- ότι υπάρχει η πολιτική και η διοικητική
λογική, υπό την έννοια ότι ιδρύεται µια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τον συνολικό σχεδιασµό και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Μάλιστα.
Όµως, ας δούµε τις λεπτοµέρειες. Ενώ µε τις πάγιες διατάξεις
προβλέπεται µια στοιχειώδης διαδικασία για την κάλυψη της
θέσης του διοικητή της αρχής, για τις λοιπές θέσεις των µελών
της διοίκησης, καθώς και για τις θέσεις των προϊσταµένων των
οργανικών µονάδων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας οι µεταβατι-
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κές διατάξεις αποτελούν µνηµείο αδιαφάνειας. Ο διοικητής που
θα διοριστεί µε απόφαση του Πρωθυπουργού, χωρίς ανοιχτή και
αντικειµενική διαδικασία, θα διορίσει τους προϊσταµένους της
αρεσκείας του, αφού προηγουµένως θα έχουν καθαιρεθεί οι νοµίµως υπηρετούντες προϊστάµενοι των φορέων που συνενώνονται. Δηλαδή, για να το καταλάβουµε όλοι αυτό, ό,τι δεν µπορεί
να ελέγξει ο κ. Μητσοτάκης το καταργεί και το επανασυστήνει,
προκειµένου να τοποθετήσει κοµµατικούς εγκάθετους και φίλους.
Με δυο λόγια, καθόλου δεν ενδιαφέρεστε για τη δηµιουργία
µιας ανεξάρτητης και αποτελεσµατικής αρχής. Το µόνο που σας
ενδιαφέρει είναι να ελέγξετε τη δηµόσια διοίκηση και ό,τι δεν
µπορείτε να ελέγξετε είτε το καταργείτε είτε παρεµβαίνετε αντιθεσµικά και αντισυνταγµατικά ώστε, εν τέλει, να το ελέγξετε.
Γι’ αυτό τον λόγο και καταργείτε τον θεσµό του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, γι’ αυτό και προβλέπετε των
ασφυκτικό έλεγχο του νέου φορέα και τον ενταφιασµό, προφανώς, όλων των εκκρεµών υποθέσεων που αφορούν τη δηµόσια
σφαίρα.
Τι σας ενόχλησε άραγε τα τελευταία χρόνια από τον θεσµό
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης; Σας ενόχλησε που
ερεύνησε εξονυχιστικά την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ; Σας ενόχλησε που ερεύνησε εξονυχιστικά την υπόθεση της «NOVARTIS»; Τι από όλα αυτά;
Τα ίδια και πολύ χειρότερα κάνετε και στο θέµα της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, µε µια ξεκάθαρα φωτογραφική διάταξη, αµφίβολης συνταγµατικότητας, που χωρίς αµφιβολία αντίκειται στο
Ενωσιακό Δίκαιο -και θα το διαπιστώσετε σύντοµα- και προφανώς κατά παράβαση κάθε εννοίας πολιτικής δεοντολογίας. Επιχειρείτε την καθαίρεση της διοίκησης της αρχής µέσω
αναδροµικής θέσπισης κωλυµάτων διορισµού.
Γιατί δεν το λέτε καθαρά; Σας ενοχλεί που η Επιτροπή Ανταγωνισµού ελέγχει σοβαρές υποθέσεις, µεταξύ των οποίων και το
καρτέλ στον χώρο της διανοµής του Τύπου. Αυτό σας ενοχλεί,
γιατί δεν το λέτε καθαρά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί δεν λέτε καθαρά ότι έχετε σχεδιασµό να ευνοήσετε συγκεκριµένα συµφέροντα µονοπωλιακά που έχουν δηµιουργήσει
συνθήκες µονοπωλίου στον χώρο του Τύπου και σας έπιασε
τώρα δήθεν ο πόνος για το αν η σηµερινή πρόεδρος είναι πολιτικά ουδέτερη, γιατί είχε διατελέσει νοµική σύµβουλος του Πρωθυπουργού, ενώ την ίδια στιγµή γιατί δεν λέτε το ίδιο για τον
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας; Αλήθεια, δεν είναι σηµαντικός θεσµός η Τράπεζα της Ελλάδας; Δεν είναι; Η ανεξάρτητη
αρχή είναι, η Τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι; Εκεί ο διοικητής,
που εσείς διορίσατε -και φυσικά εµείς µε θεσµική συµπεριφορά
δεν φέραµε καµµία αντίρρηση σε όλα αυτά τα χρόνια- τι είναι;
Πολιτικά ανεξάρτητος, ακοµµάτιστος ο Υπουργός Οικονοµικών
του κ. Σαµαρά; Γιατί δεν λέτε το ίδιο για µια άλλη ανεξάρτητη
αρχή, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, που τη διοικεί ο πρώην
Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δηµοκρατίας, ο
κ. Ζαγορίτης;
Γελάτε. Μα είναι για γέλια και για κλάµατα αυτά που κάνετε,
πρωτοφανή για µια ευνοµούµενη δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, όταν ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης ήταν
ο κ. Ρακιτζής, ήταν -λέγατε τότε- τόσο ευαίσθητη η λειτουργία
του θεσµού, ώστε να µην επιτρέπεται ούτε καν η αλλαγή του
όταν τελείωνε η θητεία του. Είχε λήξει για πέντε χρόνια η θητεία
του και την ανανεώνατε διαρκώς. Τώρα που είναι επικεφαλής η
κ. Παπασπύρου, µπορείτε αγνοώντας εν εξελίξει έρευνες και διαδικασίες να κατεδαφίζετε τον θεσµό του Γενικού Επιθεωρητή.
Όταν επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισµού ήταν ο κ. Κυριτσάκης -και αυτού είχε λήξει η θητεία του και ανανεωνόταν
διαρκώς πάλι για µια πενταετία- οποιαδήποτε νοµοθετική παρέµβαση που αφορούσε στα ασυµβίβαστα των µελών -διότι µέλη της
επιτροπής ήταν συγγενείς Βουλευτών και σήµερα Υπουργού της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεραµέως- σήκωνε µεγάλη θύελλα αντιδράσεων από πλευρά σας ως αντισυνταγµατική και ανεπίτρεπτη
παρέµβαση. Και, βεβαίως, όποια θεσµική παρέµβαση έγινε, δεν
αφορούσε την τρέχουσα θητεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα, που δεν είναι της αρεσκείας σας επικεφαλής, οι αναδροµικές ρυθµίσεις για τα ασυµβίβαστα, µε στόχο την καθαίρεση
της νόµιµης διοίκησης, είναι συνταγµατικά και ηθικά ανεκτές.
Αυτό που κάνετε είναι υποκρισία. Δεν έχετε ίχνος θεσµικότητας,
ίχνος σεβασµού απέναντι στους θεσµούς και αυτή τη συµπεριφορά θα τη βρείτε µπροστά σας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί µακρηγόρησα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Με προλάβατε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δυο λεπτά θέλω το πολύ, έχω την αίσθηση του
χρόνου.
Κλείνω, λοιπόν, πολύ επιγραµµατικά, καταθέτοντας -συνθηµατικά, θα έλεγα- τη δική µας πρόταση, µια ολοκληρωµένη πρόταση, προοδευτική πρόταση για τη δηµόσια διοίκηση. Ένα
µεγάλο τµήµα αυτής καταφέραµε και το υλοποιήσαµε σε αντίξοες συνθήκες, αλλά υπάρχει πολύ µεγάλο πεδίο µπροστά.
Επιγραµµατικά, λοιπόν, σας αναφέρω: Ενιαίο σύστηµα κινητικότητας. Δηµιουργία ψηφιακών οργανογραµµάτων και περιγραµµάτων θέσεων εργασίας. Αξιοκρατικές επιλογές Γενικών
Διευθυντών και Διευθυντών, που µετά από δεκαετίες για πρώτη
φορά έγινε επί των ηµερών µας. Ηλεκτρονική αξιολόγηση. Επαναφορά του κανόνα «µία αποχώρηση - µία πρόσληψη», από το
«µία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις» που ήταν µέχρι πρότινος. Προγραµµατισµός προσλήψεων για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών.
Αυτό είναι το δικό µας έργο, το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη δηµόσια διοίκηση.
Και, βέβαια, σεβαστήκαµε και εµβαθύναµε περισσότερο σε σηµαντικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες προηγούµενων κυβερνήσεων, όπως ο νόµος για την ενδυνάµωση του ΑΣΕΠ. Διότι
πιστεύουµε ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια, διότι πιστεύουµε στις θετικές µεταρρυθµιστικές τοµές. Και σε αυτό το
πλαίσιο, σας διαβεβαιώνω, κύριε Υπουργέ, δεν θα είχαµε καµµία
αντίρρηση να στηρίξουµε τυχόν σοβαρές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που θα επεδίωκε η σηµερινή Κυβέρνηση στη δηµόσια
διοίκηση.
Δυστυχώς, όµως, το παρθενικό σας νοµοσχέδιο δεν µας αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Η πρόθεσή σας, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι να επανασυστήσετε, να ξαναστήσετε ένα βαθύ και
ανεξέλεγκτο κοµµατικό κράτος. Και ακόµα πιο εµφανής είναι η
πρόθεση του κ. Μητσοτάκη να κυβερνήσει τη χώρα µε τον γνώριµο αυταρχισµό της Δεξιάς και, βεβαίως, µε την παραπληροφόρηση των χορηγών του.
Η Ελλάδα, όµως…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ποιας Δεξιάς;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Της Δεξιάς. Δεν ανήκετε στη Δεξιά; Είστε προοδευτικοί τώρα; Είστε φιλελεύθεροι; Τι ακριβώς είστε; Αυτά τα
οποία πράττετε, όµως, µας γυρίζουν σε παλιές εποχές. Στο κράτος µιας Δεξιάς που θέλουν και οι σηµερινοί δεξιοί να ξεχάσουν.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέµε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα βαθύ
κοµµατικό κράτος.
Η Ελλάδα χρειάζεται µια σύγχρονη, µια αξιοκρατική, µια αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. Η Ελλάδα χρειάζεται όραµα, ηγεσία, σχέδιο για τη νέα εποχή. Αποδεικνύετε λίγες µέρες µετά την
εκλογική σας νίκη ότι αυτό το όραµα και αυτό το σχέδιο τα στερείστε.
Σας διαβεβαιώνω ότι µε αυτή τη λογική δεν πρόκειται να πάτε
πολύ µακριά. Πολύ σύντοµα θα διαπιστώσετε ότι αυτός ο σχεδιασµός δεν θα είναι αρκετός για να πετύχετε τον σκοπό σας.
Και πολύ γρήγορα, επίσης, θα διαπιστώσετε ότι θα είναι απολύτως δυσλειτουργικός ο σχεδιασµός σας, η υλοποίηση του σχεδιασµού σας. Η επέλαση στο κράτος, ο ασφυκτικός έλεγχος της
ενηµέρωσης και των ανεξάρτητων αρχών, ο έλεγχος της δικαιοσύνης και, εν τέλει, η υπονόµευση της ίδιας της δηµοκρατίας δεν
πρόκειται να περάσουν απαρατήρητες από τον ελληνικό λαό,
από τους Έλληνες πολίτες. Δεν πρόκειται να µείνουν δίχως αντιδράσεις.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε στο 1969,
αλλά στο 2019, είτε σας αρέσει είτε όχι.
Σας ευχαριστώ.
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(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει εκ µέρους της Κυβερνήσεως ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, µου περιποιεί τιµή το γεγονός ότι µελετήσατε
το νοµοσχέδιο, το οποίο κατέθεσα και σας ευχαριστώ θερµά. Θα
µου επιτρέψετε, όµως, µε κάθε σεβασµό να αναφέρω τα ακόλουθα επιγραµµατικά -όχι συνθηµατικά εγώ- αλλά µόνο επιγραµµατικά!
Να επισηµάνω, λοιπόν, το εξής: Πρώτα θα αναφερθώ στα όσα
είπατε εκτός του νοµοσχεδίου και θα µου επιτρέψετε να αφήσω
στο τέλος µόνο δύο λεπτά για το νοµοσχέδιο, διότι ήδη έχω αναφερθεί εκτενώς.
Ζήτηµα πρώτον: Είναι άλλης τάξεως ζήτηµα η Τράπεζα της Ελλάδος, που ανήκει στο ευρωσύστηµα και κατά τούτο δεν µπορεί
να επιβληθεί οτιδήποτε σε αυτή, σε σχέση µε µια αρχή η οποία
δεν είναι συνταγµατικώς κατοχυρωµένη. Και δεν θέλω να το αντιληφθείτε ως µάθηµα, απλώς είναι µια διαπίστωση κοινή.
Ζήτηµα δεύτερο: Το τι έχει συµβεί σε σχέση µε το Ελληνικό
είναι κάτι το οποίο θα το δείτε πάρα πολύ σύντοµα και θα αναφερθεί ο αρµόδιος Υπουργός Ανάπτυξης. Θα δείτε πολύ σύντοµα να εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν
ανάσχεση εκ του γεγονότος ότι υπήρχαν µέσα στην κυβέρνηση
αντικρουόµενες λογικές, σε ό,τι αφορά τους συναρµοδίους
Υπουργούς.
Όσον αφορά όµως στο τι είδατε σε µία εβδοµάδα, θα µου επιτρέψετε να το πω: Είδατε µπουλντόζες και τις είδατε στο Μάτι,
εκεί όπου έναν χρόνο έµεναν αδρανή υλικά, τα οποία αποτελούσαν εύφλεκτη ύλη, κύριε Πρόεδρε. Και το είδατε σε µία εβδοµάδα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ζήτηµα τρίτο: Οι υπέρογκες συντάξεις δεν εξεδόθησαν. Και
γιατί δεν εξεδόθησαν; Διότι πρόλαβε το Υπουργείο Εργασίας και
δεν εξέδωσε αυτές τις συντάξεις, οι οποίες ήταν έτοιµες να δροµολογηθούν. Και όσον αφορά αυτό, µπορείτε να αναφερθείτε και
στην τέως Υπουργό Εργασίας.
Ζήτηµα τέταρτο: Θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Πρόεδρε,
πως το να λέτε ότι µία εκλογική νίκη οφείλεται στην -ας πούµεπαρέµβαση των µέσων συνιστά ένα αθέµιτο πατερναλισµό, ο
οποίος υποβαθµίζει βαθύτατα τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός
λαός δεν χρειάζεται πάτρωνες. Γνωρίζει τι πρέπει να αντιληφθεί
και ψηφίζει επί τη βάσει της συνείδησής του και του πώς αντιλαµβάνεται το µέλλον του και όχι επί τη βάσει τού τι επιβάλλεται.
Αυτό συνιστά σοβαρή υποβάθµιση και πατερναλισµό.
Πέµπτον. Εµείς, κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε καλά, έχουµε
ένα σύστηµα Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. Δεν είναι Προεδρικό το σύστηµά µας. Στην Προεδρευόµενη Δηµοκρατία κατ’
εξοχήν υφίσταται ένα σύστηµα χάραξης δηµόσιων πολιτικών από
το Υπουργικό Συµβούλιο και υφίσταται και ένα σύστηµα παρακολούθησης. Η Γερµανία µε την Καγκελαρία είναι Προεδρευόµενη Δηµοκρατία, κύριε Πρόεδρε, όπως και το Ηνωµένο Βασίλειο
είναι Βασιλευόµενη Δηµοκρατία. Και γι’ αυτό τον λόγο, δεν έχει
σύστηµα Προεδρικό. Είµαστε τόσο κοντά. Άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα εσφαλµένης µεταφοράς.
Έρχοµαι στα ζητήµατα του δικού µας νοµοσχεδίου.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα ότι πράγµατι δεν δοµήσαµε τη µεταρρυθµιστική πολιτική για την αντίληψη περί επιτελικού κράτους
σε όσα είχε πράξει η προηγούµενη κυβέρνηση. Θα µου επιτρέψετε να σας πω µε κάθε σεβασµό ότι τα όσα συνέβησαν στην
προηγούµενη διακυβέρνηση δεν είχαν αποτέλεσµα. Ο νόµος
στον οποίο αναφερθήκατε, ο ν.4369/2016 ήταν ενεργός επί τρία
χρόνια. Τι παρήγαγε σε αυτά τα τρία χρόνια, κύριε Πρόεδρε; Παρήγαγε έναν Γενικό Γραµµατέα. Γιατί παρήγαγε έναν Γενικό
Γραµµατέα το σύστηµα αυτό; Παρήγαγε έναν Γενικό Γραµµατέα,
διότι αφ’ ενός είχαν εκκινήσει προκηρύξεις, οι οποίες εν πολλοίς
ήταν φωτογραφικές και επεστράφησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ αυτού του λόγου και καθυστέρησαν υπερβολικά. Δεύτερον, διότι δεν ήταν µια διαδικασία -και αντιλαµβάνοµαι τον
λόγο για τον οποίο το θέτουµε, αλλά δεν είναι έτσι- ΑΣΕΠ. Ήταν

1787

µια διαδικασία όπου το ΑΣΕΠ πρότεινε από έναν κατάλογο τριών
και εν τέλει επέλεγε ο Υπουργός. Να το καταλάβουµε, λοιπόν,
όταν λέµε συνεχώς ότι πρόκειται για διαδικασία ΑΣΕΠ.
Και αν θέλετε, για να το πούµε και αυτό, να σας πω ποια ήταν
η µία περίπτωση όπου διορίστηκε Γενικός Γραµµατέας, κύριε
Πρόεδρε; Ήταν η περίπτωση του Γενικού Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου διορίστηκε Γραµµατέας µετά από τρία
χρόνια µέσω των διαδικασιών που χαρακτηρίζετε ΑΣΕΠ, αλλά
δεν είναι ΑΣΕΠ, εκείνος ο οποίος είχε διοριστεί προηγουµένως
πολιτικά.
Και αν θέλετε, αυτό το οποίο συνιστά µία βαρύτατη ένδειξη
του τι είναι κοµµατικό κράτος και τι όχι είναι το συγκεκριµένο
ΦΕΚ µε αριθµό φύλλου 87, της 25ης Φεβρουαρίου του 2019,
κύριε Πρόεδρε. Στο ίδιο ΦΕΚ παραιτείται ο κ. Κλάπας από τη
θέση του διορισµένου Γενικού Γραµµατέα και διορίζεται ο ίδιος
στην ίδια θέση, δήθεν µέσω της επιλογής του ΑΣΕΠ. Είναι αυτό
αποκοµµατικοποίηση, κύριε Πρόεδρε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αντιθέτως, αυτό το οποίο εµείς θέτουµε είναι το εξής: γνήσια
διαδικασία ΑΣΕΠ για τους γενικούς γραµµατείς, οι οποίοι θα είναι
υπηρεσιακοί. «Γνήσια διαδικασία» σηµαίνει µόνο ΑΣΕΠ. Καµµία
πολιτική εισπήδηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιπλέον, να πω και το εξής: Δεν είναι ακριβές, κύριε Πρόεδρε,
ότι θα έχει µόνο οικονοµικά και προσωπικό. Ρητά αναφέρεται
µέσα στο νοµοσχέδιο ότι θα έχει και τον συντονισµό των πολιτικών του Υπουργείου. Πρόκειται για µία τεράστια ένδειξη εµπιστοσύνης προς τη δηµόσια διοίκηση, διότι πρόκειται για έναν
υπηρεσιακό δηµόσιο λειτουργό, ο οποίος έχει διοριστεί µε το
ΑΣΕΠ, έχει εξελιχθεί µε υπηρεσιακό συµβούλιο και έχει φτάσει
στην ανώτατη βαθµίδα. Άρα υπάρχει γνήσια εµπιστοσύνη ως
προς αυτό.
Όσον αφορά τους µετακλητούς, κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να
αναφερθώ και είναι από τα ζητήµατα τα οποία δεν έχω θίξει. Δεν
µπορώ, όµως, από την άλλη πλευρά να µην ακούω και το ότι συνεχώς αναφερόµαστε στο πόσο πολύ διογκώνουµε το θέµα των
µετακλητών. Κι αυτό έχει ένα στοιχείο αδικίας.
Τη δική µου καταµέτρηση, την οποία και θα καταθέσω στα
Πρακτικά, θα σας την πω αµέσως µετά. Και λέω «τη δική µου καταµέτρηση», διότι µέχρι σήµερα που µιλάµε δεν υπάρχει ένα νοµοθέτηµα το οποίο να καταγράφει τον επιτρεπόµενο αριθµό
µετακλητών. Δεν µπορεί να το βρει κανείς. Για κάθε Υπουργείο
υπάρχει χωριστός αριθµός. Κάθε φορά έρχεται µια κοινή υπουργική απόφαση που θέτει επιπλέον αριθµό και επιπλέον και, επιπλέον, έτσι ώστε σήµερα που µιλάµε να µην είναι πουθενά
καταγεγραµµένος ο αριθµός µετακλητών ανά Υπουργείο.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα -και αυτό ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, έχει µία αξία από µόνο του- κωδικοποιούµε διατάξεις και
αυστηροποιούµε το πλαίσιο.
Αυτό, λοιπόν, που θέλω να θέσω είναι ότι η παρελθούσα δοµή
της κυβέρνησής σας είχε καταµετρηµένες οργανικές θέσεις για
µετακλητούς επτακόσιους εβδοµήντα και µε την παρούσα πρόβλεψη περιορίζεται στους εξακόσιους ενενήντα πέντε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μαζί µε τους επιστηµονικούς συνεργάτες ήταν
τόσοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να το
δούµε.
Επειδή, λοιπόν, αναφέρεστε επιπλέον συνεχώς στο ζήτηµα της
υπερδοµής της Προεδρίας της Κυβέρνησης, να σας αναφέρω
ότι εδώ έχουµε συγκεκριµένο αριθµό που υφίστατο υπό την προηγούµενη κυβέρνηση.
Στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης υπηρετούσαν πενήντα
πέντε µετακλητοί, στη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού
ογδόντα έξι και επιπλέον είκοσι στη δοµή του Αντιπροέδρου. Το
σύνολο, κύριε Πρόεδρε, εκατόν εξήντα ένας.
Και σήµερα περιορίζονται στους εκατό συν οι οκτώ µετακλητοί
που προβλέπονται για τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως. Σύνολο είναι εκατόν οκτώ, αντί για εκατόν εξήντα έναν.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Συν την υπερδοµή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πού
είναι η υπερδοµή, κύριε Πρόεδρε; Διότι το να λέµε εύκολα ότι
δηµιουργούµε υπερδοµή, επειδή επιτέλους φτιάχνουµε µία συγκεκριµένη µέθοδο δίπλα στον Πρωθυπουργό, θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη σχετική τεκµηρίωση.
Να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, αναφερόµενος στην εθνική αρχή
διαφάνειας. Εκεί νοµίζω ότι θα µοιραστούµε αυτό που είπατε
περί κοινής λογικής. Υπάρχουν έξι ελεγκτικά σώµατα, των
οποίων οι προϊστάµενοι διορίζονται µε πολιτική απόφαση. Οι ηγεσίες των έξι σωµάτων διορίζονται µε πολιτική απόφαση, από τον
Υπουργό. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι εντελώς δυσλειτουργικό, δεν παράγει αποτέλεσµα, έχει επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες, δεν έχει εισφέρει.
Εγώ διασφαλίζω στο µέτρο της ρυθµιστικής µου δυνατότητας
πλήρη και απόλυτη συνέχιση όλων των ερευνών. Το εγγυώµαι
εδώ ρητά, και θέλω να το λάβετε γνήσια υπ’ όψιν σας, ότι διασφαλίζεται απολύτως η συνέχεια όλων των ερευνών. Δεν θα
υπάρξει καµµία απολύτως διακοπή.
Από την άλλη πλευρά είναι αυτονόητο, το έχουν πει όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, το έχει πει η µεγάλη δοµή της Γενικής Γραµµατείας Καταπολέµησης της Διαφθοράς το 2016, ότι απαιτείται
να υπάρξει ενιαιοποίηση των δοµών, το έχει πει ο πρώην Υπουργός κ. Βασιλειάδης, Υπουργός της κυβέρνησής σας, ότι θα πρέπει οι δοµές να ενιαιοποιηθούν. Είναι απολύτως λογικό και δεν
υπακούει σε καµµία απολύτως λογική το να έχουµε πολυδιάσπαση, όταν µπορούµε να έχουµε µία νέα δοµή. Θα καταθέσω
τα σχετικά έγγραφα στα Πρακτικά.
Η νέα δοµή µπορεί να έχει κάποια κενά, κατά την κρίση σας,
αλλά δεν παύει να είναι µία νέα δοµή η οποία οικοδοµείται πάνω
σε γνήσια καλές πρακτικές του εξωτερικού και µε αυτές θα προσπαθήσουµε να επιχειρήσουµε.
Πράγµατι µεταβατικά, διότι κι εδώ υπάρχει η πρόβλεψη για
διορισµό του διοικητή µε καθαρές διαδικασίες ΑΣΕΠ, για την
πρώτη εφαρµογή δεν είναι επιλογή του Πρωθυπουργού, αλλά
είναι απόφαση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας µετά από
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου για την πρώτη εφαρµογή
και έως δύο χρόνια. Άρα µε τον τρόπο αυτό νοµίζω ότι εξασφαλίζεται απολύτως η λογική της αµεροληψίας του οργάνου.
Και θα σας παρακαλούσα πολύ να δώσετε έµφαση στο πόσους πολλούς µηχανισµούς εσωτερικών ελέγχων έχει ο ελεγκτής. Τα checks and balances πρέπει πρωτίστως να ισχύουν για
εκείνον που ελέγχει. Και εκεί θα δείτε -είµαι σίγουρος- το πόσο
πολύ έχουµε φροντίσει το νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας -θα µου επιτρέψετε το ευφυολόγηµα, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι έχετε χιούµορ- κρατώ τη δήλωσή σας ότι το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν πρόκειται να πετύχει. Εύχοµαι και
ελπίζω να είναι ανάλογης επιτυχίας πρόβλεψη µε το ότι ούτε µία
στο εκατοµµύριο δεν θα χάσετε τις εκλογές!
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης 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 της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα µιλήσει εκ µέρους της Κυβερνήσεως για πέντε λεπτά ο κ. Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και µετά η κ.
Ξενογιαννακοπούλου και, βεβαίως, αµέσως µετά περιµένει να
λάβει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκης.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας µιλήσω µε τον σεβασµό
που αρµόζει στο θεσµικό σας αξίωµα, αφού θα σας παρακαλέσω
πρώτα, από τη στιγµή που µας κάνατε την τιµή να έρθετε στη
Βουλή και να αναφερθείτε στα νοµοθετήµατά µας, να µην υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας.
Πάµε να µιλήσουµε για το Ελληνικό. Καταθέσαµε µία τροπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λογία στον ν.4062/2012, µία τροπολογία τριών γραµµών που αναφερόταν στη νοµική διασάφηση του όρου «ψηλά κτήρια». Είπατε
-κατά τη γνώµη µου, ψευδώς, αλλά ας πω ότι µπορεί να ήσασταν
παραπληροφορηµένος, προκαλώ την κ. Πέρκα που είναι εκεί και
τα ξέρει να σας τα εξηγήσει- ότι µε τον νόµο που ψηφίσαµε αλλάξαµε τους όρους δόµησης του επενδυτού και µάλιστα κάνατε
ένα ευφυολόγηµα αν θα βάλουµε τους ουρανοξύστες µέσα στην
παραλία ή µέσα στη θάλασσα.
Είστε πρώην Πρωθυπουργός και δεν αρµόζει στο αξίωµα που
είχατε να λέτε τέτοια στη Βουλή των Ελλήνων, όπου µας ακούει
ο ελληνικός λαός για µία πολύ σοβαρή επένδυση, που και εσείς
µε τον τρόπο σας προσπαθήσατε να υποστηρίξετε.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη δική σας τροπολογία.
Η δική µου τροπολογία, όπως θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν µία σελίδα από τη µία πλευρά.
Το βλέπετε, κύριε Τσίπρα, αυτό; Μετρήστε σελίδες! Είναι η
τροποποίηση του ν.4062/2012, του ίδιου νόµου δηλαδή που
δήθεν τροποποίησα εγώ υπέρ του επενδυτή, που ψηφίστηκε την
1η Νοεµβρίου 2018. Όλες αυτές οι σελίδες φέρουν τις υπογραφές των κ.κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, Γεωργίου Σταθάκη, Αικατερίνης Παπανάτσιου και Σωκράτη Φάµελλου.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θα ήθελα κάποιος…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τι σηµαίνει αυτό; Δηλαδή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το καταθέτω στα Πρακτικά να το δείτε.
Τέτοιου τύπου νοµικές διασαφηνίσεις ως προς τους ορισµούς
έχει πενήντα η συγκεκριµένη τροπολογία.
Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,
κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, να σηκωθείτε τώρα και να µου πείτε,
αν µπορείτε, µε ποιο ακριβώς σηµείο της τροπολογίας µας ευνοήθηκε ο επενδυτής. Είστε πρώην Πρωθυπουργός, είστε άτοµο
που ό,τι λέτε πρέπει να µετράει, εκτός αν πρόκειται περί ανοησίας, που δεν το πιστεύω. Θα σηκωθείτε αµέσως µετά και θα
πείτε «µε αυτή τη φράση που γράφετε στον νόµο µπορούµε να
αλλάξουµε τη θέση που χτίζονται οι ουρανοξύστες και µε αυτό
ευνοείται ο επενδυτής».
Και προσέξτε τώρα γιατί σας το λέω: Αν δεν το κάνετε, πάει
να πει ότι ό,τι είπατε πριν ήταν «έπεα πτερόεντα»!
Ακούστε τώρα, όµως: Εξετάσεις και κατηγορίες τέτοιου τύπου
για το ποιος ευνοεί έναν επενδυτή µπορεί να κάνει κάποιος στον
καπιταλισµό, κύριε Τσίπρα, όχι µόνο όταν κάποιος προσπαθεί να
κάνει µία επένδυση, αλλά και όταν κάποιος προσπαθεί να σταµατήσει µία επένδυση. Και ξέρετε πόσο εύκολα θα µπορούσα να
πω εγώ ότι ήρθατε εδώ για να δώσετε εξετάσεις στα συµφέροντα που θέλουν να σταµατήσουν την επένδυση; Έτσι θα το
πάµε τώρα;
Για να επανέλθουµε, λοιπόν, στην πραγµατικότητα, ως πρώην
Πρωθυπουργός γνωρίζετε -γιατί το λέγατε, άλλο αν δεν το καταφέρατε, εµείς θα το καταφέρουµε- ότι το να έρθουν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα είναι ζήτηµα εθνικής επιβίωσης. Το να
τσακωνόµαστε στη Βουλή για τόσο αυτονόητα ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων -που και η δική σας κυβέρνηση είχε δεσµευτεί να εκδώσειστέλνει πολύ κακό µήνυµα στο εξωτερικό και στους επενδυτές,
την ώρα που θέλουµε να δείξουµε ότι αυτή η χώρα επιτέλους αλλάζει σελίδα.
Σας καλώ, λοιπόν, να αφήσετε αυτά που κάνατε στο παρελθόν,
να δείξετε ότι κάπου σας ωρίµασε αυτή η τετραετία που κυβερνήσατε και δεν είστε ο παλιός Τσίπρας και να δώσουµε µαζί το
µήνυµα ότι η Ελλάδα αλλάζει και θέλει επενδύσεις και θέσεις εργασίας, γιατί όσα είπατε για το Ελληνικό ήταν όλα ψέµατα.
Έρχοµαι στο θέµα της κ. Θάνου, την οποία µε τόση ζέση ήρθατε να υπερασπιστείτε.
Πρώτον, κύριε Τσίπρα, καλά, επί των ηµερών σας υπήρχε καρ-
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τέλ στον Τύπο; Εκπλήσσοµαι. Ήσασταν τεσσεράµισι χρόνια
Πρωθυπουργός και επιτρέψατε να υπάρχει καρτέλ στον Τύπο
κατά τέτοιον τρόπο, που χρειάστηκε να έρθει η κ. Θάνου για να
το καταπολεµήσει στη λήξη της θητείας σας; Απαράδεκτο, αν
αφήσατε να υπάρχει τέτοιο καρτέλ εσείς ένας τόσο αδέκαστος
και αδιάφθορος Πρωθυπουργός! Μου κάνει εντύπωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ξέρετε, έχετε µια ατυχία. Και να θέλετε να γίνετε ο παλιός Αλέξης Τσίπρας του πεζοδροµίου, δεν µπορείτε, γιατί σας ακολουθεί
πια το κυβερνητικό σας παρελθόν. Είπατε εδώ ότι µεθοδεύει,
λέει, η Κυβέρνησή µας φοβερούς τρόπους για να αλλάξει την κ.
Θάνου κατά τρόπο αδιανόητο.
Το όνοµα Αικατερίνη Σαββαΐδου σάς λέει τίποτα; Θυµάστε πώς
τη «φάγατε» εσείς προσωπικά, κύριε Τσίπρα, µε µια ψευδή κατηγορία για την οποία αθωώθηκε στη συνέχεια από τα δικαστήρια, µόνο και µόνο γιατί δεν σας έκανε, προφανώς, τις δουλειές
σας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα έρθετε εσείς και θα µας κάνετε µαθήµατα για το πώς µπορεί µια κυβέρνηση να διώξει κάποιον που δεν θέλει; Εσείς το κάνατε, λοιπόν, και είστε ο πρώτος διδάξας µε τρόπο αναίσχυντο.
Αντιθέτως εµείς, κύριε Τσίπρα, κάναµε κάτι πολύ διαφορετικό.
Πριν από τις εκλογές, όταν φέρατε στη Βουλή των Ελλήνων τον
διορισµό της κ. Θάνου και την εκλέξατε µε τη Χρυσή Αυγή, θέσαµε ενώπιον του ελληνικού λαού την πρόθεσή µας να θεωρήσουµε αυτή την εκλογή άκυρη. Ήταν η ηµέρα που η κ. Θάνου
δήλωσε ότι κανείς δεν µπορεί να τη βγάλει από τη θέση της. Με
τις ψήφους σας -και της Χρυσής Αυγής- εκλέχτηκε. Για να θυµόµαστε τι έγινε στο Κοινοβούλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Άρα ήταν προσωπική η ρύθµιση
και όχι θεσµική για την κ. Θάνου;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και όµως, κύριε Τσίπρα, αν ήταν µόνο για την
κ. Θάνου, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι είναι µία φωτογραφική
διάταξη. Βεβαίως και δεν είναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Αυτό είπατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι. Είπα τι είπαµε εµείς τότε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Κατρούγκαλε,
µη βιάζεστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, κύριε Τσίπρα,
δεν διορίσατε µόνον την πρώην σύµβουλό σας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, την κ. Θάνου, και συµµετέχουσα -για να µην ξεχνιόµαστε- προφανώς σε όλες τις σκευωρίες -αυτά όµως θα
αποδειχθούν στη συνέχεια, θα τα δούµε σε επόµενη φάση- αλλά
διορίσατε ως αντιπρόεδρο τη διευθύντρια του γραφείου του κ.
Παππά, ως συµβούλους συµµετέχοντες στην κεντρική επιτροπή
του κόµµατός σας, ων ουκ έστιν αριθµός. Συριζαίοι, κοµµατικά
συριζαίοι, επίσηµα συριζαίοι βρέθηκαν ως δήθεν µέλη µιας ανεξάρτητης αρχής για την οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ακούστε τι λέει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία: ότι δεν πρέπει να έχει
ίχνος πολιτικής επιρροής.
Χαµογελάτε. Καλά κάνετε. Πρέπει να αισθάνεστε πολύ περήφανος µέσα σας που κοροϊδεύατε τους Ευρωπαίους και σε αυτό.
Γιατί, βεβαίως, κανένας λογικός άνθρωπος δεν µπορεί να πιστέψει ότι το «ίχνος πολιτικής επιρροής» είναι η µισή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και η στενότερή σας συνεργάτης στο
Πρωθυπουργικό Γραφείο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα η τροπολογία µας -για να κλείσω- έρχεται να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα, και την ελληνική και την ευρωπαϊκή. Να
πει κάτι που, αν είχαµε ξεχάσει την κ. Θάνου και απλώς τη συζητάγαµε, θα το ψηφίζατε και οι τριακόσιοι. Τι δηλαδή; Ότι σε µία
τόσο σοβαρή επιτροπή για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς
δεν µπορεί να υπάρχει κανένας που να έχει το οποιοδήποτε ίχνος
πολιτικής επιρροής, ακριβώς αυτό που λέει η ευρωπαϊκή οδηγία.
Άρα, κύριε Τσίπρα, σας καλώ να υπερψηφίσετε αυτή την τροπολογία, να δείξετε ότι διδαχθήκατε κάτι από τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου και να πάµε όλοι τον τόπο ένα βήµα µπροστά και στις
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επενδύσεις και στους θεσµούς και σε όλα, για να δώσουµε στον
ελληνικό λαό τη δηµοκρατία που του αξίζει.
Και µιας και βλέπω και µιλάτε µε τον κ. Σπίρτζη, θα κλείσω µε
αυτό. Κύριε Σπίρτζη, δείτε πώς τα φέρνει η ζωή. Η τροπολογία
που καταθέσατε για το Ελληνικό, αυτή που είχατε ψηφίσει, ξέρετε σε ποιον νόµο είχε µπει; Σε εκείνον που σας έλεγα για το
Θριάσιο ότι θα το κόψει η Ευρώπη. Και ξέρετε τι έκανε η Ευρώπη; Το έκοψε η Ευρώπη. Και ξέρετε τι άλλο έκανε; Κάνει τώρα
έρευνα για διαφθορά, για το πώς ήρθε αυτή η τροπολογία στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δεν είναι λίγο περίεργο, κύριε Υπουργέ και κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, να έρχεστε στη Βουλή των Ελλήνων και να κατηγορείτε εµάς για εξυπηρέτηση επιχειρηµατικών συµφερόντων, όταν
κάθεστε εκεί και η ευρωπαϊκή επιτροπή σάς ερευνά για διαφθορά για κάτι που ψηφίσατε στη Βουλή των Ελλήνων;
Άρα, λοιπόν, για να κλείσω, όλα αυτά ας τα αφήσουµε στο παρελθόν και τις εξετάσεις που δώσατε, όπου τις δώσατε. Στον κ.
Τσίπρα αναφέροµαι. Ξέρει αυτός.
Και πάµε στο µεγάλο. Το µεγάλο, κύριε Τσίπρα, είναι να πάει
ο τόπος µας µπροστά. Γι’ αυτό µάχεται αυτή η Κυβέρνηση, αυτό
θα κάνουµε και αυτό θα πετύχουµε.
Και µόνο για τα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε -ξέχασε να το πει ο
κ. Γεραπετρίτης- να πω το εξής. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, όχι µόνο
διόρισαν τον έναν και µοναδικό γραµµατέα, τον ίδιο µε τη δήθεν
διαφανή τους διαδικασία, αλλά ο ίδιος που διορίστηκε ήταν ο
δεύτερος στα µόρια. Τον πρώτο τον προσπέρασαν για να βάλουν
τον ίδιο. Κι έρχονται και µας µιλάνε για διαφάνεια!
Εντάξει, κύριε Τσίπρα, πηγαίντε για διακοπές καλύτερα!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να τονίσω στον Υπουργό κ. Γεραπετρίτη, ότι όταν αναφέρθηκε στο θεσµικό έργο της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ µε αυτό τον τρόπο, θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να παραδεχτεί ότι µέσα από αυτές τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις, όπως
είπε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διασφαλίστηκε για πρώτη φορά
ένα αξιοκρατικό σύστηµα για τις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων, όπως είναι το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας. Και αυτά
είναι αποτελέσµατα, δεν είναι θεωρίες, όπως είπατε.
Για πρώτη φορά υπάρχουν ψηφιακά οργανογράµµατα και περιγράµµατα θέσης. Υπάρχει µια αξιολόγηση, όχι τιµωρητική,
όπως ήταν όταν ήταν Υπουργός ο κ. Μητσοτάκης, µε το 15% της
ανεπάρκειας που οδηγούσε στη διαθεσιµότητα και βέβαια, στις
απολύσεις. Και φυσικά, µετά από δέκα χρόνια έγιναν ξανά αξιοκρατικές κρίσεις προϊσταµένων στο δηµόσιο.
Και όσον αφορά τους µετακλητούς, εδώ να είµαστε σαφείς. Τι
έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µετά το 2015; Επειδή ακούµε συνεχώς όλη αυτή την παραφιλολογία, το αναφέραµε όλοι εδώ και
το είπε και ο Πρόεδρος πριν, ο κ. Τσίπρας.
Η απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων µέχρι το 2014 κατέγραφε ως µετακλητούς µόνο τέσσερις θέσεις. Δεν υπολόγιζαν
τους υπόλοιπους µετακλητούς, δηλαδή επιστηµονικούς συµβούλους και συνεργάτες. Για λόγους πλήρους διαφάνειας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απογραφή που τηρείται στο Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης µετά το 2015, έβαλε όλους τους
µετακλητούς που ήταν διάσπταρτοι παντού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γι’ αυτό, λοιπόν, υπήρχε αυτή η αύξηση του αριθµού, όχι
επειδή αυξήθηκαν οι µετακλητοί. Να σας πω εγώ που ήµουν
Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είχα δώδεκα άτοµα στο
γραφείο µου. Ο κ. Μητσοτάκης το 2014 –το είπε και ο κ. Κατρούγκαλος- άφησε πενήντα τρεις. Απλώς, τώρα υπάρχει διαφάνεια και πλήρης καταγραφή.
Κύριε Γεραπετρίτη, επειδή όλοι αναγνωρίσαµε τη διαλλακτικότητα και την πολύ καλή προσπάθεια, που κάνατε να υιοθετήσετε
ενστάσεις σοβαρές της Αντιπολίτευσης, σας ευχαριστήσαµε γι’
αυτό. Είπε πριν ο εισηγητής µας κ. Σπίρτζης, επειδή είµαστε στο
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θέµα των µετακλητών, ότι εδώ, στις νοµοτεχνικές διατάξεις που
φέρατε, ενώ είχατε δεσµευτεί ότι θα υπάρχει πλαφόν εκατό µετακλητών στην Προεδρία του Πρωθυπουργού, ξαφνικά βλέπουµε ότι είναι πλαφόν, αλλά και άλλοι τόσοι.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έχετε
δίκιο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα θέλαµε µια πλήρη
αποσαφήνιση, σας παρακαλώ, πάνω σε αυτό. Θέλετε τώρα ή να
ολοκληρώσω πρώτα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να
ολοκληρώσετε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ, να κάνετε
την παρέµβαση, αν θέλετε. Αν επιτρέπει ο κ. Πρόεδρος, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Βεβαίως, βεβαίως.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Η κ.
Υπουργός έχει δίκιο. Πράγµατι, είναι οι εκατό, οι οποίοι είναι το
ανώτατο πλαφόν χωρίς δυνατότητα, µε εξουσιοδότηση -δηλαδή
µε κοινή υπουργική απόφαση του υπουργικού συµβουλίου- να
επεκταθεί ο αριθµός αυτός. Υπάρχει µια εξαίρεση, η οποία αναφέρεται σε εκείνους που υπηρετούν επί µακρό χρόνο στη Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης και πλέον είναι σχεδόν µόνιµοι και
αυτή τη στιγµή είναι όλοι από δεκαετία και άνω. Και αυτοί είναι
ακριβώς καταµετρηµένοι είκοσι.
Οπότε, αν θέλετε να προσµετρήσετε και αυτούς, κυρία
Υπουργέ, είναι εκατόν είκοσι. Όµως, αυτοί είναι µια ειδική κατηγορία, οι οποίοι είναι επί µακρόν και παραµένουν µε όλες τις κυβερνήσεις και είναι και κάποιοι, οι οποίοι διορίστηκαν προ
τετραετίας.
Ζητώ συγγνώµη για την παράλειψη, κυρία Υπουργέ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Άρα, είναι καλό να έχουµε την πλήρη εικόνα του αριθµού, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έχετε
δίκιο σε αυτό.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σε κάθε περίπτωση,
πέραν του αριθµού, που συνεχώς αυξάνει -και ευχαριστώ για τη
διευκρίνιση- αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουµε και µειωµένα
τυπικά προσόντα -επειδή ακούγαµε όλα αυτά τα χρόνια περί αριστείας- και σίγουρα πολύ περισσότερες αποδοχές.
Τέταρτο σηµείο, όσον αφορά στην Αρχή Διαφάνειας, η θέση
που είπε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, είναι ότι
ωραία, ας προχωρήσει αυτή η αρχή, εφόσον θέλετε να κάνετε
αυτή την οικονοµία κλίµακος και όλα αυτά, που ισχυρίζεστε. Με
ποιον απαράδεκτο τρόπο, όµως, επιλέγετε αυτή τη µεταβατική
διάταξη, όπου προβλέπετε ότι για τα δύο πρώτα χρόνια θα γίνεται µε µια απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού
Συµβουλίου και µε µια απλή πλειοψηφία;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έως
δύο χρόνια.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που λέµε είναι, αν
θέλετε στα αλήθεια να µην υπάρχουν σκιές γι’ αυτήν την Αρχή
Διαφάνειας, να κάνετε εξαρχής τον διορισµό. Σας το λέµε από
την επιτροπή να µην πάρετε αυτή τη σκιά επάνω σας. Μια τέτοια
αρχή πρέπει να έχει την έξωθεν καλή µαρτυρία και την ευρύτερη
αποδοχή του ελληνικού λαού.
Γι’ αυτό τον λόγο, προχωρήστε σαν να είναι µια ανεξάρτητη
αρχή και να έχει την πραγµατική, αυξηµένη πλειοψηφία από τη
µεριά του Κοινοβουλίου, όπως γίνεται για τις άλλες ανεξάρτητες
αρχές, προκειµένου να µην υπάρχει αυτή η µεταβατική διάταξη,
ορισµένου από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συµβούλιο,
που ορίζει µετά και τους προϊσταµένους.
Δύο παρατηρήσεις για τον κ. Γεωργιάδη. Θα ήθελα, κατ’
αρχάς, να πω ότι το θέµα της κ. Θάνου δεν µπορεί να είναι ένα
προσωπικό θέµα. Και εσείς ο ίδιος παραδεχθήκατε ότι είναι φωτογραφική διάταξη. Εδώ τίθεται ένα θέµα θεσµικό. Δεν µπορεί
να έρχεται µια τροπολογία για µια αρχή, όπου υπάρχει ιδιαίτερη
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέµατα ανταγωνισµού και να θέει κωλύµατα αναδροµικώς.
Αυτό το οποίο φέρνετε δεν είναι απλώς αντιθεσµικό και αντισυνταγµατικό, αλλά να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα έχετε σοβαρότατα προβλήµατα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
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ευρωπαϊκή νοµοθεσία, γιατί εδώ έχουµε µια ωµή παραβίαση στη
θεσµική λειτουργία µιας ανεξάρτητης αρχής και µάλιστα, µε αναδροµικότητα.
Για το δεύτερο θέµα, όσον αφορά στο Ελληνικό, θα ήθελα να
θυµίσω, επειδή όλοι θυµόµαστε εδώ τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Σταθάκη, ο οποίος είχε βγει προεκλογικά και είχε
καταγγείλει το εξής, ότι υπήρχε κωλυσιεργία τους τελευταίους
µήνες και δεν προχωρούσαν οι υποχρεώσεις του επενδυτή, ενώ
η Κυβέρνηση και η πολιτεία είχε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Άφησε την υπόνοια ο κ. Σταθάκης προεκλογικά ότι όλο αυτό γινόταν ενόψει εκλογών, προκειµένου να γίνει
επαναδιαπραγµάτευση των όρων και γι’ αυτόν τον λόγο υπήρχε
όλη αυτή η καθυστέρηση.
Τι είδαµε µετά τις εκλογές; Είδαµε, αφ’ ενός, παραβίαση, κύριε
Γεραπετρίτη του ίδιου του νοµοσχεδίου που µας φέρατε, που
βάζει θέµατα δεοντολογίας όσον αφορά στη σύγκρουση συµφερόντων των Υπουργών και Υφυπουργών. Μάλιστα, το νοµοσχέδιο ήρθε µετά τον ορισµό του Υφυπουργού που είναι πρώην
σύµβουλος της «LAMDA DEVELOPMENT» και άρα, έχουµε εδώ
πραγµατικά αντιδεοντολογική σύγκρουση συµφερόντων ως
προς τον ορισµό του.
Είδαµε στη συνέχεια, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, αυτή
την τροπολογία, η οποία σαφώς έρχεται και αλλάζει τους όρους
δόµησης. Έτσι είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Όχι.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς δεν είναι αυτή;
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αλλάζει τους όρους δόµησης και
γι’ αυτό, ενώ υπήρχε και µια ευρύτερη συµφωνία και µε τους δηµάρχους της περιοχής, που επιτεύχθηκε µε κόπο, έρχεται αυτή
η τροπολογία, η οποία έχει δηµιουργήσει, όπως γνωρίζετε και
πολλές αντιδράσεις.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ του
χρόνου, θα ήθελα εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας,
σύµφωνα µε το άρθρο 72, να καταθέσουµε αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία όσον αφορά στα άρθρα για τον Υπηρεσιακό
Γραµµατέα, όσον αφορά για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς, καθώς και τη µεταβατική διάταξη που καταργεί το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη
στο ΑΣΕΠ και το σύνολο του κεφαλαίου, όλα τα άρθρα που αφορούν στη νέα Αρχή Διαφάνειας που προτείνετε, για όλους τους
λόγους που αναφέραµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µια ερώτηση για τις νοµοτεχνικές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα δούµε το αίτηµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας και θα συνεννοηθούµε για το πότε θα
διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία.
Αναµένοντας ο κ. Βαρουφάκης ως Αρχηγός Κόµµατος να µιλήσει, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Βίτσας για προσωπικό ζήτηµα.
Φοβούµαι ότι είστε ο µοναδικός που αισθάνεται ότι υπάρχει
προσωπικό ζήτηµα. Σας θυµίζω ότι προσωπικό είναι όταν ακούστηκε κάποια υβριστική αναφορά για σας, που προφανώς, δεν
ισχύει ή κάποια αλλοίωση των όσων είπατε. Μπορείτε να µας εξηγήσετε σε ένα λεπτό εις τι συνίσταται το προσωπικό ζήτηµα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Και οι δύο Υπουργοί -και ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Γεωργιάδης- αναφέρθηκαν σε µία πράξη που
έκανα εγώ ως Υπουργός. Δηλαδή ποια είναι η πράξη; Δεν χρειάζοµαι πάνω από ένα λεπτό. Η πράξη αφορούσε τον Ειδικό
Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Γενικός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Ναι, τοµεακός είναι πιο σωστό.
Όµως, σας λέω ότι µένω έκπληκτος, ιδιαίτερα από σας, κύριε
Γεραπετρίτη, γιατί είστε ειδικός επιστήµονας. Όταν αλλάζει η
σχέση, δηλαδή κάποιος έχει οριστεί σε αυτή τη θέση µε άλλη
σχέση, µε άλλο νόµο, για να αναλάβει στην καινούργια του θέση,
πρέπει να παραιτηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Προ-
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φανώς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Προφανώς. Άρα, τι το λέτε ότι µε το ίδιο
ΦΕΚ έγινε το ένα, έγινε και το άλλο; Άρα επιβεβαιώνετε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δια στρεβλώσεων προσπαθείτε να
παράγετε µία πραγµατικότητα που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το
ένα.
Το δεύτερο, που αφορά τον κ. Γεωργιάδη. Υπήρξε η απόφαση
του ΑΣΕΠ. Ανάµεσα σε εβδοµήντα δύο υποψηφίους προκρίθηκαν δύο, ο κ. Παντελάτος, ο οποίος ήταν σύµβουλος …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εσείς που εµπλέκεστε σε αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Εγώ αποφασίζω.
Ήταν σύµβουλος µου στο στρατιωτικό γραφείο ως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας και ο κ. Κλάπας ήταν ο Γενικός
Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Είναι αλήθεια ότι ο κ. Παντελάτος είχε περισσότερα µόρια. Ο
κ. Κλάπας είχε λιγότερα µόρια. Επειδή γνώριζα πολύ καλά και
τους δύο και τις ικανότητές τους πάνω στο συγκεκριµένο θέµα,
επέλεξα τον κ. Κλάπα.
Ένα άλλο, όµως, πράγµα που αποδεικνύεται και για εµάς και
τουλάχιστον για εµένα και µε βάση την απόφαση του ΑΣΕΠ, είναι
ότι πάντοτε επιλέγαµε τους καλύτερους, γιατί µε αυτόν τον
τρόπο λειτούργησε και το ΑΣΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Βίτσα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Ήθελα να πω το εξής, µία και είµαστε στην αρχή της θητείας
της Βουλής. Προσωπικό ζήτηµα δεν είναι όταν κάποιος από µας,
όπως είπε ο κ. Βίτσας, νιώσει έκπληκτος. Αν είναι προσωπικό ζήτηµα όταν νιώσουµε έκπληκτοι, τότε θα έχουµε διαδοχικά προσωπικά ζητήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσωπικό ζήτηµα είναι αποκλειστικά όταν κάποιος υβρίζεται
ή του αποδίδεται γνώµη, όπως έλεγε ο Κανονισµός, κύριε Κατρούγκαλε, του 1932 διαφορετική από την υπ’ αυτού εξενεχθείσα. Δεν πρόκειται τίποτε από αυτό. Το «έκπληκτος» είναι ένα
στοιχείο το οποίο δίνει ποικιλία στη ζωή µας εδώ µέσα και δεν
συνιστά προσωπικό ζήτηµα.
Και παρακαλώ, µια και είµαστε στην αρχή, να µην χρησιµοποιούµε την επίκληση προσωπικών ζητηµάτων, για να στερήσουµε
τον λόγο από αυτούς που τον δικαιούνται.
Αυτή τη στιγµή καλείται στο Βήµα ο κ. Βαρουφάκης ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατος ΜέΡΑ25.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για µια διευκρίνιση για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άλλος δεν µπορεί να
ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας σας. Και το
εννοώ, γιατί είστε τόσες ώρες εδώ, ακούτε τους Βουλευτές και
νοµίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό για τον πολιτικό πολιτισµό.
Δεν θα αµφισβητήσω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι νιώθετε
µεταρρυθµιστής και ότι υπηρετείτε µία Κυβέρνηση, της οποίας
ο Πρωθυπουργός και εκείνος νιώθει µεταρρυθµιστής.
Είµαι σίγουρος ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ήθελε να τελειώσει τη
θητεία του, -όταν την τελειώσει- και να έχει καταγραφεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως ένας άνθρωπος ο οποίος αποκοµµατικοποίησε το κράτος, το έκανε αποτελεσµατικότερο,
µείωσε την εξάρτησή του από τα µεγάλα συµφέροντα. Είµαι σίγουρος γι’ αυτό.
Όµως, διαβάζοντας το νοµοσχέδιο αυτό, αλλά και το επόµενο,
θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι µου έρχεται κατά νου η εικόνα
του κ. Μητσοτάκη ως ένας νεαρός Άγιος Αυγουστίνος, τότε που
ο Άγιος Αυγουστίνος προσευχόταν παθιασµένα στον Θεό και
έλεγε: «Θεέ µου, κάνε µε αγνό, αλλά όχι ακόµα». Διαβάζοντας
το νοµοσχέδιο, κάτι τέτοιο φαίνεται να συµβαίνει µε την Κυβέρνησή σας. Θέλετε αποκοµµατικοποίηση –είµαι σίγουρος- θέλετε
να εξαγνιστεί το δηµόσιο, αλλά όχι ακόµα, βρε παιδί µου!
Έχουν ακουστεί αυτά από άλλους συναδέλφους και άλλων
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κοµµάτων και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχουµε ήδη
ακούσει. Βλέπουµε µια σειρά από συνηθισµένες πρακτικές. Βλέπουµε νοµοσχέδια, τα οποία, ενώ η επικεφαλίδα τους αφορά
πολύ ζωτικά ζητήµατα, όπως τη δηµόσια διοίκηση, είναι αποσπασµατικά. Αποτελούνται από κοµµάτια, τα οποία δεν έχουν ειρµό
µεταξύ τους. Βλέπουµε να χρησιµοποιούνται κατεπείγουσες διαδικασίες, για να λυθούν πραγµατικά επείγουσες ανάγκες, χωρίς
όµως η ουσία του νοµοσχεδίου να περιέχει τις λύσεις σ’ αυτές
τις επείγουσες ανάγκες.
Κατεβάσατε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο δεν αφορά
την ουσία της φορολογίας, την προπληρωµή φόρου από τις επιχειρήσεις, τον ΦΠΑ. Κατεβάζετε τώρα ένα νοµοσχέδιο για τη δηµόσια διοίκηση που τηρεί σιγήν ιχθύος για το βασικό ζήτηµα στο
δηµόσιο, που είναι η αξιολόγηση.
Μιλάτε για την αξιολόγηση. Όλοι µιλούν για την αξιοκρατία,
για τις αξίες, για την αξιολόγηση, αλλά πού είναι το πρόγραµµα
της πραγµατικής αξιολόγησης; Όπως το προηγούµενο νοµοσχέδιο του κ. Σταϊκούρα δεν είπε κουβέντα για τον «ελέφαντα στο
δωµάτιο» ούτε το δικό σας µιλάει γι’ αυτό το οποίο πραγµατικά
είναι ζήτηµα.
Εκεί που µιλάτε για αξιολόγηση, παραδείγµατος χάρη για τους
υπηρεσιακούς γενικούς γραµµατείς, αναφέρεστε σ’ αυτούς ή
στον τρόπο της επιλογής τους λέγοντας ότι θα γίνει µέσω ΑΣΕΠ,
αλλά βέβαια µε διαφορετικούς συντελεστές, µε τη συνέντευξη,
µε όρους που δεν ορίζονται. Τι σηµαίνει «δοµηµένη συνέντευξη»;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, είναι τεχνικός όρος.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ναι, γνωρίζω ότι είναι τεχνικός όρος, αλλά το πρόβληµα δεν είναι τεχνικό,
είναι καθαρά πολιτικό.
Σας ευχαριστώ που είπατε ότι είναι τεχνικός όρος, γιατί έτσι
µού δίνετε ακριβώς αυτό που χρειάζοµαι για να προχωρήσω στο
επόµενο σηµείο, το οποίο έχω στις σηµειώσεις µου.
Κοιτάξτε: Εδώ υπάρχει µια φιλοσοφία πίσω από το νοµοσχέδιό
σας, πίσω από την τοποθέτηση της Νέας Δηµοκρατίας, όσον
αφορά το λεγόµενο επιτελικό κράτος. Δεν είναι δική σας η φιλοσοφία. Την έχετε δανειστεί από αλλού, ίσως από το αγγλοσαξονικό µοντέλο, το οποίο γνωρίζω κι εγώ πολύ καλά. Πίσω από τη
φιλοσοφία σας, όχι την πρακτική αναγκαστικά, αλλά πίσω από
τη φιλοσοφία υπάρχει, αν θέλετε, µια χιουµιανή αίσθηση του ορθολογισµού, ένας εργαλειακός ορθολογισµός.
Έτσι όπως ο Ντέιβιντ Χιουµ λέει ότι ορθολογικός άνθρωπος
είναι αυτός ο οποίος µπορεί να πετυχαίνει τους στόχους του,
χρησιµοποιώντας τα µέσα του µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο
και η αρετή ή η κακία του ανθρώπου δεν έγκειται στα µέσα, αλλά
έγκειται στους στόχους, έτσι κι εσείς διαχωρίζετε τις πολιτικές
αποφάσεις από την εκτέλεσή τους, εκχωρώντας την εκτέλεση σε
τεχνοκράτες.
Εµείς, ως ΜέΡΑ25, απορρίπτουµε τη φιλοσοφία σας και την
απορρίπτουµε τόσο πολιτικά όσο και φιλοσοφικά όσο και στην
πράξη. Να σας εξηγήσω γιατί. Στη µηχανολογία, όταν θέλεις να
κτίσεις µια γέφυρα, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει µια τεχνοκρατική διαδικασία. Μια δηµοκρατικά κατασκευασµένη γέφυρα
είναι επικίνδυνη και εγκληµατική, γιατί θα πέσει. Χρειάζεται να
πας στον επαΐοντα, στον ειδικό, όχι του Πλάτωνα, αλλά τουλάχιστον του Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή κάποιου άλλου πολυτεχνείου.
Όταν, όµως, πρόκειται για δηµόσια διοίκηση, όταν πρόκειται
για πολιτική, όταν πρόκειται για οικονοµική πολιτική, δεν υπάρχει
απολίτικη τεχνοκρατική λύση, δεν υπάρχει απολίτικο τεχνοκρατικό µέσο. Η πλάνη ότι στη δηµόσια διοίκηση, στην άσκηση πολιτικής, στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής µπορεί να γίνει ο
διαχωρισµός µεταξύ του πολιτικού σκοπού και του τεχνοκρατικού µέσου, βρίσκεται στη βάση του νεοφιλελεύθερου µορφώµατος που ξεκινάει µε τη Θάτσερ στα τέλη της δεκαετίας του ’70
και που τελικά, απέτυχε µ’ έναν τρόπο παταγώδη, µ’ έναν τρόπο
που, φίλοι µου, που είχαν διατελέσει Υπουργοί της Θάτσερ,
όπως ο Νόρµαν Λαµόντ, όπως ο Μάικλ Χάουαρντ, µε τους οποίους έχω προσωπική σχέση, παραδέχονται ότι ήταν ιδιαίτερα αρνητικός από τη δική τους µεριά. Με άλλα λόγια, θα το βρείτε
µπροστά σας αυτό.
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Κάθε φορά που επιβάλλεται το νεοφιλελεύθερο δόγµα αυτού
του διαχωρισµού πολιτικών σκοπών και τεχνοκρατικών µέσων, οι
επιλογές που γίνονται στο τεχνοκρατικό κοµµάτι είναι πάντοτε
τεχνικά ανεπαρκείς και πολιτικά ταξικές.
Αναφέρθηκε προηγουµένως ο κ. Κοντολέων. Εγώ δεν ξέρω αν
έχει πτυχία. Ας έχει και τρία διδακτορικά ο άνθρωπος. Δουλεύει,
όµως, σε µια επιχείρηση. Είναι µια συγκεκριµένη επιχείρηση που
παγκοσµίως -γιατί είναι και πολυεθνική, όπως γνωρίζετε- έχει παίξει ρόλο στο να σπάσει απεργίες. Έχει παίξει ρόλο στο να βοηθήσει στην απόλυση υπαλλήλων είτε είναι ο ΗΣΑΠ είτε είναι στη
Βρετανία ή οι καθαρίστριες ή οι κλητήρες ή οι δικαστικοί. Έχει
παίξει τέτοιο συγκεκριµένο ρόλο. Αυτός είναι καθαρά πολιτικός
ρόλος.
Όσα πτυχία και να έχει, όσες τεχνοκρατικά άρτιες διαδικασίες
αξιολόγησης του κ. Κοντολέοντα και να έχετε, ο διορισµός του
θα είναι πολιτικός. Μπορεί να είναι καλός, µπορεί να είναι ενάρετος, αλλά πάντα θα είναι πολιτικός και η προσποίηση ότι οι πολιτικές αποφάσεις µπορεί να γίνουν µε το τεχνοκρατικό και
απολίτικο τρόπο, συστηµατικά και, µε µαθηµατική ακρίβεια, οδηγούν σε αποφάσεις που είναι τόσο τεχνικά ανεπαρκείς όσο και
πολιτικά ταξικές και τοξικές.
Υπάρχει ένα δόγµα εδώ, στο οποίο εντάσσεται η φιλοσοφία
της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι το δόγµα ότι τίποτα καλό, σε τελική
ανάλυση, δεν µπορεί να γίνει από το κράτος, αλλά δεν υπάρχει
θαύµα σε αυτόν τον πλανήτη, που να µην µπορεί να επιτευχθεί
από τους ιδιώτες, ιδίως και εφόσον υπάρχει ένα γιγαντιαίο αυταρχικό κράτος να τους υποστηρίζει. Αυτή είναι η µεγάλη αντίφαση του νεοφιλελεύθερου δόγµατος, ότι για να εφαρµοστούν
οι φιλελεύθερες πολιτικές απαιτείται ένα «ούµπερ» κράτος, αυταρχικό και αντιδηµοκρατικό, για να τις επιβάλει µε έναν τρόπο,
που κανένας πραγµατικά φιλελεύθερος δεν µπορεί να αποδεχθεί.
Πάρτε παράδειγµα τη Θάτσερ, στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως. Άφησε ένα κράτος πολύ µεγαλύτερο από αυτό που
βρήκε στο όνοµα του µικρού επιτελικού κράτους. Ο Ρήγκαν
άφησε µια οµοσπονδιακή κυβέρνηση µε πολύ περισσότερους
υπαλλήλους -και πολύ ακριβά πληρωµένους, σαν αυτούς που θέλετε, τους επαΐοντες µετακλητούς- από αυτούς που βρήκε.
Όποια κυβέρνηση έχει ενστερνιστεί παγκοσµίως το δόγµα
αυτό, καταλήγει να χτίζει ένα πιο αυταρχικό, λιγότερο λειτουργικό, λιγότερο επιτελικό κράτος στο όνοµα του επιτελικού µικρού
λειτουργικού κράτους.
Στο όνοµα της αριστείας, που δεν είναι δική σας εφεύρεση,
συνήθως βλέπουµε µια παρασιτική κάστα «ηµετέρων» ιδιωτών
που φύονται, είτε γύρω από το εθνικό σύστηµα υγείας της Βρετανίας, είτε γύρω από το βιοµηχανικό φαρµακευτικό ιατρικό κατεστηµένο στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Μιλώντας πιο συγκεκριµένα για το νοµοσχέδιο…
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, µια διακοπή;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Βεβαίως.
Δεν έχω καµµία αντίρρηση να µε διακόψετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Σε ποιον Πρόεδρο
απευθύνεστε; Γιατί είµαστε όλο Προέδρους εδώ πέρα.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Εγώ δεν
έχω πρόβληµα. Αν ο πραγµατικός Πρόεδρος το επιτρέψει, δεν
έχω αντίρρηση.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επειδή
είµεθα και οι δυο λάτρεις, λοιπόν, του αγγλοσαξονικού µοντέλου,
να σας διακόψω για ένα λεπτό, διότι αισθάνοµαι ότι υπάρχει µια
πάρα πολύ βασική παρανόηση.
Η παρανόηση έγκειται στο εξής: Το ανά χείρας νοµοσχέδιο
δεν εµπιστεύεται καθόλου την τεχνοκρατία. Ισχύει το ακριβώς
αντίθετο. Τεχνοκρατία σηµαίνει ότι έχεις στην πραγµατικότητα
ένα outsourcing του κράτους. Εδώ αυτό που προσπαθούµε είναι
να συρρικνώσουµε το κράτος, αλλά να µεταφέρουµε αποφασιστικές αρµοδιότητες από το επίπεδο της πολιτικής διοίκησης στο
επίπεδο της υπηρεσιακής διοίκησης.
Να σας δώσω ένα απλό παράδειγµα, διότι είµαι σίγουρος ότι
το κατανοείτε. Βεβαίως, το µε ποιον τρόπο θα υπάρξει ο χωροταξικός ή ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, είναι µια πολιτική από-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φαση, θα την πάρει ο αρµόδιος Υπουργός, ο οποίος έχει έµµεση
δηµοκρατική νοµιµοποίηση, δεν αµφισβητείται. Όταν τεθούν τα
όρια αυτά την ατοµική απόφαση της οικοδόµησης θα πρέπει να
την πάρει, όχι ένας ιδιώτης, αλλά η υπηρεσιακή διοίκηση, η οποία
έχει εχέγγυα αµεροληψίας και εκφράζει την συνέχεια του κράτους.
Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν υφίσταται η λογική της έξωθεν
τεχνοκρατίας, αλλά αντιθέτως της υπηρεσιακής διοίκησης, που
έχει τη γνώση, αλλά εκφράζει το δηµόσιο συµφέρον και στη συνέχειά του.
Μόνο αυτήν την διευκρίνιση ήθελα να κάνω και µε συγχωρείτε,
κύριε Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Όχι, σας
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Βαρουφάκη,
εννοείται ότι ο χρόνος που µίλησε ο κ. Γεραπετρίτης σάς ανήκει.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι αυτή είναι η πρόθεσή σας. Το
βλέπω. Δυστυχώς, πολύ σύντοµα θα αποδειχθείτε πολύ µόνος
µέσα σε αυτήν την Κυβέρνηση και το γνωρίζω αυτό, γιατί κάποτε
και εγώ ήµουν Υπουργός που ένιωσα µία απέραντη µοναξιά, σε
µία άλλη κυβέρνηση. Και συµπάσχω µαζί σας, γιατί θα δείτε ότι
οι υπηρεσιακοί γενικοί γραµµατείς θα µετεξελιχθούν πάρα πολύ
γρήγορα -έχετε δει φαντάζοµαι το «Yes, Minister»- σε έναν Σερ
Χάµφρευ, o οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην πολυεθνική και
πολύ λιγότερο κοντά στην πολιτική ηγεσία.
Άκουσα προηγουµένως τον συνάδελφό σας κ. Γεωργιάδη, να
αναφέρεται στην κ. Σαββαΐδου. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω την
κ. Σαββαΐδου και είχα συνεργαστεί σχετικά καλά µε την κ. Σαββαΐδου -σχετικά καλά, µην υπερβάλλουµε κιόλας- θυµάστε πώς
είχε γίνει ο διορισµός της κ. Σαββαΐδου, οι περιστρεφόµενες
πόρτες, σε ποια εταιρεία δούλευε πριν αναλάβει τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων;
Δεν θέλω να µιλήσω προσωπικά για την κ. Σαββαΐδου, γιατί την
εκτιµώ και προσωπικά, παρά τις συγκρούσεις µας και παρά το
γεγονός ότι ουσιαστικά εξυπηρετούσε τα συµφέροντα της τρόικας και απευθυνόταν και λογοδοτούσε µόνο στην τρόικα, αλλά
ως κυρία είναι εξαιρετική.
Θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, ότι ο συνδυασµός του αποπολιτικοποιηµένου γραφειοκράτη υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα
µε το δόγµα της Νέας Δηµοκρατίας, που το έχει κληρονοµήσει
από αλλού, ότι εκχωρούνται όλο και περισσότερες αρµοδιότητες
σε ιδιώτες. Το κάνατε ήδη µε τον Αρχηγό της ΕΥΠ, δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογούµε, είµαι σίγουρος ότι δεν ρωτηθήκατε
εσείς συγκεκριµένα. Παρεµπιπτόντως, ο κ. Κοντολέων όταν θα
χτυπήσει το τηλέφωνο στις 4:00 η ώρα το πρωί και θα υπάρχει
µία εθνική κρίση µε ποια προϋπηρεσία και µε ποια προϊστορία
θα µπορέσει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα εκείνης της στιγµής;
Είναι, αν θέλετε, µία ρητορική ερώτηση, µια ρητορική αγωνία που
έχω.
Βλέποντας το νοµοσχέδιο, ο τρόπος µε τον οποίο η Προεδρία
της Κυβέρνησης και η αρχή διαφάνειας εντάσσονται -εγώ δεν
είµαι εναντίον του εξορθολογισµού, του να δηµιουργήσεις νέες
δοµές για να σταµατήσει η πανσπερµία, εξαρτάται πώς το κάνεις, αλλά εδώ θα περιµένουµε και θα σας κρίνουµε ανάλογα µε
το αποτέλεσµα- στη βάση του άρθρου 82 του Συντάγµατος. Δεν
είµαι συνταγµατολόγος, αλλά από όσο το διαβάζω µου λέει ότι
ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης, αυτό την εξαφανίζει την ενότητα της κυβέρνησης. Όταν έχεις ενός ανδρός αρχή µε όλο αυτό το
προσωπικό από κάτω, όλες αυτές τις αρχές να υπόκεινται στην
αρχή του ενός ανδρός, αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο από το
να εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης, ο συντονισµός, η
διόγκωση της εξουσίας του Πρωθυπουργού σε ένα σύστηµα το
οποίο υποτίθεται ότι δεν είναι πρωθυπουργοκεντρικό.
Κύριε Υπουργέ, εµείς στο ΜέΡΑ25 δεν αναλωνόµαστε στην
κριτική. Θέλουµε να κάνουµε και συγκεκριµένες προτάσεις. Αναφέρθηκα στον «ελέφαντα στο δωµάτιο», στην έλλειψη οποιασδήποτε σοβαρής συζήτησης ή πρόβλεψης ή µηχανισµού για την
αξιολόγηση. Εµείς απαιτούµε, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι καθη-
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γητές πανεπιστηµίων, οι δάσκαλοι να κρινόµαστε και να αξιολογούµαστε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται µία κατάσταση που
οι χρηστοί και οι καλοί να τιµωρούνται επειδή χαλάνε την πιάτσα
στους υπόλοιπους. Το ερώτηµα είναι πώς θα γίνει αυτή.
Ως ΜέΡΑ25, καταδικάζουµε και απορρίπτουµε την ιδέα µιας
µη πολιτικής, απολίτικης αξιολόγησης, µιας ποσοτικοποιηµένης
αξιολόγησης.
Άκουσα έναν συνάδελφό σας της Νέας Δηµοκρατίας να µιλάει
για ποσοτικούς στόχους. Οι ποσοτικοί στόχοι είναι πάρα πολύ
καλοί στους Ολυµπιακούς Αγώνες, όταν πρέπει να αποφασίσεις
ποιος πήρε το χρυσό µετάλλιο. Αλλά στα ποιοτικά ζητήµατα
οποιαδήποτε προσπάθεια ποσοτικοποίησης των ποιοτήτων καταστρέφει τις ποιότητες.
Τι προτείνουµε; Εµείς ως ΜέΡΑ25 -και στο προεκλογικό µας
πρόγραµµα το έχουµε καταθέσει αυτό- µιλάµε για ενδυνάµωση
θεσµών και µορφών κοινωνικού ελέγχου που να στηρίζονται σε
επιτροπές κρίσης που να αποτελούνται από κληρωτούς δηµόσιους υπαλλήλους, κληρωτούς δασκάλους εκ περιτροπής και κληρωτούς πολίτες, στο αρχαιοαθηναϊκό πρότυπο. Αλλά αυτό είναι
κάτι, που θα πρέπει να συζητήσουµε, όταν µας φέρετε κάτι που
να αφορά την αξιολόγηση. Γιατί η αξιολόγηση και η αξιοκρατία
αναφέρεται εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα αυτές τις µέρες µόνο και
µόνο για πρόσχηµα. Στην ουσία δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
Αλλά µιας και µιλάτε για αξιοκρατία, επιτρέψτε µου να σας θυµίσω ποιος εφηύρε τη λέξη. Όχι την λέξη αριστοκρατία. Τη λέξη
αξιοκρατία την εφηύρε ο Μάικλ Γιανγκ το 1958. Το βιβλίο του
«Meritocracy». Επιτρέψτε µου να σας πω, χρησιµοποιώντας µια
πρόταση του Μάικλ Γιανγκ γιατί το ΜέΡΑ25 απορρίπτει µετά βδελυγµίας την ιδέα µιας απολίτικης και δήθεν τεχνοκρατικής διαδικασίας αξιολόγησης. Λέει λοιπόν ο Μάικλ Γιανγκ: «Η βασική
ιδέα της αξιοκρατίας» αυτών που µιλάνε για την αξιοκρατία όπως
η Κυβέρνησή σας, «είναι ότι οι λειτουργοί κερδίζουν πόντους µε
την αξία τους, εξασφαλίζουν µε αυτούς τους πόντους την είσοδο
στο σύστηµα όπου πρέπει να συνεχίσουν να συλλέγουν πόντους,
ώστε να ανελίσσονται. Στην πραγµατικότητα», λέει ο Μάικλ
Γιανγκ, «ο µύθος της αξιοκρατίας παίζει τον ρόλο του να βοηθά
τους κατέχοντες πλούτο και εξουσία να νιώθουν καλά για τον
εαυτό τους πεπεισµένοι ότι τους αξίζουν πλήρως τα κεκτηµένα
τους και πως τα προνόµιά τους εξυπηρετούν το δηµόσιο καλό».
Ο θεσµός των επιτροπών, που συνίστανται από κληρωτούς
είναι ο µοναδικός τρόπος να έχουµε πραγµατική αξιολόγηση
χωρίς να γίνεται αναπαραγωγή της εξουσίας των κατεχόντων.
Θα επανέλθουµε σ’ αυτό.
Φίλες και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε στενοχώρια θα σας το πω αυτό.
Μην ξαναµιλήσετε για το ΣΔΟΕ. Εσείς το καταργήσατε, µε εντολή της τρόικας. Κι αν δεν το θυµάστε, ζητήστε από τον κ. Τσίπρα να σας δώσει να διαβάσετε -είµαι σίγουρος ότι δεν την έχετε
διαβάσει- την αναφορά του κ. Παναγιώτη Δάνη, του Ειδικού
Γραµµατέα του ΣΔΟΕ, όταν ουσιαστικά ο ΣΔΟΕ καταργήθηκε επί
της ουσίας από τη δική σας κυβέρνηση, όχι επειδή το επιλέξατε,
αλλά επειδή σας το επέβαλε η τρόικα.
Φίλες και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, µην µιλάµε για την ΕΥΠ. Άκουσα
τον κ. Τσίπρα προηγουµένως να αναφέρεται στην περίοδο του
κ. Ρουµπάτη ως µια χρυσή περίοδο. Δεν ήταν µια χρυσή περίοδος. Προσωπικά, έχω γνώση ότι επί κ. Ρουµπάτη το σκοτεινό
κράτος λειτουργούσε εναντίον ακόµα και της κυβέρνησής µας,
γιατί ήµασταν µαζί τότε, µε τον κ. Ρουµπάτη να παίζει σηµαντικό
ρόλο. Το έχω καταγγείλει στο βιβλίο µου. Ας έρθει κάποιος να
µε µηνύσει γι’ αυτά έγραψα στο συγκεκριµένο εδάφιο για τον κ.
Ρουµπάτη. Εγώ θα ζητήσω την άρση της ασυλίας µου. Μη µιλάµε
για την ΕΥΠ.
Τέσσερα χρόνια είχατε, για να διασώσετε το ΣΔΟΕ, για να
υπάρχει πραγµατικοί τέτοιοι ελεγκτικοί µηχανισµοί µε ανθρώπους σαν τον Παναγιώτη Δάνη. Τέσσερα χρόνια είχατε, για να
βάλετε την ΕΥΠ στη θέση της και να είναι πραγµατικός υπηρέτης
του ελληνικού λαού. Τέσσερα χρόνια είχατε, για να βάλετε στη
θέση του τον κ. Λάτση. Γιατί άκουσα τον κ. Τσίπρα προηγουµένως να συναγωνίζεται µε τον κ. Γεωργιάδη για το ποιος είναι
αυτός, ο οποίος βοήθησε πιο αποτελεσµατικά στο να γίνει η
επένδυση –αυτό το όνειδος- στο Ελληνικό.
Φίλες και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, χτίζουν µια κραταιά σιδηρόφρακτη
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Προεδρία της Κυβέρνησης. Έτσι φαίνεται. Ξεχάσατε τον κ. Δραγασάκη; Ξεχάσατε την αντιπροεδρία της κυβέρνησης; Αν δεν
είχαν την ιδέα για την προεδρία της κυβέρνησης, εσείς τους τη
δώσατε µε την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, η οποία ήταν µια
παράλληλη κυβέρνηση, τουλάχιστον όσο ήµουν εγώ στην κοινή
µας Κυβέρνηση για κάποιους µήνες.
Όµως το ΜέΡΑ25 δεν κάνει αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει
Αντιπολίτευση στη Νέα Δηµοκρατία. Όπως έχουµε πει, πρόκειται
για µια κυβέρνηση η ηγεσία της οποία χτίζει µια νέα παρασιτική
ολιγαρχία πάνω στο τέταρτο µνηµόνιο, που κληρονόµησε.
Το να απελευθερωθεί η ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας από τα
συµφέροντα αυτής της παρασιτικής ολιγαρχίας είναι το ίδιο αδύνατο µε το να απελευθερωθούν τα ψάρια από το νερό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η συζήτηση θα εξελιχθεί ως εξής: Πρώτον, ήθελα να σας πω ότι συνηθίζεται, όταν
υπάρχουν πολλοί οµιλητές, για να µιλήσουν περισσότεροι, να ζητάµε τον περιορισµό του χρόνου των Βουλευτών. Αυτό θεωρώ
ότι είναι λάθος. Προτείνω για πρωτοτυπία -σπάνια πρωτοτυπία!, να τηρούµε τον χρόνο µας. Εάν τηρούµε το επτάλεπτο, τότε
δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιορίσουµε τον χρόνο. Διότι,
ακόµη και εάν τον περιορίσουµε, πάλι δεν θα το τηρούµε και θα
πηγαίνουµε στο επτάλεπτο. Άρα, αξίζει να δοκιµάσουµε να τηρούµε τον χρόνο και να ξέρουµε ότι όποιος ξεπερνάει το επτάλεπτο, παραβιάζει το δικαίωµα του επόµενου συναδέλφου.
Δεύτερον, έχει ζητήσει ο κ. Σπίρτζης τον λόγο και θα τον λάβει
για ένα λεπτό. Επικαλείται ύπαρξη προσωπικού ζητήµατος. Αµέσως µετά θα µιλήσει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος κ. Ράπτη για το δωδεκάλεπτο που
δικαιούται και στη συνέχεια είναι ο κ. Φάµελλος.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης, για ένα λεπτό, για να µας πει σε
τι συνίσταται το προσωπικό ζήτηµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν είµαι έκπληκτος, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, που έχω υποστεί λάσπη και
από τον κ. Γεωργιάδη. Εποµένως, επικαλέστηκε -αυτά που ακούγαµε και όταν ήµασταν στην κυβέρνηση- ότι είναι σκάνδαλο το
Θριάσιο και ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαφθορά.
Να ενηµερώσω, λοιπόν, τον κ. Γεωργιάδη -γιατί επιλεκτικά δεν
το θυµάται- ότι όταν είπατε αυτά, όχι µόνο για το Θριάσιο, αλλά
και για το Πάτρα-Πύργος και για οτιδήποτε άλλο έχετε πει, τα
πήγα ο ίδιος στον εισαγγελέα. Το θέµα του Πάτρα-Πύργος έχει
αρχειοθετηθεί. Για το θέµα του Θριάσιου δεν γνωρίζω την εξέλιξη της δικαιοσύνης.
Να σας ενηµερώσω επίσης ότι αυτό που ερευνά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αφορά τον γνωστό έλεγχο, που γίνεται για τις κρατικές
ενισχύσεις και µια καταγγελία ιδιώτη ανταγωνιστή στον Ασπρόπυργο, όχι για διαφθορά, αλλά για άνισους όρους ανταγωνισµού.
Όµως, κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω επειδή πρέπει να προσαρµοστείτε πλέον στον ρόλο σας ως
Υπουργού Ανάπτυξης και όχι στον ρόλο που είχατε ως Αντιπολίτευση- για οποιοδήποτε θέµα αφορά εµένα ή τον καιρό που υπηρέτησα στο Υπουργείο ή οπουδήποτε αλλού και για οποιοδήποτε
θέµα έχετε, να πάµε µαζί να το καταγγείλουµε και να το διερευνήσουν είτε οι ελληνικές δικαστικές αρχές είτε οι ευρωπαϊκές
είτε και ο ΟΗΕ εάν έχει. Σταµατήστε, όµως, να έχετε τον ρόλο
που είχατε όλα αυτά τα χρόνια ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης επίσης για ένα λεπτό για την ισότητα των όπλων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, εγώ σε αντίθεση µε τον παρακαθήµενό σας, που κάθε καταγγελία που κάνει ο ίδιος ή ακούει
την υιοθετεί, δεν υιοθετώ καµµία καταγγελία κατά ουδενός έως
ότου υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Κατά συνέπεια, δεν
υπονοώ τίποτα.
Ξέρω, όµως, ότι αυτό που φέρατε και ψηφίσατε στην Βουλή
και για το οποίο εµείς είχαµε προειδοποιήσει, αυτή τη στιγµή
είναι εντελώς µπλοκαρισµένο από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε
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δύο, τρεις µήνες που θα τελειώσει η έρευνα, θα δούµε τι θα βγάλει. Γιατί η καταγγελία για εύνοια έναντι ενός από έναν ανταγωνιστή που αναφέρατε, εάν αποδειχθεί, θα πρέπει να οδηγήσει και
στο γιατί κάποιος Υπουργός αποφάσισε να ευνοήσει κάποιον
έναντι κάποιου άλλου. Άρα, δεν ήµουν τελείως έξω. Αλλά ας το
αφήσουµε αυτό να αποδειχθεί.
Ως προς την πρότασή σας, θέλω να είµαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μαζί σας δεν πάω ούτε στο
περίπτερο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Όχι, νοµίζω ότι τελείωσε.
Τον λόγο έχετε εσείς, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ο κ. Σπίρτζης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ανατροφοδοτείτε αυτήν
την διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που είπε πριν µε αυτό που είπε τώρα σε δυο τρεις µήνες
που θα τελειώσει, ποιο πράγµα; Πριν λίγο είπατε ότι διερευνά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαφθορά. Ισχύει ή το παίρνετε πίσω;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ισχύει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ισχύει λέτε εσείς. Το λέω για να καταγράφεται. Εγώ σας λέω, κύριε Τασούλα, ότι η γνώµη που έχουµε
και η γνώση που έχουµε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει
όπως σε κάθε διαγωνισµό τις κρατικές ενισχύσεις, δεν τίθεται
θέµα µεταξύ του Θριασίου και των δηµόσιων χώρων, εµπορευµατικών κέντρων µε τα «LOGISTICS CENTER» που είναι δεξιά και
αριστερά για άνισο ανταγωνισµό, αλλά για ποιο λόγο µας κατηγορείτε, κύριε Γεωργιάδη; Τον διαγωνισµό τον κέρδισε δηµόσια
τράπεζα, η ΕΤΒΑ. Για ποια διαφθορά µιλάτε; Τα είχαµε πει και
τότε στο νοµοσχέδιο αλλά δεν πειράζει. Στον εισαγγελέα είναι
από µένα προσωπικά και ας µην πάτε ούτε µέχρι το περίπτερο.
Να σταµατήσετε τη λάσπη, που ρίχνατε τεσσερισήµισι χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ακούστηκαν οι εκατέρωθεν απόψεις.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Φάµελλος.
Προηγουµένως θα ήθελα …
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπος συνεννοηθήκαµε ότι θα µιλήσει αύριο για να προχωρήσουν οι Βουλευτές.
Ήθελα να σας παρακαλέσω, στο πλαίσιο του να µιλήσουν οι
Βουλευτές περισσότερο και περισσότεροι σήµερα, να συµφωνήσουµε να τελειώσουµε στη 01:00 µετά τα µεσάνυχτα και αύριο
να ξεκινήσουµε στις 17:00 το απόγευµα για να κερδίσουµε δύο
επιπλέον ώρες.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ωραία, προχωρούµε
προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Φάµελλε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές η Κυβέρνηση ονόµασε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ως νοµοσχέδιο του επιτελικού κράτους. Ας
µην κρυβόµαστε και ας µην κρύβεστε και εσείς, κύριε Υπουργέ.
Μόνο στο επιτελικό κράτος δεν αφορά το νοµοσχέδιο. Αποτελεί
µια χοντροκοµµένη κοµµατικοποίηση του κράτους, ούτε καν επιτηδευµένη, µε εκκαθάριση ανεπιθύµητων για την Κυβέρνηση θεσµών διαφάνειας, ανεξαρτήτων αρχών και προσώπων, µε
εκατοντάδες µετακλητούς, χωρίς πτυχία µε υπέρ του δέοντος
αµοιβή, χωρίς αξιολόγηση των προσλήψεών τους και χωρίς διαφάνεια.
Κατά βάθος, η Κυβέρνηση επιδιώκει µε το νοµοσχέδιο αυτό
την αποδηµοκρατικοποίηση λειτουργιών της ελληνικής πολιτείας, τη διαγραφή πολλών βηµάτων ωρίµανσης της ελληνικής
πολιτείας της µεταπολίτευσης. Είναι µια επιλογή αποµάκρυνσης
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των ευρωπαϊκών κεκτηµένων, δυστυχώς, και για σας. Είναι µία
οργουελική σύλληψη, κακόβουλη πολιτικά, πρόχειρη και δυσλειτουργική, που στοχεύει ταυτόχρονα και σε αυτά που είχε αιτηθεί
ο κύριος Βορίδης, στην αποτροπή και στην απαγόρευση κάθε
φωνής που σχολιάζει µια δεξιά συντηρητική Κυβέρνηση αναπαραγωγής του βαθέος κράτους.
Η Κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης και ο εισηγητής Υπουργός επιλέγουν πολιτικά και ιδεολογικά, η Ελλάδα να γυρίσει πίσω
στις απαρχές της δηµιουργίας του κράτους, δηλαδή την περίοδο
του απολυταρχικού κράτους, όταν η βασική ραχοκοκαλιά της διοίκησης ήταν η συγκέντρωση εξουσιών γύρω από ένα πρόσωπο,
που λειτουργεί ως άλλος αυτοκράτωρ, καθώς και µιας γραφειοκρατίας γύρω από αυτόν, ορκισµένης σε αυτόν που υπηρετεί
σκοπούς συγκεκριµένων συµφερόντων όπως όταν αναδείχθηκαν
τα κράτη στη Γαλλία και στην Αγγλία. Δεν είναι καν φιλελεύθερη
εκδοχή του κράτους, κύριε Γεραπετρίτη, γιατί αν ήταν φιλελεύθερη, θα περιείχε πρώτα απ’ όλα την κεντρική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την νοµοθετική µε την εκτελεστική, που δεν
το προβλέπει.
Ο κ. Μητσοτάκης εισάγει µια πραγµατική καινοτοµία, αυτή του
σκληρού πολιτικού νεοφιλελευθερισµού και µάλιστα µετεξελίσσει θεσµικά όργανα, όπως το Υπουργικό Συµβούλιο σε έναν θεσµικά χυδαίο οικονοµικό µοντέλο, κάτι σας Ελληνική Κυβέρνηση
ΑΕ. Βέβαια, θα έλεγα ότι είναι ΕΠΕ διότι στους περισσότερους
Υπουργούς επιφυλάσσεται περιορισµένη ευθύνη. Μάλιστα, αυτό
σας το λέει η επιστηµονική επιτροπή της Βουλής. Δεν απαντήσατε ακόµα σε αυτό, κάτι που λέει και για τον Πρόεδρο της Βουλής, ότι µειώνετε τις αρµοδιότητες του.
Αποτελεί ένα ερώτηµα για τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας:
Τελικά, δεν σας εµπιστεύεται ο Πρόεδρος του κόµµατός σας;
Γιατί τότε περιορίζει τις αρµοδιότητες των Υπουργών, όπως λέει
η επιστηµονική επιτροπή της Βουλής και επιλέγει στελέχη της
Κυβέρνησης να είναι από την αγορά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ξέρετε, η επιλογή των µάνατζερ δεν είναι κάτι που ακούγεται
πρώτη φορά. Εξάλλου πολλά στελέχη της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης ασκούν επιτελικό έργο, το ξέρουµε, το επιλέξαµε, το στηρίξαµε στο µητρώο στελεχών και µάλιστα στο µητρώο στελεχών
εµείς προτείναµε να υπάρχουν και στελέχη του ιδιωτικού τοµέα
για τις κεντρικές θέσεις ευθύνης των Υπουργείων. Δεν είναι µόνο
το θέµα της αντιπροσωπευτικότητας, της πολιτικής ευθύνης, το
που είναι πολιτικά υπόλογοι όλοι αυτοί οι υφυπουργοί, τάχα οι µάνατζερ και οι τεχνοκράτες. Είναι ότι δεν δεσµεύονται ούτε καν από
τις καταστατικές αρχές της Νέας Δηµοκρατίας αλλά δεσµεύονται
από τα συµφέροντα, που τους έχουν υποδείξει. Δυστυχώς αυτό
αποκαλύφθηκε πολύ τραγικά µέσα στο πρώτο µήνα.
Τουλάχιστον, διαλέγουν τους καλύτερους; Διαλέγουν τους
άριστους; Δυστυχώς όχι. Η πρόσφατη, την Παρασκευή το απόγευµα, επιλογή της διοίκησης των Ελληνικών Πετρελαίων αποδεικνύει ότι ούτε τους καλύτερους επιλέγουν.
Προσέξτε, η διοίκηση του κ. Τσοτσορού ήταν µια διοίκηση ουδόλως κοµµατική, µε στέλεχος από την αγορά, που έδωσε κέρδη
στον όµιλο, που έδωσε επενδύσεις στον όµιλο, που έδωσε εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίες, διεθνείς συνεργασίες και ιδιαίτερες πρωτοβουλίες στα ενεργειακά αποθέµατα. Επιστρέφει µια
διοίκηση, η οποία ήταν πολιτικά συνδεδεµένη µε τις κυβερνήσεις,
ακόµα και του Κώστα Καραµανλή, συνδεδεµένη µε τεράστια τραγικά ελλείµατα για τη χώρα, που δηµιούργησε ζηµίες στον όµιλο
και τον υποθήκευσε. Πού είναι οι άριστοι; Ακριβώς το αντίθετο κάνατε.
Άρα, όχι απλά κοµµατικοποιούν το κράτος, αλλά διαλέγουν και
τους χειρότερους, κοµµατικά συνδεδεµένους µε τη διοίκησή
τους.
Συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, κατά τα λεγόµενα της
Νέας Δηµοκρατίας, είναι έτοιµο από καιρό. Το έχετε παραδεχτεί
κι εσείς. Δηλαδή, υπάρχουν δηµοσιεύµατα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ότι το συγκεκριµένο think tank λειτουργούσε εδώ και
δύο χρόνια -λέει και ποιες µέρες µαζευόσασταν στα Βόρεια Προάστια- για να λειτουργήσει αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι έτσι, αλήθεια, αυτό; Υπήρχε το think tank;
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι
ντροπιαστικό και που το αναφέρετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ωραία. Το αρνήθηκε ο κ. Γεραπετρίτης.
Γιατί αυτό, κυρίες και κύριοι, σηµαίνει ότι ενώ η Αντιπολίτευση
την προηγούµενη περίοδο, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία, δηµιουργούσε προπαγάνδα σχετικά µε τον κίνδυνο κοµµατικοποίησης
του κράτους, τουλάχιστον προεκλογικά τους τελευταίους µήνες
-αφού αρνηθήκατε το δίχρονο, αλλά δεν αρνείστε τους τελευταίους µήνες, αλίµονο, οι φάκελοι δόθηκαν την πρώτη εβδοµάδα
από τις εκλογές στους Υπουργούς- επεξεργαζόταν σχέδιο άλωσης του κράτους. Και θεωρώ ότι αυτό είναι η µεγαλύτερη πολιτική απάτη. Δηλαδή, να κατηγορείς την Κυβέρνηση για τον
διαγωνισµό των γενικών γραµµατέων, που γίνεται µέσω ΑΣΕΠ
και ταυτόχρονα να επεξεργάζεσαι ένα εργαλείο, το οποίο έχει
διορισµό των γενικών γραµµατέων, διορισµό της Αρχής Διαφάνειας και όλων των ελεγκτικών αρχών, όπως παραδεχθήκατε, και
πρόσληψη µετακλητών, χωρίς πτυχίο ΑΕΙ -γιατί αυτοί είναι µετακλητοί, δεν είναι επιστηµονικοί συνεργάτες- µε αµοιβή κλιµακίου
Α’, δηλαδή µε αµοιβή διευθυντών, απόφοιτοι λυκείου και µε έναν
κίνδυνο, απ’ ό,τι επεσήµανε προηγουµένως ο εισηγητής µας, να
αυξηθούν κιόλας σε σχέση µε τη δέσµευσή σας.
Είναι πολιτική απάτη, ενώ η χώρα βρίσκεται σε δεσµό µνηµονίου και παλεύει για να φύγει από τη χρεοκοπία, που οι λυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ µας επέβαλαν, να
επεξεργάζονται σχέδιο στελέχη του ΣΕΒ, καθηγητές και πολιτικό
δυναµικό για το πώς θα µπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα
τα συµφέροντα των οµίλων και να βρίσκονται οι ίδιοι µετά στις
θέσεις της Κυβέρνησης. Αυτή είναι η πολιτική απάτη.
Αποδεικνύετε, βέβαια, ότι σας ενδιαφέρει ελάχιστα το συµφέρον τον πολιτών. Γιατί αν σας ενδιέφερε, θα είχατε προσπαθήσει
να αξιοποιήσετε τουλάχιστον κάποια θεσµικά στελέχη της δηµόσιας διοίκησης στην επεξεργασία του νοµοσχεδίου, που δεν το
κάνατε, γιατί δεν εµπιστεύεστε ούτε αυτά τα στελέχη. Χρησιµοποιείτε τόνους επικοινωνιακής χρυσόσκονης, για να καλύψετε
τάχατες µέσα σε ένα πλαίσιο εκσυγχρονισµού ένα νοµοσχέδιο
το οποίο δεν έχει διαβούλευση, δεν πέρασε από την ΚΕΝΕ, είχε
δεκαέξι σελίδες νοµοτεχνικών και άλλες οκτώ τώρα -διακόσιες
είκοσι πέντε νοµοτεχνικές. Αυτό δεν είναι αριστεία. Δεν είναι αριστεία να υποβάλεις ένα νοµοσχέδιο που προβλέπει διατάξεις
καλής νοµοθέτησης και να µην τηρείς καµµία διάταξη και καµµία
πρόβλεψη στην υποβολή του. Τουλάχιστον αυτό πρέπει να το
παραδεχτείτε, για τη δικιά σας υστεροφηµία, ότι δεν διακρίνεται
για καλή νοµοθέτηση αυτό το νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο αυτό αµβλύνει τα ασυµβίβαστα των Υπουργών,
των Υφυπουργών, τα τυπικά προσόντα των µετακλητών, καταργεί το αρατηρητήριο για τη δηµόσια διοίκηση, τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, το ΣΕΠΕ, το ΣΔΟΕ, την ΚΕΝΕ, τον
νόµο για την κωδικοποίηση, το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών.
Πόσο ευρωπαϊκό είναι όλο αυτό, δηλαδή η ενοποίηση όλων των
εποπτικών µηχανισµών σε ένα σώµα µε προϊστάµενο διοικητή
που βάζει το Υπουργικό Συµβούλιο που διορίζει τους διευθυντές;
Αυτός είναι ο ορισµός της κοµµατικοποίησης, είναι ο ορισµός
της αδιαφάνειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, όµως, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για τα θέµατα του Υπουργείου. Καταργούνται δύο Ειδικές Γραµµατείες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο υπηρέτησα: Η Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων και η Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης. Στα
ύδατα δηλαδή -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- διαλέξατε να
καταργηθεί η υπηρεσία, που δοµούνταν σχέδιο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυσή της. Αναρωτιέµαι τώρα τι θα γίνει
αυτή η µελέτη για την ενεργοποίηση και ενίσχυση της Γραµµατείας Υδάτων. Πώς θα προχωρήσει το Εθνικό Σχέδιο Ληµµάτων;
Πώς θα προχωρήσουν τα σχέδια διαχείρισης υδάτων, κινδύνου
πληµµύρας, µόλυνσης περιβάλλοντος στις ελληνικές θάλασσες,
η ανάλυση κόστους και η παρακολούθηση των απωλειών των δικτύων ύδρευσης;
Το δεύτερο ζήτηµα είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Δεν
συµπεριλαµβάνονται οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στην Εθνική
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Αρχή Διαφάνειας. Είναι ένα ερώτηµα. Γιατί; Εφόσον στοχεύουν
στον εντοπισµό και την αντιµετώπιση της απάτης και της διαφθοράς. Δηµιουργείτε επιθεωρητές δύο ταχυτήτων.
Το τρίτο ζήτηµα. Είχατε εξαιρέσει τους ελεγκτές περιβάλλοντος από την ελεγκτική αποζηµίωση. Στις νοµοτεχνικές αντικαθιστάτε το συγκεκριµένο άρθρο, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, το
118, µε µια άλλη διάταξη, αλλά δεν έχετε διευκρινίσει τελικά τι
θα γίνει. Και εδώ θα ήθελα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν θέλετε πραγµατικά, να γίνονται περιβαλλοντικοί έλεγχοι, να
απαντήσετε γιατί υποβαθµίζετε τόσο τους επιθεωρητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
έχει περάσει το ένα λεπτό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το κάθε λεπτό το
αφαιρούµε από τους συναδέλφους µας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω.
Είναι σηµαντικό να σας πω ότι το έργο των επιθεωρητών περιβάλλοντος αξιολογήθηκε µε «άριστα» από το Συµβούλιο της Ευρώπης και είναι εκτός της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Πιθανά, η Ολοµέλεια και
η Πλειοψηφία να υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο αυτό. Πιθανά να
περιορίσετε δηµοκρατικές λειτουργίες της κοινωνίας µας. Οφείλετε, όµως, να ξέρετε κάτι: Τα νοµοσχέδια δεν καταψηφίζονται
από τη Βουλή. Τα νοµοσχέδια καταψηφίζονται από την κοινωνία.
Αυτό είναι που πρέπει να σας ενδιαφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Φάµελλε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Διότι αυτό το µη επιτελικό και κοµµατικό κράτος θα απογοητεύσει πολλούς, που παρασύρθηκαν
από την προπαγάνδα σας. Θα απογοητεύσει πολλούς, που απογοητεύθηκαν το πρώτο εικοσαήµερο από αυτά, που έχετε κάνει.
Και πολλές από τις ορθές διατάξεις, που θα καταργήσετε αύριο
θα ξαναέρθουν σε αυτήν την Αίθουσα και θα ψηφιστούν ξανά,
διότι τότε θα έχετε ηττηθεί και πολιτικά και εκλογικά. Και εµείς
θα εξαντλήσουµε όλα τα δηµοκρατικά εργαλεία, για να ηττηθείτε
και πολιτικά και εκλογικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
έχετε περάσει τον χρόνο για δύο λεπτά.
Θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο είπε και ο κύριος Πρόεδρος
πριν: Να σεβαστούµε τον χρόνο. Εάν καθένας από τους Βουλευτές µιλάει δύο λεπτά παραπάνω, στους επτά Βουλευτές θα στερήσουµε τον λόγο σε δύο συναδέλφους. Δεν είναι σωστό αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, για να απαντήσω στον κ. Φάµελλο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα πάρω όµως κι εγώ τον λόγο
µετά, κύριε Γεραπετρίτη. Σας το λέω εκ των προτέρων αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι
απειλή αυτό, κύριε Φάµελλε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το λέω στον Πρόεδρο, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ίσως, κύριε
Υπουργέ, χρειαστεί να µιλήσει και κάποιος άλλος και να τα πείτε
όλα µαζί.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να
απαντήσω τώρα, επειδή είναι πολύ νωπό. Νοµίζω αναφέρθηκε
σε κάτι, το οποίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ καν ένα λεπτό.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να µην χρησιµοποιείται ο όρος
«προπαγανδιστικός», όταν αναφέρεστε σε εµένα. Είναι προφανές ότι υπάρχει µία σαφής διάκριση, την οποία µάλλον εγώ
φταίω, που δεν την επικοινώνησα όπως θα έπρεπε. Υπάρχει ένα
κοινό δώµα, το οποίο αναφέρεται στην δηµόσια διαφθορά και ενσωµατώνει όλους τους µηχανισµούς ελέγχου του φηµοσίου.
Υπάρχουν και τα σώµατα, τα οποία είναι σώµατα ελέγχου της
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αγοράς, όπως είναι ο ΣΔΟΕ, το ΣΕΠΕ και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που ασχολούνται µε τον έλεγχο της αγοράς. Αυτοί,
όχι µόνον δεν αναιρούνται και δεν συγχωνεύονται, αλλά παραµένουν πλήρως σε ισχύ και αποκοµµατικοποιούνται πλήρως,
διότι πλέον δεν θα είναι υπό τον έλεγχο ειδικού γραµµατέα διορισµένου από την Κυβέρνηση, αλλά υπό τον έλεγχο γενικού διευθυντή.
Ευχαριστώ και συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό. Πρέπει να διευκρινίσω κάτι. Εγώ έβαλα κι ένα ερώτηµα στον κ. Γεραπετρίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Νοµίζω, κύριε Φάµελλε, ότι δεν υπάρχει λόγος. Ήσασταν πολύ αναλυτικός. Σας δόθηκε ο χρόνος. Μια µικρή απάντηση έδωσε ο κύριος Υπουργός.
Παρακαλείται ο κ. Κατσαφάδος από τη Νέα Δηµοκρατία να
έρθει στο Βήµα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πείτε µου ότι δεν
µου δίνετε τον λόγο. Παρακαλώ αυτό να καταγραφεί στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Κατσαφάδο, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ, να καταγραφεί στα Πρακτικά ότι δεν µου δόθηκε ο λόγος από τον κύριο Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε µιλήσει,
κύριε Φάµελλε, εννέα λεπτά.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά δεν µπορώ να αποφύγω να σχολιάσω την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού
κ. Τσίπρα, που έκανε πριν από λίγο από αυτό εδώ το Βήµα, όπου
στη µισή του οµιλία, στη µισή του τοποθέτηση προσπάθησε να
µας πείσει ότι αυτή η Κυβέρνηση, η οποία µετράει δεκαοχτώ, είκοσι µέρες ζωής αφενός είναι µία από τις χειρότερες κυβερνήσεις και ευθύνεται για όλα αυτά τα δεινά, τα οποία βιώνει ο
ελληνικός λαός στις µέρες µας…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Εσείς προσπαθείτε να µας πείτε
ότι φτιάξατε την οικονοµία µέσα σε είκοσι ηµέρες!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Και αφετέρου, κύριε Σαντορινιέ, µας εγκαλέσατε, λίγο έως πολύ, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο
προχωράµε σε ένα συνταγµατικό πραξικόπηµα! Αυτό προσπάθησε να µας πείσει ο κ. Τσίπρας στην οµιλία του, χωρίς κανένα
ίχνος αυτοκριτικής, για τα τεσσεράµισι χρόνια, που ήταν Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Υπάρχει, όµως, µία πολύ µεγάλη διαφορά. Ο κόσµος, ο οποίος
βρίσκεται έξω από αυτή την Αίθουσα άλλα πιστεύει γι’ αυτές τις
µέρες αυτής της Κυβέρνησης. Και ίσως να το κάνει και για έναν
άλλο λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, γιατί προσπαθεί
να κρύψει τα συναισθήµατα, τα οποία είχε προκαλέσει η προηγούµενη κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, ειδικά το πρώτο εξάµηνο του 2015. Το λιγότερο που µπορείς να πεις για την
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και τον ίδιο ήταν ότι φάνηκε εντελώς
απροετοίµαστος για να διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις,
τις οποίες αντιµετώπιζε η χώρα. Ήταν τουλάχιστον, απροετοίµαστος. Να µην πω για τις νέες ονοµατοδοσίες χωρίς περιεχόµενο,
τις οποίες έκανε σε Υπουργεία και τις συγχωνεύσεις Υπουργείων,
τις οποίες την επόµενη µέρα τις κατήργησε.
Αυτό ήταν το σχέδιο και το µοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο
προσπαθήσατε να περάσετε το 2015, ενώ και µε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο καταθέτει η συγκεκριµένη Κυβέρνηση δείχνει
ότι είναι έτοιµη, ότι έχει σχέδιο, ότι έχει πρόγραµµα και ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες τις οποίες έχει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην κρυβόµαστε πίσω
από το δάχτυλό µας, είµαστε ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία
του κράτους; Περιµένω µια απάντηση από εσάς που κρίνετε.
Γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός µίλησε για σαράντα λεπτά και είχε
το θράσος να πει ότι κάνει και προτάσεις. Ένα λεπτό κράτησαν
οι προτάσεις, τις οποίες έκανε. Σαράντα λεπτά µίλησε, ένα λεπτό
ήταν οι προτάσεις, επιγραµµατικές και µάλιστα, µίλησε και για
την κινητικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θυµάστε, κύριε Σπίρτζη και κύριε Πολάκη, τι λέγατε για την κινητικότητα το 2012 µε το 2015, την οποία εφάρµοσε η Νέα Δηµοκρατία; Πώς την καταδικάζατε; Θυµάστε τι λέγατε. Είναι
βέλτιστος τρόπος διοίκησης τώρα η κινητικότητα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό που κάνατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην διακόπτετε,
σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ αυτό το οποίο περίµενα από τον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, αυτό το οποίο περίµενα από τον κ. Τσίπρα,
ανεβαίνοντας σε αυτό εδώ το Βήµα ήταν να κάνει την αυτοκριτική του, να κάνει τις διαπιστώσεις του για τις δυσκολίες, τις
οποίες αντιµετώπισε τα τεσσεράµισι χρόνια και να προτείνει λύσεις, όχι να µας κατηγορεί ότι πάµε να κάνουµε συνταγµατικό
πραξικόπηµα στη χώρα. Αυτό περίµενα.
Όµως, εφόσον κανένας δεν διαφωνεί ότι αυτό εδώ το κράτος
χωλαίνει, ότι αυτός ο υδροκεφαλισµός από τον οποίον διακατέχεται πρέπει να αλλάξει, εξηγήστε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι το κακό βρίσκετε από το να σταµατήσει το Υπουργικό
Συµβούλιο να χρησιµοποιείται µε επικοινωνιακούς όρους, να συνεδριάζει µία στις τόσες και να γίνει ένα πραγµατικό όργανο διοίκησης, ένα πραγµατικό όργανο, το οποίο θα βάζει στόχους, θα
ιεραρχεί προτεραιότητες, θα βάζει χρονοδιαγράµµατα, θα υλοποιεί πολιτικές; Αυτό είναι κακό; Είναι κακό να ξεφεύγουµε, να
φεύγουµε από ένα όργανο, το οποίο το χρησιµοποιούσαν επικοινωνιακά;
Εγώ δεν θα αµφισβητήσω τις προθέσεις, τις οποίες µπορεί να
είχαν οι προηγούµενοι, αλλά δυστυχώς µέναµε µόνο στα λόγια.
Δεν υπήρχε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
όλων αυτών των πολιτικών, οι οποίες συζητούνταν µέσα στο
Υπουργικό Συµβούλιο. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κακό; Το κρίνουµε; Το κατακρίνουµε; Θεωρούµε ότι
είναι αντισυνταγµατικό, ότι είναι αντιδηµοκρατικό; Τι είναι;
Να προχωρήσω στους Υπηρεσιακούς Γενικούς Γραµµατείς.
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι το 80% των διοικητικών πράξεων, µε
τις οποίες ασχολούνται οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι γενικοί
γραµµατείς είναι διοικητικού και οικονοµικού περιεχοµένου, που
θα αποσυµφορηθεί το έργο τους. Ο Υπουργός θα χαράξει πολιτική και θα υπάρχει ένας υπηρεσιακός παράγοντας, ο οποίος
έχει γνώση του Υπουργείου. Γιατί καλό είναι να θυµόµαστε ότι ο
Υπουργός δεν είναι απαραίτητο να έχει συνάφεια µε το αντικείµενο, στο οποίο τοποθετείται. Δεν είναι ο φωτεινός παντογνώστης, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Ο Υπουργός, λοιπόν, θα
εφαρµόζει την πολιτική µαζί µε τον Υφυπουργό και τον Γενικό
Γραµµατέα και ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας θα ασχολείται µε τους διαγωνισµούς, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια και
θα ασχολείται µε όλες τις διοικητικές πράξεις, ατοµικές, απλές.
Το 80%, λοιπόν, του έργου, το οποίο είχε να επιτελέσει ο
Υπουργός και ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραµµατέας ενός
Υπουργείου ήταν αυτές οι διοικητικές πράξεις και τη στιγµή αποσυµφορίζεται. Με αυτό τον τρόπο τι καταφέρνουµε να κάνουµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Να ενδυναµώσουµε δύο βασικές
έννοιες, την έννοια της συνέχειας του κράτους, η οποία είναι
απαραίτητη, αλλά και της ανεξάρτητης δοµής, την οποίαν πρέπει
να έχει το κράτος και τα Υπουργεία.
Γίνεται µεγάλη συζήτηση σχετικά µε το ΣΔΟΕ. Το άκουσα,
κύριε Υπουργέ. Τι υπήρχε, ποιο ήταν το προηγούµενο καθεστώς;
Υπήρχε ένας ειδικός γραµµατέας. Ποιος τον όριζε; Ο εκάστοτε
Υπουργός. Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα; Και τώρα, τι υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Υπάρχει ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση του συγκεκριµένου ελεγκτικού µηχανισµού µε έναν
γενικό διευθυντή, ο οποίος ανήκει στο προσωπικό του συγκεκριµένου οργανισµού και ο οποίος, µε αξιοκρατικά κριτήρια, θα αναλάβει τη θέση του διευθυντή και απρόσκοπτα και ακοµµάτιστα
θα επιτελέσει το καθήκον του. Τι το περίεργο και το παράδοξο
βρίσκετε και σε αυτό;
Οφείλουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουµε, όπως και για την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Πλέον
είναι λογικό να υπάρχει µία αρχή και να µην υπάρχουν έξι, να
υπάρχει αυτή η ενοποιηµένη διαδικασία, ούτως ώστε να µπορέσουµε και να έχουµε καλύτερο έλεγχο και καλύτερη παραγωγή
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αποτελεσµάτων.
Οφείλουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην καθόµαστε να συζητάµε τους νόµους, τους οποίους φέρατε εσείς
για γενικούς γραµµατείς, που όπως φάνηκε, ένας ήταν αυτός ο
οποίος τοποθετήθηκε και αυτός ήταν από το κόµµα σας. Οπότε
µην µας λέτε για αξιοκρατία, δεν θέλω να γυρίσω τη συζήτηση
στο παρελθόν και να µιλήσω για τα αξιοκρατικά κριτήρια, µε τα
οποία είχε τοποθετηθεί σύµβουλος του Πρωθυπουργού κ. Καρανίκας και πολλοί άλλοι. Δεν θέλω να πάω εκεί.
Οφείλουµε όλοι µαζί να κάνουµε ένα βήµα µπροστά. Είναι ένα
φιλόδοξο σχέδιο αυτό, το οποίο κατατίθεται σήµερα -µε δυσκολίες;- µε δυσκολίες -που θα κριθεί;- που θα κριθεί, µε προτάσεις,
όµως. Καταθέστε προτάσεις, εποικοδοµητικές προτάσεις! Αφήστε να περπατήσει αυτό το νέο µοντέλο, ένα µοντέλο, το οποίο
στηρίζεται στη διάκριση των εξουσιών, ένα µοντέλο, το οποίο
στηρίζεται στο ακοµµάτιστο κράτος, σε µία ανεξάρτητη λογική
µε την οποία πρέπει να λειτουργεί η δηµόσια διοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Με συγχωρείτε, δώστε µου
ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Και τότε θα είµαστε εδώ να διορθώσουµε και τις στρεβλώσεις
και τα λάθη, τα οποία πιθανώς µπορεί να δηµιουργηθούν.
Δώστε, όµως, την ευκαιρία και στη χώρα και στη δηµόσια διοίκηση να κάνει αυτό το µεγάλο βήµα προς τα µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο
Βήµα ο κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο πέρα από τις ρυθµίσεις για τη συγκρότηση της κυβερνητικής λειτουργίας περιλαµβάνει και ρυθµίσεις για την πολύπαθη
οργάνωση του κράτους.
Είναι βέβαιο ότι αυτό το νοµοσχέδιο το προετοιµάζατε, κύριοι
της Κυβέρνησης, αρκετό καιρό.
Αποτυπώνει µε σαφήνεια την επιλογή του Πρωθυπουργού να
έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του κυβερνητικού έργου. Πραγµατικά, ωστόσο, γνωρίζω -και µάλιστα, θα έλεγα ότι είναι και
άλλοι πολλοί που γνωρίζουν- ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητα ενός επιτελικού κράτους.
Θα ήταν, όµως, πρόχειρο και αφελές να ισχυριζόµασταν όλοι
εµείς ότι αυτές οι ρυθµίσεις φέρνουν την Κυβέρνηση προς αυτή
την κατεύθυνση. Και αυτό το υποστηρίζω, γιατί οι συγκεκριµένες
ρυθµίσεις δεν ευνοούν τη µετάβαση σε ένα κεντρικό και ευέλικτο
κράτος, ένα κράτος-στρατηγείο, που σχεδιάζει τις γενικές πολιτικές και τις υλοποιεί συνάµα. Πώς; Αποκεντρωµένα και ευέλικτα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, περιµέναµε ένα ξεκαθάρισµα, µια
σαφή οριοθέτηση αρµοδιοτήτων των Υπουργείων.
Προσδοκούσαµε µε το παρόν σχέδιο νόµου να σταµατήσουν
επιτέλους οι επικαλύψεις και οι αντιφάσεις, ιδιαίτερα στις εκτελεστικές αρµοδιότητες στους τρεις βαθµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό δεν το είδαµε, στην αυτοδιοίκηση, την οποία
όλοι επικαλούµαστε ως βάθρο άµεσης δηµοκρατίας στα λόγια,
αλλά στα έργα την αφυδατώνουµε και την υποβαθµίζουµε.
Περιµέναµε έναν εξορθολογισµό στον αριθµό των γραµµατειών και αυτό στο πνεύµα της αποκοµµατικοποίησης της δηµόσιας διοίκησης.
Να θυµίσω δική µας πρόταση το 2009, το opengov για αξιοκρατία και για να ξεφύγουµε επιτέλους από τη µάστιγα του κοµµατικού κράτους.
Να θυµίσω ότι πήγε να περιοριστεί επί ΣΥΡΙΖΑ µε τον
ν.4369/2016 και όλοι τότε είχαµε συµφωνήσει ότι η επιλογή των
γενικών γραµµατέων πρέπει να γίνεται µε το ΑΣΕΠ, µε προκήρυξη βάσει των προσόντων, δηλαδή αξιοκρατία, αλλά πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις απαρνησάτω. Ο κ. Βερναρδάκης, µε τη
νοµοτεχνική βελτίωση της τελευταίας στιγµής, µάς έφερε προ
ειληµµένων αποφάσεων, µε ένα νέο σώµα γραµµατέων, τους διοικητικούς και τοµεακούς.
Να θυµίσω ότι τότε, αγαπητοί της Κυβέρνησης, ότι η Νέα Δηµοκρατία διαµαρτυρόταν.
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Και ερωτώ: Τι κάνετε, κύριοι της Συµπολίτευσης, σήµερα; Τι
κάνετε; Καταργείτε τους διοικητικούς γραµµατείς και τοποθετείτε γενικούς και ειδικούς µε κοµµατικά κριτήρια. Ταυτόχρονα,
τι κάνετε; Τους αυξάνετε. Δηµιουργείτε ένα νέο σώµα γραµµατέων, τους υπηρεσιακούς, παρ’ ότι εξακολουθούν να υπάρχουν
και οι γενικοί γραµµατείς.
Όσο για τις οργανωτικές διορθώσεις που κάνετε, οι οποίες
προέρχονται από τις αβλεψίες του π.δ. 84/2019, καθώς και για
τη σύσταση και κατάργηση γενικών και ειδικών γραµµατειών,
αντί να θεραπεύσετε τα κακώς κείµενα, τα κάνετε χειρότερα. Διατηρείτε, δηλαδή ή δηµιουργείτε πληθώρα µονοπρόσωπων ή συλλογικών οργάνων µε αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Ο
κίνδυνος είναι εµφανής, η σύγκρουση µεταξύ τους για την
άσκηση καθηκόντων και η γέννηση νέας γραφειοκρατίας.
Ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, καταργείτε το πρώτο µέρος του
ν.4369/2016 µε το µητρώο επιτελικών στελεχών. Επί της ουσίας,
ανακόπτετε τον δρόµο µετάβασης στο µη κοµµατικό κράτος.
Επίσης δηµιουργείτε µία γιγαντιαία δηµόσια υπηρεσία, την
Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία στελεχώνεται µε εκατό µετακλητούς, τριακόσιους σαράντα αποσπασµένους και µε δυνατότητα, φυσικά, να αυξηθούν. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Ωστόσο ποιο το κέρδος; Επί της ουσίας υπερενισχύετε τον
Πρωθυπουργό. Έτσι, λοιπόν, προτάσσετε ένα νέο µοντέλο, το
πρωθυπουργοκεντρικό µοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο εµείς
φυσικά είµαστε αντίθετοι.
Καταργείτε την ΚΕΝΕ και συστήνετε επιτροπή αξιολόγησης
της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας.
Ως προς τις διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης, δηµιουργείτε θέσεις σε όλα τα Υπουργεία για να
στελεχωθούν µε απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και ειδικά επιµορφωµένους δηµοσίους υπαλλήλους.
Φαινοµενικά, πρόκειται για µια άριστη θα έλεγα ρύθµιση. Επί της
ουσίας, όµως, κύριε Υπουργέ, φαίνεται να αγνοείτε τη δοµή της
δηµόσιας διοίκησης, διότι δηµιουργείτε ένα ξένο σώµα εντός της
διοίκησης, που µπορεί να προσθέσει αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων. Όπως φαίνεται, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου δεν διαπνέονται από την ανάγκη να αρθεί αυτή η γάγγραινα των
αλληλοεπικαλύψεων των αρµοδιοτήτων, που αποτελούν τροχοπέδη στη δηµόσια διοίκηση και δηµιουργούν συνεχιζόµενη γραφειοκρατία.
Να ολοκληρώσω, όµως, και µε θετικές παρατηρήσεις στο νοµοσχέδιο.
Είναι θετικές, κύριε Υπουργέ, οι ρυθµίσεις του τέταρτου µέρους για τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα και την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων των πολιτικών αξιωµατούχων, όπως είναι
και πολύ θετική η δηµιουργία εθνικής επιτροπής διαφάνειας.
Χρειάζεται βέβαια, κάποιες βελτιώσεις στην επιλογή του προέδρου του συµβουλίου και του διοικητή της αρχής. Σε γενικές
γραµµές όµως, θα έλεγα ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακολουθούµε πώς θα
λειτουργήσει αυτό το αµερικανοποιηµένο, θα έλεγα, πρότυπο
διακυβέρνησης και θα επισηµαίνουµε συνεχώς τις παρατηρήσεις
µας. Άλλωστε, κοµβικό σηµείο των αλλαγών είναι το κατά πόσον
στην πράξη η Κυβέρνηση θα δείξει εµπιστοσύνη στις δεξιότητες
και στις ικανότητες του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης,
κατά πόσον η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την αντίληψη, που αντιµετωπίζει τους δηµοσίους υπαλλήλους µε δυσπιστία ή ακόµα χειρότερα µόνο ως πλευρά του δηµοσιονοµικού προβλήµατος.
Χρειάζεται εµπιστοσύνη, αξιολόγηση και κίνητρα για τους δηµοσίους υπαλλήλους, να εµπεδωθεί επιτέλους ένα σύστηµα αξιοκρατίας και ισονοµίας. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι να κληθούν να
υλοποιήσουν στην πράξη µια διαφορετική κατεύθυνση για τη δηµόσια διοίκηση.
Η κοινωνία πραγµατικά απαιτεί. Απαιτεί µηχανισµούς διαφάνειας και ελέγχου προς όλες τις µορφές παραβατικότητας, εντός
και εκτός δηµόσιας διοίκησης. Η κοινωνία απαιτεί να δει στην
πράξη αλλαγές που µεταφράζονται στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, αυτής της γάγγραινας, σε ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη και καταλληλότερη ανταπόκριση της δηµόσιας
διοίκησης στις δικές της ανάγκες.
Για εµάς το κράτος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει συνέχεια και
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επιβάλλεται να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Αυτό είναι και το πιο κρίσιµο θα έλεγα σε τελική ανάλυση.
Γι’ αυτό και το Κίνηµα Αλλαγής είµαστε εδώ, για να ασκήσουµε
γόνιµη κριτική και εποικοδοµητική αντιπολίτευση προς όφελος
των πολλών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντόπουλε, και ιδιαίτερα για την τήρηση του
χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος Δηµήτριος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω και εγώ µε µία επισήµανση γι’ αυτά που
είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ξέρετε, καλύτερα επιτελικό, παρά
συριζαϊκό κράτος. Εµείς σας θυµόµαστε. Δεν έχουµε κοντή
µνήµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα σας θυµίσω ένα όνοµα, γιατί φαίνεται ότι ξεχάσατε πολύ
γρήγορα στο διάστηµα αυτών των λίγων ηµερών που έχουν περάσει από την 7η Ιουλίου: Ιάσων Σχινάς. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν
ο γενικός γραµµατέας της νεολαίας σας ο οποίος µετ’ επαίνων
αισθάνθηκε πολύ άνετα όταν διορίστηκε η µητέρα, ο αδελφός
του -και µάλιστα βλέπω ότι ήταν οικονοµικός σύµβουλος στο
Γραφείο Πρωθυπουργού- και ταυτόχρονα και η προσωπική του
φιλενάδα. Αυτό ήταν ένα επιτελικό, κατά τη γνώµη σας κράτος.
Για εµάς ήταν ένα συριζαϊκό κράτος και δεν θα το ξεχάσουµε
ποτέ. Και δεν το ξέχασε και ο ελληνικός λαός, ο οποίος σας καταδίκασε. Και χαµπάρι δεν πήρατε. Χαµπάρι! Ίχνος αυτοκριτικής
από τον πρώην Πρωθυπουργό.
Θέλετε να πάω παρακάτω; Να θυµίσω την κ. Αρβανίτη, τη σύζυγο του Κώστα Αρβανίτη του Ευρωβουλευτή σας, η οποία είχε
µια χαρά βολευτεί σε υπουργικό γραφείο;
Θέλετε να πάµε παρακάτω; Τον κ. Καρανίκα τον ξεχάσατε;
Αξιοκρατία; Με ποια προσόντα ανέλαβε ο κ. Καρανίκας; Γιατί
έφτιαχνε καλά κοκτέιλ; Για λογικευτείτε λίγο. Για κάντε την αυτοκριτική σας. Σας ξέρουµε καλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ωροµίσθιος καθηγητής είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, καθηγητής στην καϊπιρίνια και στο µοχίτο! Δεν σας διέκοψα, κύριε! Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Εδώ δεν είναι είναι Βουλή!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! Παρακαλώ να αφαιρεθεί από τον χρόνο µου η παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακάλεσα να
µην διακόπτουµε, για να κερδίσουµε και χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρω σας είναι δύσκολο.
Ακόµα δεν µπορείτε να κάνετε αυτοκριτική. Νοµίζετε ότι είστε
κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε, κύριε
Μαρκόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν, λοιπόν, πριν από λίγο
καιρό µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων από την κοινωνία κληθήκαµε
να συστρατευτούµε σε µια προσπάθεια απέναντι στις δυνάµεις
του λαϊκισµού και της ανάσχεσης -και ξέρουµε όλοι ποιες είναι
αυτές οι δυνάµεις- γνωρίζαµε πως ο σηµαντικότερος εχθρός της
χώρας είναι η βραδύτητα, η αναβλητικότητα, το βαρύ κράτος το
οποίο καταλήγει -και σας κοιτάζω εσάς, γιατί εκεί φτάσατε το
κράτος- σε βαθύ κράτος, σε ένα βαθύ συριζαϊκό κράτος, «ηµετέρων», φίλων, κολλητών, αδελφών και ξαδέλφων. Αυτό ήταν το
κράτος σας. Και κάνετε τώρα κριτική.
Δεν έχει περάσει ούτε ένας µήνας και η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, αναλαµβάνοντας τις τύχες του τόπου, επιχειρεί να
κάνει ένα µεγάλο άλµα, τη ρήξη, που τόσο ανάγκη έχει η πατρίδα
µας. Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκαν µια σειρά νοµοσχεδίων και
παρεµβάσεων, που ανήκουν στη σφαίρα του αυτονόητου. Ξέρετε
υπάρχει το αυτονόητο. Καλό είναι να το µάθετε σιγά σιγά. Ακριβώς εδώ τοποθετείται και η παρέµβαση για το επιτελικό κράτος.
Πρόκειται για µια µεταρρυθµιστική τοµή στη λειτουργία των
κρατικών βαριών δοµών. Μιλάµε για µια πρωτοτυπία, καθώς για
πρώτη φορά από το 1974 δηµιουργείται ένα κρατικό «manual»,
όπως θα το έλεγα εγώ, κύριε Υπουργέ, ένας µπούσουλας διοί-
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κησης και λειτουργίας. Τυποποιούνται οι δοµές του Υπουργικού
Συµβουλίου, βελτιώνεται και επανακαθορίζεται η σχέση Κυβέρνησης-Βουλής, αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση εξουσιών.
Το Υπουργικό Συµβούλιο, θέλετε δεν θέλετε, αποκτά ουσιαστικά συλλογική λογική. Ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί το
έργο και παρεµβαίνει ρυθµιστικά και ενωτικά. Αποκαθίσταται η
συνταγµατικότητα. Με αυτά δεν τα πηγαίνατε εσείς πολύ καλά,
µε τη συνταγµατικότητα. Δηµιουργείται προϋπόθεση ευθύνης
των εµπλεκόµενων στη λογοδοσία µερών.
Παύει το γνωστό συριζαϊκό -το θυµόσαστε όλοι- αυτό το
ωραίο, το χαριτωµένο που το έπαιζαν και τα µέσα ενηµέρωσης ο κ. Βαξεβάνης το έπαιζε συχνά- «µε εντολή Τσίπρα». Όχι, θα
υπάρχουν συλλογικά όργανα και από δω και πέρα θα λειτουργούν και θα είναι µε εντολή Κυβέρνησης. Αυτά τα σχήµατα, τα
«µε εντολή Τσίπρα» που ανήκουν στο παρελθόν, τελειώνουν.
Πρόκειται για ένα παρωχηµένο δόγµα, το οποίο κατά κόρον
χρησιµοποιήσατε και το οποίο παραπέµπει σε άλλες λογικές, σε
άλλον αιώνα. Είναι του εικοστού αιώνα. Εµείς, συνάδελφοι, φέρνουµε τη χώρα στον εικοστό πρώτο αιώνα είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει.
Δεν είµαστε κολληµένοι σε αρχαϊκά πολιτικά σχήµατα, στον διχασµό, την παλιακή πολιτική κουλτούρα. Και ποια είναι αυτή; Να
σας θυµίσω τα έργα και τις ηµέρες σας, για να µην ξεχνιόµαστε.
Το Υπουργείο Οικονοµικών µε την κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας
και Δηµοκρατικής Συµπαράταξης έκανε το συντονισµό του µνηµονίου. Όλες αυτές οι αρµοδιότητες πέρασαν στο γραφείο Πρωθυπουργού. Είναι, ξέρετε, που ο Πρωθυπουργός δεν συµµετείχε,
ήταν τα πράγµατα ανοιχτά.
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε έναν, δεν είχε δύο, είχε τρεις
Υπουργούς Επικρατείας και µάλιστα, µε τον κ. Φλαµπουράρη υποθέτω θα είχε κάποιες ειδικές γνώσεις γύρω από τα τραπεζικά
και µεγάλη εµπειρία στον τραπεζικό χώρο- ήταν υπεύθυνος, λέει,
και για το τραπεζικό σύστηµα µετά τα capital controls, τα οποία
εσείς φέρατε, έτσι; Δεν τα έφερε κανείς άλλος. Η δική σας Κυβέρνηση τα έφερε τα capital controls. Είχατε δηλαδή τρεις ανθρώπους αρµόδιους για να συµπληρώνουν το έργο και µιλάτε
για εµάς τώρα που µειώνουµε αυτές τις δοµές!
Να µιλήσω για τους µετακλητούς; Τι να συζητήσουµε τώρα;
Αφήστε το τώρα να µη σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι και
αργά. Εκατόν πενήντα θέσεις εσείς, εκατόν οκτώ θέσεις εµείς,
µείον 28%. Μην µιλάµε για µετακλητούς τώρα, γιατί είναι και
βράδυ!
Μειώνουµε τις θέσεις των γενικών και ειδικών γραµµατέων από
ενενήντα τρεις σε πενήντα οκτώ. Ξέρετε πόσα γλιτώνει το ελληνικό δηµόσιο; Γλιτώνει 1,8 εκατοµµύρια ευρώ! Η δηµοσιοϋπαλληλία, για την οποία τόσο κόπτεστε έχει πλέον ρόλο και δεν
γίνονται όλα µε εντολή Υπουργού. Άλλο δόγµα ΣΥΡΙΖΑ: «Με εντολή Υπουργού», «Με χαρτάκι Υπουργού»! Εµείς, ξέρετε, εµπιστευόµαστε τους δηµοσίους υπαλλήλους, δεν τους
χρησιµοποιούµε µικροκοµµατικά και εργαλειακά για ψηφοθηρικούς λόγους, όπως εσείς.
Δεν θα προχωρήσω τώρα µε τις άλλες δοµές. Δεν θα πω τώρα
για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα έχουν καλύψει άλλοι συνάδελφοι για τους ελέγχους των ίδιων των ελεγκτών, πράγµατα τα
οποία θα τα δούµε στην πορεία. Θα πω, όµως, πως όλα όσα
εσείς δεν κάνατε από αδυναµία ή χειρότερα -και σας εγκαλώ γι’
αυτό και γι’ αυτό η ιστορία θα σας καταγράψει αρνητικά- από
ιδεοληψία, εµείς φροντίζουµε να τα προχωρήσουµε κι όλα αυτά
εντός τριάντα ηµερών. Εσείς είστε αναβλητικοί. Εµείς άµεσοι και
δηµιουργικοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αγαπητοί συνάδελφοι -και κλείνω- η Νέα Δηµοκρατία εµπιστεύεται τους δηµοσίους υπαλλήλους, στην πράξη όµως, όχι στα
λόγια. Για τα λόγια ειδικοί είστε εσείς και το έχετε αποδείξει µε
τις κολοτούµπες και την εν γένει συµπεριφορά σας. Εµείς αλλάζουµε τη χώρα και προχωράµε µπροστά. Το ξέρω ότι ζορίζεστε.
Ακούστε τα, δεν πειράζει. Εσείς συνεχίστε την άγονη στρατηγική
της γκρίνιας και της µιζέριας. Αυτό γνωρίζετε πολύ καλά να κάνετε.
Εµείς προχωράµε στον εικοστό πρώτο αιώνα. Εσείς, αν θέλετε
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και φυσικά, αν µπορείτε -γιατί τίθεται και ένα θέµα κατανόησης
των πλαισίων- ακολουθήστε. Αν πάλι δεν µπορείτε να ακολουθήσετε, προσέξτε µήπως µπείτε σε αυτό, που ο Ανδρέας Παπανδρέου -που εσχάτως έχετε µάθει και εκτιµάτε και αγαπάτε
ιδιαίτερα- ανέφερε, στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Προσέξτε
το πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ τον κ.
Μαρκόπουλο και για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλείται ο κ. Παπαηλιού Γεώργιος από τον ΣΥΡΙΖΑ να
έρθει στο Βήµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η δηµόσια διοίκηση αποτελεί
τον µεγάλο ασθενή του ελληνικού κράτους. Όµως, τα τελευταία
χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προώθησε µεταρρυθµίσεις που,
σε συνδυασµό µε την ψηφιακή διακυβέρνηση, έθεσαν τις βάσεις
ενός διαφορετικού δηµοσίου. Οι ψηφισθέντες σχετικοί νόµοι συνιστούν το πλαίσιο.
Η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνησή της, αντί να αναβαθµίσει και
να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη µεταρρυθµιστική πορεία, επέλεξε τον δρόµο της αντιµεταρρύθµισης, της επανόδου σε ένα
καθεστώς κοµµατισµού, έλλειψης αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας, αυθαιρεσίας και προώθησης ιδιωτικών συµφερόντων.
Το δηµόσιο συµφέρον παρακάµπτεται.
Το υπό κρίση νοµοσχέδιο επιγράφεται: «Επιτελικό Κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης».
Από τη µελέτη του αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ψευδεπίγραφο.
Από καµµία περιλαµβανόµενη σε αυτό πρόβλεψη ή ρύθµιση δεν
προκύπτει ο χαρακτήρας του κράτους ως επιτελικού και ως κράτους, που υπηρετεί τη διαφάνεια, την αµεροληψία, την αντικειµενικότητα και την αξιοκρατία.
Επιτελικό κράτος είναι αυτό, το οποίο έχει ως αποστολή να
προγραµµατίζει στρατηγικά, να δίδει γενικές κατευθύνσεις, να
συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει τις διοικητικές εκτελεστικές αρµοδιότητες, που ασκούν διοικητικά εκτελεστικά όργανα.
Τις εκτελεστικές αρµοδιότητες ασκούν η δηµόσια διοίκηση και
όργανα, τα οποία ασκούν καθήκοντα, αρµοδιότητες σε διαφορετικά επίπεδα, από την κεντρική διοίκηση µέχρι τους φορείς της
αποκεντρωµένης διοίκησης, της περιφερειακής και της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. Αυτό αποφασίζουν στο πλαίσιο
των γενικών κατευθύνσεων, κινούµενα βάσει συγκεκριµένων κανόνων.
Στο υπό κρίση νοµοσχέδιο τέτοιος διαχωρισµός αρµοδιοτήτων
δεν καθιερώνεται. Αντιθέτως, θεσπίζεται ένα υπερσυγκεντρωτικό, πρωθυπουργοκεντρικό σύστηµα, από το οποίο εκπορεύονται όλες οι εξουσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, δηµιουργείται µια νέα
υπερυπηρεσία, ένα γραφειοκρατικό τέρας θα έλεγα, η Προεδρία
της Κυβέρνησης. Σε αυτή, δηλαδή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό,
υπάγονται έξι διαφορετικές γραµµατείες, πέντε γενικές Γγραµµατείες και µία ειδική γραµµατεία, µε τη διάσπαση της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού σε δύο γραµµατείες, η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, εποµένως η ΕΡΤ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δηµιουργία
Ειδικής
Γραµµατείας
Παρακολούθησης
του
Κυβερνητικού Έργου, η δηµιουργία Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Γραφείου Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η ΕΥΠ.
Η λογική της δηµιουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης
είναι αυτή µιας κακέκτυπης, θα έλεγα, Καγκελαρίας µητσοτακικού τύπου, της ενός ανδρός αρχής, αυτής του Πρωθυπουργού,
στην οποία θα απασχολούνται τετρακόσιοι σαράντα υπάλληλοι,
εκατό εκ των οποίων µετακλητοί και βάλε. Όλα αυτά µε αύξηση
των υφισταµένων δοµών, των θέσεων ευθύνης, των θέσεων προσωπικού και µε σηµαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.
Από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µόνον
από τη σύσταση και λειτουργία της Προεδρίας της Κυβέρνησης
προκύπτει ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού
ύψους 2.271.000 ευρώ τουλάχιστον.
Η Προεδρία της Κυβέρνησης δεν αποτελεί µία επιπλέον κυ-
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βερνητική δοµή, αλλά µία υπερδοµή που επικαθορίζει την κυβερνητική δοµή. Οι Υπουργοί δεν ασκούν τα καθήκοντα, που τους
ανατίθενται από το Σύνταγµα και βάσει των οποίων έχουν την
πλήρη ευθύνη του τοµέα, του οποίου προΐστανται, αλλά εισηγούνται προς την Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία τελικά
αποφασίζει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η άσκηση νοµοθετικής πρωτοβουλίας από τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
κάτι που ως τώρα και βάσει του Συντάγµατος και του Κανονισµού
της Βουλής αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των Υπουργών.
Αυτό αναφέρεται και στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής.
Η σχέση του Πρωθυπουργού µε τους Υπουργούς είναι απολύτως ιεραρχική, ενώ θα έπρεπε να είναι λειτουργική. Ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι πρώτος µεταξύ ίσων, το κέντρο του
δικτύου των κυβερνητικών λειτουργιών. Έτσι εξασφαλίζεται η
ενότητα της Κυβέρνησης.
Η αδιαφάνεια, αλλά και η υποβάθµιση των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου αποτυπώνεται και στη διάταξη του άρθρου 4
παράγραφος 5. Αναφέρεται συγκεκριµένα: «η µνεία σε αυτά, δηλαδή τα επίσηµα πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου, της συζήτησης και των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά την έγκριση
των πράξεων ή τη λήψη των αποφάσεων, απαγορεύεται». Μέχρι
σήµερα ισχύει ότι τα πρακτικά περιλαµβάνουν σύντοµη περίληψη
των εισηγήσεων, προτάσεων και ανακοινώσεων των µελών της
Κυβέρνησης, των γνωµών και των απόψεων που διατυπώθηκαν
κατά τη συζήτηση βάσει του π.δ. 63/2005.
Βέβαια, σε όλα αυτά προστίθενται διατάξεις µε τις οποίες στα
γραφεία και στα τµήµατα της Προεδρίας της Κυβέρνησης µπορεί
να τοποθετηθούν µετακλητοί υπάλληλοι και µεταβατικές διατάξεις µε τις οποίες οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων τοποθετούνται από τους γενικούς γραµµατείς νοµικών
κοινοβουλευτικών θεµάτων και συντονισµού µεταβατικά µέχρι
την έκδοση του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης δηλαδή πότε;- και µε συνεκτίµηση κριτηρίων, που δεν αφήνουν
αµφιβολία για την επιλογή «των δικών τους παιδιών».
Η επαναφορά του κοµµατικού κράτους αποδεικνύεται και µε
την κατάργηση του µητρώου επιτελικών στελεχών, από το οποίο
µε ανοιχτές και αντικειµενικές διαδικασίες προωθούνταν η κάλυψη των θέσεων γενικών και ειδικών γραµµατέων, προέδρων,
διευθύνοντων συµβούλων και των νοµικών προσώπων του Κράτους, της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, του Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η καθιέρωση του θεσµού του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα είναι αλυσιτελής, αφού οι αρµοδιότητες του περιορίζονται
αποκλειστικά σε αµιγώς διοικητικά και οικονοµικά θέµατα. Πρόκειται για αρµοδιότητες του σηµερινού Γενικού Διευθυντή Διοικητικού-Οικονοµικού. Δηµιουργείται, λοιπόν, ένας υπέρ γενικός
διευθυντής πάνω από τον γενικό διευθυντή, µε τις ίδιες αρµοδιότητες.
Η δήθεν αποκοµµατικοποίηση της διοίκησης περιορίζεται στη
δηµιουργία µιας θέσης, χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο. Όµως,
ακόµη και για αυτή τη θέση η διαδικασία της συνέντευξης µοριοδοτείται και µε τρόπο που υπερισχύει απολύτως, παρ’ ότι οι αλλαγές, που έγιναν δεκτές από τον Υπουργό απαλύνουν ή
αµβλύνουν τη βεβαιότητα ή την υποψία απουσίας αντικειµενικής
κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Παπαηλιού, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Την ίδια λογική υπηρετούν και η απευθείας τοποθέτηση κοµµατικών φίλων στη θέση του διοικητή και των προϊσταµένων της,
υποτίθεται ανεξάρτητης αρχής, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
χωρίς κριτήρια και αξιολογικές διαδικασίες, , για τη στελέχωση
της οποίας έπρεπε να υπάρχει µεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία.
Η εµµονή της Κυβέρνησης σε αυτές τις πρακτικές αποδεικνύει
τις πραγµατικές προθέσεις της: Την κατάργηση του θεσµού του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, τον ασφυκτικό κοµµα-
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τικό έλεγχο του νέου φορέα και την επιχείρηση ενταφιασµού
των εκκρεµών υποθέσεων που αφορούν τη δηµόσια σφαίρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Παπαηλιού, έχετε περάσει και το ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, κατά τη πρώτη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο διοικητής της ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού,
χωρίς αντικειµενική και ανοιχτή διαδικασία. Και µε τη σειρά του
αυτός διορίζει τους προϊσταµένους της αρέσκειας του, αφού
προηγουµένως ….
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Και κάτι άλλο και τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Μειώνονται τα τυπικά προσόντα για τους µετακλητούς, αµβλύνονται τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατα για την άσκηση ιδιωτικών έργων από τους µετακλητούς µε συνέπεια να εντείνεται ο
κανόνας των περιστρεφόµενων θυρών και η βεβαιότητα ή η υποψία διαπλεκόµενων σχέσεων µε συµφέροντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τελειώστε, σας παρακαλώ, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Παρά ταύτα, παρά τις αλλαγές...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Παπαηλιού, έχετε περάσει τον χρόνο κατά δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, αν πάµε και
για ένα λεπτό ακόµα, αυτό θα είναι σε βάρος των συναδέλφων.
Δεν είναι σωστό αυτό. Παρακαλώ τελειώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Με συγχωρείτε. Θα ήθελα να κάνω
µόνο µία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, τελειώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε.
Εποµένως, ολοκληρώνοντας, το κατ’ επίφαση δήθεν επιτελικό
κράτος, που προωθεί η Νέα Δηµοκρατία, είναι στην πραγµατικότητα ένα απόλυτα υπερσυγκεντρωτικό, νεοφιλελεύθερο κοµµατικό κράτος, γύρω από τον Πρωθυπουργό.
Και µια παρατήρηση επί του άρθρου 113 για τη σύσταση της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Συµφωνώ µε τις παρατηρήσεις του
Προέδρου της Βουλής και θα ήθελα στο σκοπό της επιτροπής
για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας
να προστεθεί η ανάδειξη της περιφερειακής Ελλάδας και η ουσιαστική ενσωµάτωσή της στα δηµόσια πράγµατα, στη σύγχρονη
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, δεδοµένου
µάλιστα, ότι το λίκνο της Επανάστασης του 1821 βρισκόταν σε
περιοχές της σηµερινής ελληνικής περιφέρειας, όπως η ευρύτερη ιδιαίτερη πατρίδα µου, Πελοπόννησος, η Αρκαδία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον κ. Γκιόλα από τον ΣΥΡΙΖΑ να έλθει στο Βήµα.
Είναι γνωστό ότι ο κ. Γκιόλας τηρεί πάντα τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Nαι, αλλά έχουν προηγηθεί συνάδελφοι,
που µίλησαν δεκατρία λεπτά και παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάντως.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το θέµα της στελέχωσης και της
λειτουργίας της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης είναι γνωστό ότι
απασχόλησε διαχρονικά τις περισσότερες, αν όχι όλες τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις της χώρας. Ο νυν Πρωθυπουργός είχε
κατά καιρούς προβεί σε δηλώσεις, αναφορικά µε τη συγκρότηση,
τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του δηµοσίου, σκιαγραφώντας
ορισµένες από τις ουσιώδεις αρχές, όπως της αποκοµµατικοποίησης, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη δοµή και την επιλογή των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης.
Ας θυµηθούµε τι είχε πει επί λέξει ο κ. Μητσοτάκης στις 3
Μαΐου του 2018: «Είµαι αποφασισµένος να γκρεµίσω το κοµµατικό κράτος για να χτίσουµε ένα αξιοκρατικό δηµόσιο». Και
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αλλού: «Το κοµµατικό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ θα ξηλωθεί, όπως και
όλη η δοµή των δεκάδων ειδικών γραµµατέων που διόρισαν µε
εντελώς αναξιοκρατικό τρόπο για να αλώσουν το κράτος, µαζί
µε χιλιάδες µετακλητούς υπαλλήλους. Οι δικοί µου Υπουργοί δεν
θα προσλαµβάνουν ανεπάγγελτους για να βολέψουν στο δηµόσιο κουµπάρους ή συγγενείς τους». Και τέλος: «Η αξιολόγηση
είναι αίτηµα των δηµοσίων υπαλλήλων. Το µοντέλο µας θα είναι
διάφανο και απολύτως αξιοκρατικό».
Ας προχωρήσουµε, λοιπόν, τώρα στις απαραίτητες συγκρίσεις, για να ελέγξουµε την αντιστοίχιση ή τη δυσαρµονία λόγων
και έργων, διακηρύξεων και γεγονότων.
Εν πρώτοις, η υποχρεωτικά περιλαµβανόµενη και θεσπιζόµενη
διά του νοµοσχεδίου διαβούλευση πάει περίπατο. Ο προτείνων
Υπουργός, µε εναγώνια σπουδή να ψηφιστεί τάχιστα το παρόν
νοµοσχέδιο για να καθοριστεί άµεσα η οργάνωση και η λειτουργία των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, παρέλειψε να πειθαρχήσει στη θεσπιζόµενη τήρηση του
σταδίου της διαβούλευσης και εισήγαγε το νοµοσχέδιο χωρίς
αυτήν, επικαλούµενος την αναγκαιότητα της νέας διάρθρωσης
της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, λες και όλος ο µηχανισµός
και η χώρα θα παρέλυε και θα παρέµενε ακυβέρνητη.
Είναι αλήθεια ότι κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην
αρµόδια επιτροπή έγιναν, κατόπιν πιέσεων των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της λοιπής Αντιπολίτευσης, ορισµένες διορθώσεις, όπως η δοµηµένη συνέντευξη, η απάλειψη της αρνητικής
προϋπόθεσης για τους υπηρεσιακούς γραµµατείς να έχουν υπηρετήσει τα προηγούµενα πέντε χρόνια ως αποσπασµένοι σε πολιτικά κόµµατα, η επαναφορά του τετραετούς στρατηγικού
προγραµµατισµού προσλήψεων και η απόσυρση της απαράδεκτης εισαχθείσης διάταξης για την τοποθέτηση ιδιωτών σε θέσεις προϊσταµένων στην υπό σύσταση Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναφερθώ τώρα σε ορισµένα βασικά
χαρακτηριστικά και σε διατάξεις του νοµοσχεδίου που δεν το καθιστούν –τουλάχιστον κατ’ εµάς- αποδεκτό.
Συγκροτείται και οργανώνεται µε αυστηρά και περιοριστικά
πλαίσια ένα σφικτό και δυσκίνητο πρωθυπουργοκεντρικό σύστηµα εξουσίας. Φαντάζοµαι ότι αν ο Όττο φον Μπίσµαρκ, ο σιδηρούς Καγκελάριος της Πρωσίας του 1862, εκαλείτο σήµερα
να οργανώσει τη διοίκηση του κράτους, θα ακολουθούσε µια
διάρθρωση πιο ελαφριά, περισσότερο συλλογική και δηµοκρατική, το ίδιο ίσως και ο φωτισµένος πρώτος κυβερνήτης µας της
Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας, διότι αµφότεροι, όπως και άλλοι
ηγήτορες της εποχής εκείνης, θέσπισαν ένα βαρύ, συγκεντρωτικό και αυταρχικό σύστηµα διοίκησης, αλλά όλα αυτά -φευ!εκατόν πενήντα και διακόσια χρόνια πριν. Ήδη βρισκόµαστε στο
2019.
Συνακόλουθη µε την ίδια αντίληψη είναι η οργάνωση και της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία συναρθρώνεται σαν µια νέα
µικρή και υπεράνω όλων Κυβέρνηση - Καγκελαρία που θα περιλαµβάνει έξι γενικούς γραµµατείς συν την ΕΥΠ. Έτσι, λοιπόν,
προσδίδει στη διοίκηση τα χαρακτηριστικά µιας υπερδοµής που
θα αντιµετωπίζει θέµατα στρατηγικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού ως επάλληλη και οιονεί ελέγχουσα τις αντίστοιχες
δοµές κάθε Υπουργείου.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι από τις πρόνοιες του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου απουσιάζει παντελώς η οποιαδήποτε αναφορά,
αλλά κυρίως ρύθµιση του θέµατος του διαχωρισµού αρµοδιοτήτων των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Η λογική του δεν είναι
να εφαρµόσει την αρχή της αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων από
την κεντρική διοίκηση, όπως συµβαίνει στο σύνολο σχεδόν των
ευρωπαϊκών κρατών. Και τούτο διότι η επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας είναι ένα απολύτως ελεγχόµενο συγκεντρωτικό µοντέλο,
κλείνοντας όµως και το µάτι στο κοµµατικό πελατειακό ακροατήριό σας, δηλαδή στα δικά σας παιδιά που θα διαγκωνιστούν
για να παρεισφρήσουν στα άδυτα της εξουσίας. Εκεί δεν κατατείνουν άλλωστε οι µεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταµένων
χωρίς καµµία αξιολόγηση για ακαθόριστο χρόνο, αλλά και η κατάληψη των επίζηλων και βεβαίως πολυαρίθµων θέσεων των µετακλητών υπαλλήλων;
Αξίζει να επισηµανθεί, αν και ακούστηκε και προηγουµένως,
ότι µόνο η νεοσύστατη Προεδρία της Κυβέρνησης θα απασχολεί
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τετρακόσια σαράντα άτοµα, εκ των οποίων εκατό µετακλητούς
και άλλους τριακόσιους σαράντα αποσπασµένους δηµοσίους
υπαλλήλους, καθώς και δηµοσιογράφους. Άνθρακες, λοιπόν, ο
θησαυρός της δήθεν µείωσης των µετακλητών, για τους οποίους
τα ΜΜΕ που στηρίζουν τη Νέα Δηµοκρατία είχαν πείσει ότι θα
δούµε ουσιαστικό περιορισµό. Μείωση, όµως, από το πέντε στο
οκτώ συν δύο δεν έχουµε ξαναδεί. Φαίνεται ότι χρησιµοποιείτε
κάποια άλλα µαθηµατικά, λίγο πιο δηµιουργικά.
Κατά τα άλλα κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ για αναξιοκρατία,
ενώ εξαρχής έδωσε δείγµατα γραφής µε την τοποθέτηση ως
προϊσταµένων των αποκεντρωµένων διοικήσεων των αρχαιοτέρων υπαλλήλων, αλλά κυρίως όταν προχώρησε στην ψήφιση του
ν.4369/2016 που µε διαφανή και αξιολογικά κριτήρια συνετέλεσε
στην επιλογή ανωτέρων διοικητικών στελεχών µε διαφάνεια και
αξιοκρατία. Αυτόν τον θεσµό που όντως συντελεί στην αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης δεν τον θεωρήσατε δείγµα
χρηστής και δίκαιης και ορθής νοµοθέτησης και τον απαξιώσατε,
µη συµπεριλαµβάνοντας στο υπό κρίση νοµοσχέδιο τις διατάξεις
και µη αξιοποιώντας το υπάρχον αξιολογηµένο υπαλληλικό προσωπικό.
Κλείνοντας, θα ήθελα επιλεκτικά να αναφερθώ σε ορισµένες
διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου που προκάλεσαν τις αναµενόµενες και απολύτως αιτιολογηµένες αντιρρήσεις µεγάλης
µερίδας των προσκληθέντων και παρουσιασθένων φορέων,
όπως η υποβάθµιση του ΣΕΠΕ και του ΣΔΟΕ που εντάσσονται
σε ενιαία γραµµατεία, χάνοντας τη διοικητική αυτοτέλεια, τη δυναµική και την αποτελεσµατικότητά τους. Χαρακτηριστικές ήταν
οι αντιρρήσεις του Προέδρου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων του ΣΕΠΕ, αλλά και η σκληρή κριτική που ασκήθηκε
από τον Αντιπρόεδρο της ΑΔΕΔΥ Γιώργο Πετρόπουλο για τη µεταφορά σηµαντικής ύλης του διοικητικού έργου στην υπερδοµή
της Προεδρίας της Κυβέρνησης που περιστέλλει και τις αρµοδιότητες της υπαλληλίας σε επίπεδο σχεδιασµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, είναι οι τεκµηριωµένες ενστάσεις που προβλήθηκαν από
τη Γενική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης τόσο σε αντισυνταγµατικές διατάξεις όσο και στον περιορισµό αρµοδιοτήτων των οργάνων αυτών που σύµφωνα και µε πρόσφατη νοµολογία του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι µονοπρόσωπο όργανο
κρατικής διοίκησης πλήρους ανεξαρτησίας, µη υποκείµενο σε εντολές άλλων και διενεργούν ανεξάρτητο δευτεροβάθµιο έλεγχο.
Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η µεταρρύθµιση του επιτελικού
κράτους που είχατε ευαγγελιστεί, κύριοι συνάδελφοι, ναυάγησε
στα ρηχά λόγω των έρµων και των βαριδιών που µετέφερε, δηλαδή λόγω της µονοµανίας που σας διακατέχει και της βαθιάς
προσήλωσής σας στον σκληρό νεοφιλελεύθερο κοµµατικό και
υπερσυγκεντρωτικό χαρακτήρα που επιφυλάσσετε για τη δηµόσια διοίκηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Γκιόλα.
Παρακαλώ την κ. Βούλτεψη από τη Νέα Δηµοκρατία να έρθει
στο Βήµα.
Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθώντας τη συζήτηση για το επιτελικό κράτος, όσο
αυτή διεξαγόταν στην επιτροπή και σήµερα στην Ολοµέλεια,
προσωπικά έχω εξαγάγει το συµπέρασµα ότι αυτήν τη στιγµή
υπάρχουν δύο προβλήµατα στην Αντιπολίτευση. Το ένα είναι η
ανάγκη για πρόωρη αντιπολίτευση και το άλλο είναι ένα είδος
οµαδικής αµνησίας που έχει καταλάβει την Αντιπολίτευση, τόσο
τους συναδέλφους που βρίσκονται στο ΚΙΝΑΛ, όσο και τους συναδέλφους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και βρίσκονται στο
ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κίνηµα Αλλαγής, κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη
φορά ακούτε την έννοια «επιτελικό κράτος»; Από σαράντα κύ-
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µατα και τρία µνηµόνια έχει περάσει η έννοια επιτελικό κράτος.
Μήπως ξεχάσατε τη Λευκή Βίβλο που θα µας βοηθούσε ο ΟΟΣΑ
να φτιάξουµε; Μήπως ξεχάσατε τον µεγάλο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που
θα ακολουθούσε τον κανονικό «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και θα ήταν η µεγάλη αναµόρφωση του κράτους; Μήπως ξεχάσατε τον κ. Παπανδρέου που µιλούσε για επιτελικό, ισχυρό κράτος; Ξεχάσατε τη
συµφωνία των τριών Αρχηγών το 2012 που επίσης µιλούσε για
επιτελικό κράτος;
Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δεν µας έλεγε κάθε τόσο και δεν µας µιλούσε περί ισχυρού και αποτελεσµατικού κέντρου, διεύθυνσης
του κυβερνητικού έργου; Δεν µας µιλούσε για αποκατάσταση
του επιτελικού ρόλου του δηµόσιου τοµέα; Στο Ναύπλιο το 2013,
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κ. Τσίπρα παρουσίασε το πρόγραµµά του
για τη δηµόσια διοίκηση, δεν είχε µιλήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας για
σαφή διάκριση της κυβερνητικής από τη διοικητική λειτουργία;
Δεν είναι, λοιπόν, κάτι καινούργιο αυτό που συζητούµε.
Ας δούµε ποιες είναι οι κατηγορίες που απευθύνετε στην Κυβέρνηση µε αφορµή το νοµοσχέδιο: Η υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων στον Πρωθυπουργό και την Προεδρία της Κυβέρνησης,
η µείωση του κύρους του Υπουργικού Συµβουλίου, η υφαρπαγή
κρίσιµων αρµοδιοτήτων του Υπουργού, πρωθυπουργικοκεντρικές δοµές κ.λπ..
Καλά, δεν γνωρίζετε ότι το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα έχει
Πρωθυπουργό ο οποίος βάσει του Συντάγµατος και των νόµων
έχει όλες τις αρµοδιότητες τις οποίες µετά µοιράζει στους
Υπουργούς; Διότι, αν δεν είχε αυτές τις αρµοδιότητες, πώς θα
έκανε ανασχηµατισµό; Θα µπορούσε οποιοσδήποτε πρωθυπουργός να κάνει διαφορετικά ανασχηµατισµό και να αλλάξει τους
Υπουργούς του και να πάρει καινούργιους και να αλλάξει και τις
δοµές των Υπουργείων και να αλλάξει και τις ονοµασίες τους αν
δεν είχε αυτές τις αρµοδιότητες; Ας υποθέσουµε ότι δεν το ξέρετε αυτό, που δεν το δέχοµαι. Πώς γίνεται, δηλαδή, τώρα;
Έχουµε περάσει όλη αυτήν την περίοδο, όλη αυτήν τη δεκαετία,
την περίοδο του κ. Παπανδρέου που πήγαινε από τριανδρία σε
τριανδρία. Είχε δικαίωµα ο κ. Παπανδρέου να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε Υπουργούς του; Βλέπω εδώ τον κ. Ραγκούση.
Δεν είχε λείψει από καµµία τριανδρία. Του είχε δώσει προφανώς
αυτό τα δικαίωµα ο λαός που τον είχε ψηφίσει.
Όταν στήνονταν επτά νέα στρατηγεία στο Μέγαρο Μαξίµου –
καταθέτω τα σχετικά για τα Πρακτικά, µε νέες διευθύνσεις, όπου
όλα αυτά συνεδρίαζαν υπό τη στενή συνεργάτιδα του κ. Παπανδρέου, την κ. Βάρτζελη και συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας του Πρωθυπουργού επί κ. Παπανδρέου και όλα τα στοιχεία
για τους σοφούς και πώς θα γινόταν αυτή και πώς έγινε, εδώ
βλέπω «πρώτο τεστ για το στρατηγείο Ραγκούση»-, τότε είχε δικαίωµα να το κάνει αυτό ο κ. Παπανδρέου; Δεν έπαιρνε σηµαντικές αρµοδιότητες από τους Υπουργούς; Δεν τους υποβίβαζε;
Αυτές δε οι γραµµατείες επενέβαιναν ευθέως στα Υπουργεία αν
δείτε τα αντικείµενά τους: Επτά στρατηγεία µέσα στου Μαξίµου.
Εποµένως, δεν υπάρχει θέµα επ’ αυτού φαντάζοµαι.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Τσίπρας µε ποιους κυβέρνησε; Με το Υπουργικό του Συµβούλιο κυβέρνησε ή µε το στενό του Υπουργικό Συµβούλιο, το
υπουργικό περιβάλλον, τους Υπουργούς Επικρατείας που ήταν
µέσα στο Μαξίµου και τους Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ; Οι πιο νευραλγικοί τοµείς επί Τσίπρα είχαν ανατεθεί
στους Υπουργούς του Μαξίµου: συντονισµός, ενηµέρωση, ελεγκτικοί µηχανισµοί, επενδύσεις, τράπεζες, ακόµη και η Γενική
Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας. Εκείνοι οι Υπουργοί, ο Φλαµπουράρης και ο Παππάς, είχαν γίνει πολυεργαλεία. Όλα! Δεν
υπήρχε κάτι που να µην τους είχε ανατεθεί κατά διαστήµατα.
Αυτό δεν ήταν υφαρπαγή αρµοδιοτήτων από Υπουργούς;
Για παράδειγµα, όταν στον κ. Παππά ανατέθηκαν µαζί µε την
ενηµέρωση και οι επενδύσεις, από ποιο Υπουργείο τις πήρε;
Πώς; Δεν αποδυναµώθηκε το Υπουργείο που ασχολείται µε τις
επενδύσεις; Όταν στον κ. Φλαµπουράρη ο κ. Τσίπρας ανέθεσε
την εποπτεία των τραπεζών, παίρνοντάς τη µάλιστα από τον κ.
Δραγασάκη, τον Αντιπρόεδρο τότε της Κυβέρνησης, δεν υποβί-
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βαζε τον κ. Δραγασάκη; Η εποπτεία των τραπεζών ήταν δουλειά
του κ. Φλαµπουράρη; Και όταν ο κ. Φλαµπουράρης πήρε υπό την
εποπτεία του τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας, που
µε νόµο ανήκει στο Υπουργείο των Οικονοµικών -και µε ΦΕΚ µάλιστα-, τότε δεν είχαν µεταβιβαστεί κρίσιµες αρµοδιότητες του
Υπουργού των Οικονοµικών;
Και επιτέλους όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν γνώσεις, εµπειρία,
αντοχές να τα πάρουν πάνω τους όλα; Απ’ όσο γνωρίζουµε όχι.
Γιατί, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ανέθετε όλες τις δουλειές που θεωρούσε κρίσιµες στους προσωπικούς του Υπουργούς και ήρθε σήµερα εδώ να κάνει κριτική για µια δοµή διαφανή, η οποία
σχετίζεται µε τον συντονισµό;
Να σας πω ένα άλλο παράδειγµα, τον κ. Κουίκ. Υποτίθεται ότι
υπάρχουν ελεγκτικοί µηχανισµοί στο κράτος. Αυτοί οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί είχαν µεταφερθεί όλοι στου Μαξίµου κάτω από µια
Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς. Και ενώ είχε
Υπουργό Επικρατείας τον κ. Νικολούδη, που ησχολείτο υποτίθεται µ’ αυτή τη Γενική Γραµµατεία, έβαλε και τον κ. Κουίκ για να
συντονίζει, λέει, τους µηχανισµούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν
αρµόδιο Υπουργό, αλλά χρειαζόταν και ο κ. Κουίκ, γιατί έλυνε τα
χέρια και άνοιγε τους δρόµους. Δεν είχε µεταφερθεί τότε ολόκληρος ο ελεγκτικός µηχανισµός, που πρέπει να είναι ανεξάρτητος, στου Μαξίµου;
Όταν ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, διόριζε τρεις Υπουργούς Επικρατείας και έναν Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και τους ανέθετε αρµοδιότητες, είχε προφανώς στο νου του –και πρέπει να
αναγνωρίσετε ότι πρέπει να µπορεί να το κάνει και ο σηµερινός
Πρωθυπουργός- την ανάγκη να συντονίζει, να µαθαίνει, να πληροφορείται. Δεν γίνεται κάτι πρωτόγνωρο, που µας είπε για το
1969 ο κ. Τσίπρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Θα ήθελα ένα λεπτό να πω
κάτι για το ΣΔΟΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας διέκοψα.
Συνεχίστε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ.
Λέτε για το ΣΔΟΕ. Για να συνεννοηθούµε, το ΣΔΟΕ µε το τρίτο
µνηµόνιο που φέρατε εσείς στη χώρα πέρασε στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά για να
το έχετε, για να µην το ξαναπείτε. Εδώ έχει περάσει ξεκάθαρα.
Κι αυτό γιατί έγινε; Γιατί νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2015, η δική
σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε τον νόµο για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην οποίαν αναφερθήκατε, είχε συστήσει τη Γενική Γραµµατεία της Καταπολέµησης
της Διαφθοράς και τα είχατε φέρει όλα στα Μαξίµου. Ήρθε η
τρόικα και είπε «όχι» τότε. Το ΣΔΟΕ θα πάει στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, οπότε τώρα δεν σας πειράζει που πάει
στη Γενική Γραµµατεία Φορολογικών Θεµάτων.
Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά. Είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Δεν πιστεύω να το αµφισβητείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, κ. Βούλτεψη. Ευχαριστούµε πολύ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τελειώνω σε µισό λεπτό.
Συνεχίζατε από το 2015 µέχρι και το 2016 να µεταφέρετε υποθέσεις από το ΣΔΟΕ στη Γενική Γραµµατεία, µε αποτέλεσµα στο
τέλος να έρθουν δυο αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και να µην ελεγχθεί καµµία απ’ αυτές τις υποθέσεις. Παρακαλώ κι αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αυτά για να διαλυθούν οι µύθοι σχετικά µε το συνέβαινε
στο παρελθόν και το τι µπορεί να συµβαίνει σήµερα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα κάνουµε µια
εκτίµηση του χρόνου, την οποία θα ανακοινώσουµε αργότερα
για να µην υπάρχουν συνάδελφοι που θα περιµένουν. Θα δούµε
πως θα προχωρήσουµε και θα το πούµε µετά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ιωάννης Οικονόµου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να αντιληφθούµε τη σηµασία και το βάρος της µεταρρύθµισης που επιχειρεί η Κυβέρνηση µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, θα ήταν
χρήσιµο κατά τη γνώµη µου όχι να αναλωθούµε σε µια µάχη χαρακωµάτων για το ποιος αναπαρήγαγε λιγότερο ή περισσότερο
τα αρνητικά στερεότυπα της Μεταπολίτευσης, µάχη εκ των προτέρων χαµένη στη συνείδηση των πολιτών, αλλά να αναλογιστούµε τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες που χαρακτήρισαν
για χρόνια το πολιτικό µας σύστηµα και την αντανάκλαση που
αυτές είχαν στους πολίτες, στην ανάπτυξη και τελικά στην ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Τι είχαµε; Είχαµε πολιτικές που εξαγγέλλονταν ή ακόµα-ακόµα
και ψηφίζονταν, αλλά η εφαρµογή τους µπλοκαριζόταν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας ή και ακυρωνόταν µε τις αλλαγές πολιτικών προσώπων, ακόµα και µέσα στους κόλπους της ίδιας
Κυβέρνησης. Είχαµε ακραία πολιτικοποίηση και κοµµατικοποίηση της δηµοσίας διοίκησης που ένα από τα αποτελέσµατά της
ήταν η απαξίωση του κύρους της ιεραρχίας στο δηµόσιο. Είχαµε
µεγάλη διασπορά ελεγκτικών µηχανισµών των οποίων σε µεγάλο
βαθµό οι αρµοδιότητες επικαλύπτονταν, µε αποτέλεσµα να
έχουµε αρρυθµίες στους ελέγχους. Είχαµε νόµους τόσο πολύπλοκους, αλλά ταυτόχρονα και τόσο αδύναµους που να µπορούν
πολύ εύκολα να αλλοιωθούν από προεδρικά διατάγµατα, από
κοινές υπουργικές αποφάσεις, από εφαρµοστικές εγκυκλίους,
έτσι ώστε στο τέλος να µην βγαίνει άκρη και τη λύση να µην µπορεί να τη δώσει ο νόµος, αλλά ο πολιτικός.
Εδώ, ξέρετε, ο κατάλογος των συνεπειών για τους πολίτες, για
την κοινωνία, για την οικονοµία είναι µακρύς. Εγώ θέλω για λόγους χρόνου να αναφερθώ µόνο σε µία εµβληµατική περίπτωση
αυτής της κατηγορίας, που κατά τη γνώµη µου αποτελεί το συµπέρασµα της οικοδόµησης µιας χώρας µε θεµέλιο την παραγωγή
αδύναµων, ανίσχυρων και πολλές φορές και άκυρων κανονιστικών πράξεων από την πλευρά της πολιτικής τάξης.
Θα αναφερθώ σε κάτι που ακούστηκε δύο φορές αυτή την Αίθουσα αλλά µε διαφορετική προσέγγιση. Αναφέροµαι στην περίπτωση του πρώην Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,
του κ. Ρακιντζή. Προσέξτε: Σύµφωνα µε τον ν.3074/2002, ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης επιλέγεται για πενταετή
θητεία, ενώ διορίζεται και παύεται µε προεδρικά διατάγµατα. Ο
κ. Ρακιντζής τοποθετείται στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης στις 13-9-2004 και λήγει η θητεία του στις 139-2009. Μέχρι το 2016, όµως, ο κ. Ρακιντζής εξακολουθεί να είναι
Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης. Στις αρχές του 2016
το Γ’ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας έρχεται και λέει ότι
ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης -επειδή ακριβώς δεν
έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα προεδρικά διατάγµατα για τη συνέχιση της θητείας του- κατέχει παρανόµως τη θέση αυτή και κινδυνεύουν οι αποφάσεις που έχει βγάλει όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα να θεωρηθούν άκυρες.
Σηµειώστε ότι από το 2009 µέχρι το 2016 η χώρα κυβερνήθηκε
από τέσσερις πρωθυπουργούς, στις κυβερνήσεις συµµετείχαν
έξι κόµµατα και κάθε χρόνο στη Βουλή ερχόταν ο κ. Ρακιντζής
και έδινε την έκθεση µε τον απολογισµό των πεπραγµένων του.
Τέσσερις Πρωθυπουργοί, έξι κόµµατα, κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο ο κ. Ρακιντζής και το προεδρικό διάταγµα που θα τον κατοχύρωνε θεσµικά -ανεξάρτητα ποιος τον ήθελε, ποιος δεν τον
ήθελε, τίνος φίλος ήταν ή όχι- δεν εκδόθηκε, µε αποτέλεσµα να
κινδυνεύουν οι κανονιστικές πράξεις του να είναι άκυρες.
Εάν αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελεί κραυγαλέα απόδειξη του πόσο γενναία και µεγάλα βήµατα πρέπει να
κάνουµε για τη θεσµική θωράκιση και τον εκσυγχρονισµό του νοµικού µας πολιτισµού και της λειτουργίας µας, τότε τι είναι; Καταθέτω για τα Πρακτικά τα δηµοσιεύµατα του ηλεκτρονικού
τύπου για το συγκεκριµένο περιστατικό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα αυτά που περιέγραψα παραπάνω πρέπει να αλλάξουν, αν θέλουµε επιτέλους να φτιάξουµε κράτος. Και για να αλλάξουν, δεν αρκούν µόνο οι καλές
προθέσεις προσώπων που είναι στην κυβέρνηση ή στα κόµµατα.
Δεν αρκούν, γιατί αν δεν υπάρχει κρυστάλλινη θεσµική θωράκιση, οι καλές προθέσεις στην αρχή σταδιακά θα υποχωρήσουν
κάτω από το βάρος της επικαιρότητας και της καθηµερινότητας
και στη συνέχεια θα συνθλιβούν υπό το βάρος προσεγγίσεων ψηφοθηρικών ή κατεστηµένων αντιλήψεων.
Αυτήν ακριβώς την επιδίωξη, της κρυστάλλινης θεσµικής θωράκισης, επιχειρεί το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος σε τέσσερις συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Πρώτα απ’ όλα δηµιουργείται
ένας βασικός πυλώνας της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας,
που είναι η Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, η οποία θα είναι η µόνη αρµόδια για την τελική νοµοτεχνική επεξεργασία κάθε σχεδίου νόµου.
Ταυτόχρονα γίνονται και κάποια άλλα πολύ σοβαρά πράγµατα.
Μόνο σε ένα θα αναφερθώ. Θεσµοθετείται -και σωστά- η ισχύς
σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των καινούργιων νόµων, κυρίως
αυτών που έχουν οικονοµική και γραφειοκρατική επιβάρυνση για
τις επιχειρήσεις.
Δεύτερον, προκειµένου να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικότερα η διαφθορά δηµιουργείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάτω
από την οποία συγκεντρώνονται και ενοποιούνται όλες οι επιµέρους ελεγκτικές αρχές σε ό,τι αφορά τη δηµόσια διοίκηση και
εκσυγχρονίζονται οι ελεγκτικές της διαδικασίες.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, να πω ότι θα
ήταν χρήσιµο να εξετάσει η Κυβέρνηση σε ένα δεύτερο βαθµό
την αντίστοιχη αρχιτεκτονική και σε άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς, που είναι κατ’ εξοχήν ανάγκη η επιτελικότητα, όπως για
παράδειγµα στην καταπολέµηση του παρεµπορίου, στην καταπολέµηση των παράνοµων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα, στο χάος στις αστικές συγκοινωνίες µε την
εισιτηριοδιαφυγή και την κατάληψη των λεωφορειόδροµων, που
επίσης δεν βγαίνει άκρη.
Τρίτη κατεύθυνση: Κατοχυρώνεται θεσµικά η αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και ενισχύεται ουσιαστικά ο
ρόλος των δηµοσίων υπαλλήλων και µε τον καινούργιο θεσµό
του υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα µε τις πολύ ουσιαστικές
αρµοδιότητες που έχει και µε τον ρόλο των γενικών διευθυντών
και µε το γεγονός ότι κρίσιµες αρµοδιότητες διοίκησης ελεγκτικών σωµάτων περνούν από κυβερνητικά ή κοµµατικά στελέχη σε
υπηρεσιακά στελέχη.
Τετάρτη κατεύθυνση: Καθιερώνεται µία καινοτόµα φιλοσοφία
διακυβέρνησης µε το Υπουργικό Συµβούλιο να δίνει έναν ενιαίο
συνεκτικό επιχειρησιακό χάρτη της διακυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό να µπορεί ουσιαστικά να παρεµβαίνει και να επιλύει
ζητήµατα συντονισµού, που δηµιουργούν σε πολλές περιπτώσεις
αρρυθµίες και καθυστερήσεις. Και όλα αυτά γίνονται µε λιγότερους Υπουργούς Επικρατείας, µε λιγότερους γενικούς και ειδικούς γραµµατείς, µε λιγότερους µετακλητούς υπαλλήλους και
µε µικρότερο κόστος, όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως
στις αναφορές του κυρίου Υπουργού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για το επιτελικό
κράτος, κατά τη γνώµη µου, δεν απαντά απλώς σε µια ανάγκη
δεκαετιών. Συνιστά για τη χώρα και µια µεγάλη ευκαιρία να κάνουµε τα πράγµατα αλλιώς, δηλαδή να αποκτήσουµε επιτέλους
µια αξιοκρατική χειραφετηµένη και αποτελεσµατική διοίκηση σε
όλα τα επίπεδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε συνάδελφε, για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στο Βήµα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλήθεια πιστεύετε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο φτιάχνετε επιτελικό κράτος;
Μια κυβέρνηση και ένα Υπουργείο πρέπει να υπακούουν σε τέσσερις βασικές λειτουργίες, τις οποίες ανέφερε ο εισηγητής µας,
δηλαδή στη νοµοθετική πρωτοβουλία που µε την Προεδρία της
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Κυβέρνησης κάπως αφαιρείται από τα Υπουργεία, στον στρατηγικό σχεδιασµό και τον ετήσιο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων
του Υπουργείου, στη χρηµατοδότηση και την ιεράρχηση της χρηµατοδότησης και τελικά στον έλεγχο των διαδικασιών της νοµιµότητας, αλλά και της υλοποίησης. Της υλοποίησης από ποιους;
Από εκεί που θα αποκεντρωθούν οι δραστηριότητες, για να µπορέσεις πραγµατικά να λες ότι έχεις µια επιτελική δοµή, η οποία
έχει αποκεντρωµένες δοµές, οι οποίες υλοποιούν.
Εδώ κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Φτιάχνετε ένα υπερσυγκεντρωτικό, αντιπαραγωγικό, γραφειοκρατικό κράτος, δέσµιο πολλές φορές -και αυτό είναι µια καινοτοµία και οφείλουµε να σας
την αναγνωρίσουµε- διαδικασιών τύπου πολυεθνικής. Φτιάχνετε
ένα γραφειοκρατικό τέρας, έναν υδροκεφαλικό θεσµό µε την
ονοµασία Προεδρία της Κυβέρνησης, στην οποία θα υπηρετούν
τετρακόσιοι σαράντα υπάλληλοι, ίσως και κάτι παραπάνω από
ό,τι φαίνεται, εκ των οποίων οι εκατό µετακλητοί –µάλλον και κάτι
παραπάνω, είκοσι είπε ο Υπουργός- πιθανόν να µπορούν να πάρουν και θέσεις προϊσταµένων, µε πέντε γενικές γραµµατείες και
µια ειδική γραµµατεία, µε σηµαντική εµπλοκή στο νοµοθετικό
έργο των Υπουργών, µε δηµιουργία αναχώµατος στη λειτουργία
της νοµοθετικής αρµοδιότητας των Υπουργών και µε την εισαγωγή, όπως είπα και πριν, διαδικασιών πολυεθνικών εταιρειών.
Ξέρετε, αυτή η εισαγωγή των διαδικασιών, αλλά και η απευθείας ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς από τον Πρωθυπουργό δηµιουργεί αφ’ ενός διαρχίες και επικαλύψεις
αρµοδιοτήτων, αλλά αφ’ ετέρου µας δηµιουργεί και µια υπόνοια
ότι µάλλον δεν εµπιστεύεστε τους Υπουργούς σας και τους κάνει
απλά διευθυντές της «Κυβέρνησης Α.Ε.».
Μας λέτε για την αποκοµµατικοποίηση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που πραγµατικά έφερε την τοµή της αποκοµµατικοποίησης µε την καθιέρωση του Μητρώου Επιτελικών
Στελεχών που το καταργείτε, µε την καθιέρωση των τοµεακών
και διοικητικών γραµµατέων, που επίσης καταργείτε.
Και τι κάναµε; Σταµατήσαµε το να υπάρχουν οι πολιτικοί, οι
διορισµένοι γενικοί γραµµατείς, οι κοµµατικοί γενικοί γραµµατείς.
Εσείς τι κάνετε τώρα; Φέρνετε τους κοµµατικούς γενικούς
γραµµατείς µε τους µετακλητούς που θα τους συνοδεύουν και
τους υπηρεσιακούς γενικούς γραµµατείς, δηλαδή θα έχουµε
ταυτόχρονα δύο γενικούς γραµµατείς στο ίδιο Υπουργείο, και
υπηρεσιακό και πολιτικό γενικό γραµµατέα.
Καταργείτε τη διαδικασία τοποθέτησης προέδρων διοικητικών
συµβουλίων, µελών διοικήσεων, νοµικών προσώπων της Κυβέρνησης από το Επιτελικό Μητρώο Στελεχών αφού το καταργείτε.
Επιστρέφετε, λοιπόν, στο αµαρτωλό σας παρελθόν, στο παρελθόν της κοµµατικοποίησης του κράτους.
Εγώ θα σας πω ένα πράγµα για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Καταργήσατε τον Γενικό Γραµµατέα Ναυτιλίας και αφήσατε µόνο
τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικών Υποδοµών, µια Γενική Γραµµατεία η οποία ασχολείται µε τη ναυτεργασία, τη ναυτιλία και την ακτοπλοΐα.
Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Ότι σήµερα δεν µπορεί να
συνεδριάσει το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, το οποίο
συµβουλεύει τον Υπουργό για θέµατα ακτοπλοΐας. Καταφέρατε,
λοιπόν, να δηµιουργήσετε θέµα στην ακτοπλοΐα, το οποίο δεν
ξέρω πώς θα λύσετε και, πράγµατι, θα έχει ενδιαφέρον να δούµε
πώς θα το λύσετε.
Πάµε τώρα στο άλλο µεγάλο ζήτηµα, τους µετακλητούς. Τεσσεράµισι χρόνια µας λέγατε για τους µετακλητούς. Μειώνονται
οι µετακλητοί; Απ’ ό,τι φαίνεται, όχι πολύ. Είπατε ότι είναι εξακόσιοι ενενήντα πέντε, συν τους είκοσι, σύνολο επτακόσιοι δέκα,
περίπου όσους είχαµε κι εµείς.
Τι µειώνετε όµως; Τα τυπικά τους προσόντα. Μπορούν όλοι να
είναι απόφοιτοι λυκείου, για να τακτοποιήσετε «γαλάζια» παιδιά.
Καλά, δεν έχετε «γαλάζια» παιδιά µε πτυχίο; Πρέπει να βάλετε
και απόφοιτους λυκείου να τακτοποιήσετε; Δεν έχετε αρκετούς;
Δεν έχετε επτακόσιους µε πτυχίο; Και τι άλλο κάνετε; Τους αυξάνετε και τους µισθούς.
Και επίσης, τι κάνετε; Αυξάνετε τους δηµοσιογράφους στα
γραφεία Τύπου. Όσους, δηλαδή, δεν κατάφεραν να εκλεγούν
από αυτούς που σας λιβάνιζαν τεσσεράµισι χρόνια και περνού-
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σαν την προπαγάνδα σας, θα τους βάλετε στα γραφεία Τύπου
των Υπουργείων. Συγχαρητήρια. Άξιος ο µισθός τους, απ’ ό,τι
φαίνεται.
Υποβαθµίζετε αρχές ελέγχου, όπως είναι το ΣΕΠΕ. Το Σώµα
Επιθεωρητών Εργασίας κατάφερε να µειώσει, µε τη σκληρή δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια, κατά 10% την αδήλωτη εργασία. Υποβαθµίζετε το ΣΔΟΕ. Και τελικά, µάλλον, δικαιώνονται
οι δηλώσεις του σηµερινού Πρωθυπουργού στην προεκλογική
περίοδο, όταν βρέθηκε στο Καστελόριζο, που είπε: «Δεν θα σας
στέλνουµε εµείς ούτε το ΣΔΟΕ ούτε το ΣΕΠΕ». Συγχαρητήρια.
Το κάνατε κι αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν καταργούνται, όµως, κύριε Βουλευτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Καλά, θα το δούµε, κύριε Γεραπετρίτη, αν καταργούνται. Θα δούµε τη λειτουργία τους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, υποβαθµίζονται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αναβαθµίζονται.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Εγώ λέω ότι υποβαθµίζονται.
Ιδρύετε, λοιπόν, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και διορίζετε τον
διοικητή µε µια απόφαση του Πρωθυπουργού και απλή πλειοψηφία από τη Βουλή. Πάτε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και διορίζετε µε αδιαφανή τρόπο τον διοικητή, ο οποίος θα ορίσει και
τους προϊσταµένους. Γιατί; Διότι ο διακαής σας πόθος ήταν και
είναι η κατάργηση της Γενικής Επιθεώρησης Δηµόσιας Διοίκησης. Διότι ελέγχει τα σκάνδαλα τα οποία ανέφερε ο Παύλος Πολάκης πριν από λίγες µέρες εδώ µέσα. Και περιµένω να δω µε
ποιον τρόπο θα διασφαλίσετε -και δέχοµαι την πρόθεσή σας,
κύριε Γεραπετρίτη, θεωρώ ότι είναι ειλικρινής η πρόθεσή σαςότι αυτά τα σκάνδαλα θα ελεγχθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσο για την καλή νοµοθέτηση, τρία νοµοσχέδια φέρατε και τα
δύο είναι επείγοντα. Άντε, πες για τον ΕΝΦΙΑ ήταν επείγον. Το
άλλο που συζητείται σήµερα στην επιτροπή γιατί είναι επείγον;
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε.
Κανένα από αυτά τα νοµοσχέδια δεν πέρασαν την κεντρική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Έχουν µια σειρά από νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Και κάτι φοβερό. Φαίνεται ότι όταν βγήκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ειρήσθω εν παρόδω αυτό βγήκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αφού
ξεκίνησε η συζήτηση στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν
ισχύει αυτό, κύριε Βουλευτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Για το άλλο νοµοσχέδιο που
βγήκε πριν, απεκρύβησαν τα σχόλια που αφορούσαν το άσυλο
και παρακαλώ αυτό να το ελέγξετε. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν
επώνυµες καταγγελίες ότι ανέβηκαν σχόλια για το άσυλο και
απεκρύβησαν αυτά τα σχόλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτό που κάνετε σήµερα είναι και σκληρά κοµµατικό, δεξιό κράτος, µε επασφαλίσµατα φιλοσοφίας πολυεθνικών εταιρειών. Ο
λαός δεν σας εξέλεξε για να φτιάξετε µια Κυβέρνηση Α.Ε., δεξιάς
κοπής, δεν σας εξέλεξε για να καταργήσετε την αξιοκρατία και
την αποκοµµατικοποίηση. Το νοµοσχέδιο όχι µόνο δεν υπηρετεί
τον τίτλο του, αλλά αντίθετα οδηγεί σε ένα κράτος υδροκεφαλικό
και ταυτόχρονα κοµµατικό, επιστρέφοντας το κράτος χρόνια
πίσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας γνωρίσω ότι µετά
από την επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Βουλής µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων, αποφασίστηκε η ονοµαστική ψηφοφορία να γίνει αύριο στις 22.00’ το βράδυ.
Παρακαλώ τώρα, να ανέβει στο Βήµα η κ. Αυγέρη Θεοδώρα
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για µια νεοεκλεγείσα Βουλευτίνα να πραγµατο-
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ποιεί την πρώτη της οµιλία στην Ολοµέλεια µετά από οκτώµισι
ώρες διαδικασίας, µετά από τόσες οµιλίες σηµαντικών οµιλητών,
πρώην Πρωθυπουργού, Υπουργών, εισηγητών.
Άρα τι αποµένει; Μέσα σε αυτό το πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να προσπαθήσω να µην επαναλάβω πράγµατα πολύ σηµαντικά µε τα οποία συµφωνώ, κάποια µε τα οποία διαφωνώ και
έχω ενστάσεις και να κρατήσω το ενδιαφέρον και το δικό σας και
αυτών που µας παρακολουθούν.
Τόσο από το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, όσο και από τη
συζήτηση που προηγήθηκε στην αρµόδια επιτροπή και στις επιτροπές -γιατί θέλω να το συνδέσω και µε τη συζήτηση που ξεκίνησε στην αρµόδια επιτροπή για το πολυνοµοσχέδιο- όλες αυτές
οι συζητήσεις ενισχύουν την άποψη ότι το σχέδιό σας, κύριε
Υπουργέ -το είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, το είπαν κι άλλοι
οµιλητές- είναι και καλά µελετηµένο και µε πολύ προγραµµατισµένο τρόπο εφαρµόζεται και µάλιστα µε fast track διαδικασίες.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος εισήχθη σχεδόν ταυτόχρονα µε το λεγόµενο πολυνοµοσχέδιο. Και εκείνο συζητείται και θα ψηφιστεί, επίσης, µε
έναν υπέρ επείγοντα τρόπο. Μάλιστα, πριν από λίγες µέρες κατατέθηκε πολύ εσπευσµένα και η περιβόητη τροπολογία µε την
οποία στην ουσία αχρηστεύεται η Επιτροπή Ανταγωνισµού και
τα µέλη της.
Έγινε αρκετή συζήτηση στη σηµερινή διαδικασία, κύριε
Υπουργέ, σε σχέση µε τα πρόσωπα, το πολιτικό βάρος και τις
πολιτικές δουλείες που ενδεχοµένως έχουν. Εγώ θα ήθελα να
σταθώ στο τι θα γίνει µε τις ανοιχτές υποθέσεις οι οποίες ερευνώνται, γιατί σε αυτό δεν πήραµε απάντηση. Πήραµε απάντηση
κατά τη διαδικασία στην επιτροπή για µία άλλη αρχή, αυτή της
επιθεωρήτριας.
Μας είχατε δώσει, στην απάντησή σας στη δεύτερη ανάγνωση,
τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση όλες αυτές οι υποθέσεις να µη διερευνηθούν. Δεσµευτήκατε προφορικά. Ανέτρεξα και
στα Πρακτικά. Αυτή είναι η απάντησή σας, όπως τη µεταφέρω, αυτολεξεί. Πριν όµως αλέκτωρ λαλήσει, είχαµε την κατάθεση τροπολογίας µε την ακύρωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Επειδή, όµως, τα λόγια φεύγουν και τα γραπτά µένουν και
µόνο ο νόµος είναι αυτός που τελικά τηρείται και επειδή είχατε
την πρόνοια να φέρετε όλες αυτές τις µεταβατικές διατάξεις,
σας ερωτώ: Γιατί ενώ θέλετε να είστε δίκαιος, δεν φαίνεστε και
δίκαιος; Φέρτε κάποιες µεταβατικές διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι αυτές οι υποθέσεις θα διερευνηθούν µέχρι τέλους.
Αναφέροµαι και σε µία υπόθεση που διερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισµού, που αφορά αυτή την υπόθεση του ανταγωνισµού
στη διακίνηση του Τύπου. Είναι σαφές το ερώτηµα. Θα ήθελα
µία απάντηση, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αν µου
επιτρέπετε, αναφέρεστε στο δικό µου νοµοσχέδιο;
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Όχι, όχι. Λέω ότι πριν πείτε εσείς
ότι δεσµεύεστε προφορικά ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν
στην επιθεωρήτρια θα ολοκληρωθούν, ήρθε µία τροπολογία που
στην ουσία ακυρώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού και θέτει ερωτήµατα για το κατά πόσο θα ολοκληρωθεί η έρευνα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όχι
εδώ, όµως.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Όχι, όχι. Λέω, όµως, ότι ήρθε
µία νέα πράξη για να διαψεύσει εσάς τον ίδιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εµένα;
Γιατί;
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Γιατί υποθέτω ότι µε το νέο νοµοσχέδιο θα έρθει ακόµα ένας νέος νόµος που θα ακυρώνει µία
άλλη επιτροπή ελέγχου. Αυτό λέω.
Θα ήθελα, όµως, να ολοκληρώσω, γιατί µιλάω για τη σχέση και
τη συνοχή των νοµοσχεδίων, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι µόνο χρονική. Και τα δύο διαπνέονται από την ίδια πολιτική αντίληψη για
την εξουσία και υπηρετούν δύο πολιτικούς στόχους.
Ο πρώτος στόχος είναι θεσµικά και πολιτειακά βαρύς και φιλοδοξεί να επιδράσει µακρόχρονα στα πράγµατα της χώρας. Ο
δεύτερος είναι συγκυριακός και κοµµατικός.
Βασική στόχευση αυτού του νόµου για το περιβόητο επιτελικό
κράτος είναι η µεταφορά -και το είπαν πολλοί οµιλητές σήµερα-
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στον Πρωθυπουργό και σε δοµές, ελεγχόµενες από τον ίδιο θεσµικά και πολιτικά, κρίσιµων αποφάσεων για τη διοίκηση του κράτους. Ο όποιος βαθµός ανεξαρτησίας θεσµικών και διοικητικών
οργάνων µετατρέπεται σε εξάρτηση, ενώ η δηµοκρατική αντιπροσώπευση αντικαθίσταται από τις Βουλές και τις αποφάσεις
ενός Πρωθυπουργού.
Ανάλογες είναι οι στοχεύσεις συγκεντρωτισµού και στο πεδίο
της αυτοδιοίκησης και της ψηφιακής οργάνωσης της διοίκησης,
που προωθούνται µε το σχεδόν παράλληλο πολυνοµοσχέδιο, το
οποίο µνηµόνευσα παραπάνω.
Το γεγονός ότι ο εισηγούµενος το νοµοσχέδιο Υπουργός είναι
ένας έγκριτος καθηγητής συνταγµατικού δικαίου δεν καθησυχάζει τον πολίτη, αντίθετα τον ανησυχεί περισσότερο. Διότι γίνεται
σαφές ότι η πολιτική απορρύθµισης ουσιαστικών λειτουργιών
της δηµοκρατίας, συγκέντρωσης υπερεξουσιών στον Πρωθυπουργό και συγκυριακών κοµµατικών παρεµβάσεων είναι, κύριε
Υπουργέ, απολύτως συνειδητή.
Η αλήθεια είναι και θα πρέπει να σας τα αναγνωρίσω ότι προχωρήσατε σε κάποιες αλλαγές µετά από τη σκληρή κριτική που
δεχτήκατε, όχι µόνο από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και
από τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και τους φορείς
στην επιτροπή, που συµµετείχαν στη διαδικασία.
Οι αλλαγές αυτές, όµως, δεν είναι, επιτρέψτε µου τον όρο,
παρά το τυράκι στη φάκα της επικοινωνίας για να αποδείξετε ότι
είστε διαβουλευτικός, παρότι και εκεί βιώσαµε τη µεγάλη αντίφαση: Η διαβούλευση άργησε µία µέρα.
Η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου δεν αλλάζει, ούτε αλλάζει φυσικά και η απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει τα ανεξάρτητα σώµατα ελέγχου, ενώ όσα διατηρούνται θα βρίσκονται
πλέον κάτω από την οµπρέλα -ειπώθηκε πολλές φορές σήµεραµιας και µόνο αρχής, αυτής της διαφάνειας, και ενός και µόνο
επικεφαλής.
Θα προσπεράσω όλα τα άλλα που ακούστηκαν -δεν έχει
νόηµα- περί µη δηµοκρατικού, αναχρονιστικού, γραφειοκρατικού, δυσλειτουργικού µοντέλου διακυβέρνησης που είναι υποτελικό σε έναν υπέρ-πρωθυπουργό. Θα ήθελα λίγο να φτάσω και
σε αυτό που είχα επισηµάνει και στην τοποθέτησή µου στην επιτροπή, στο θέµα της αποπολιτικοποίησης και της αποφυγής
ελέγχου όλων αυτών των πραγµάτων από τα πολιτικά κέντρα.
Εσείς αναφερθήκατε σε αυτό, κύριε Υπουργέ.
Σας είχα πει και στην οµιλία µου στην επιτροπή ότι παρ’ ότι
είστε ένας καθηγητής του συνταγµατικού δικαίου, ενός δικαίου
κατ’ εξοχήν δηµοσίου, δεν αγαπάτε την πολιτική και τους πολιτικούς, γιατί θέλετε να κάνετε µία µετάθεση αυτού του ενδιαφέροντος σε άλλα κέντρα εξουσίας, αυτό που λέµε «ιδιώτες».
Είναι προφανές ότι αυτό γίνεται, όχι µέσα από το παράθυρο,
γιατί γίνεται µία σειρά προσλήψεων ανθρώπων, αυτό που λέµε
«µετακλητών» κι έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση σήµερα, αλλά
στην ουσία είναι η είσοδος µέσα από τις περιστρεφόµενες πόρτες των λεγόµενων «ιδιωτικών συµφερόντων». Αυτό καταδεικνύεται και αποδεικνύεται κάθε στιγµή. Πώς τα ιδιωτικά συµφέροντα
θα εκτοπίσουν τον βασικό ρόλο για τον οποίο ασκείται η διοίκηση, το δηµόσιο συµφέρον, υπηρεσίες στον πολίτη και στο κράτος για λογαριασµό συγκεκριµένων συµφερόντων µιας ιδιωτικής
ελίτ. Αυτό φαίνεται σε πάρα πολλές εκφάνσεις αυτού του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ. Εµείς θα το καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υποµονή που είχατε
στην επιτροπή να ακούσετε τις ενστάσεις µας και κυρίως για το
ότι υποµείνατε όλη αυτή τη διαδικασία σήµερα µέχρι στιγµής και
φαντάζοµαι και µέχρι το τέλος, µέχρι να λήξει η συνεδρίαση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο εισηγητής µας Χρήστος Σπίρτζης, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Πρόεδρος και πολλές και πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και άλλων κοµµάτων, νοµίζω ότι έχουν παραθέσει µε πολύ
αξιόπιστο και τεκµηριωµένο τρόπο όλα εκείνα τα επιχειρήµατα
που καταδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι ο τίτλος «επιτελικό κρά-
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τος» είναι ψευδεπίγραφος και αποτυπώνει ενδεχοµένως µία πρόθεση των εµπνευστών του, αλλά δεν αποτυπώνει την πραγµα- τικότητα.
Είναι ένα συγκεντρωτικό τέχνασµα ελέγχου από τον Πρωθυπουργό της χώρας όλων των λειτουργιών άγνωστο προς το
παρόν µε τι δυνατότητες επιτυχίας, γιατί οι αντιφάσεις είναι προφανείς και πολλές, αλλά είναι άγνωστες και οι σκοπιµότητες και
οι κατευθύνσεις τις οποίες θέλει να υπηρετήσει. Δεν θα χρειαστεί
από µένα να µπω περισσότερο στα επιµέρους ζητήµατα, επιλέγω
µία άλλη προσέγγιση.
Πριν από αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλέσω να
σταθείτε µέχρι αύριο στην παράγραφο 1γ του άρθρου 113 και
να παρέµβετε και ή να την απαλείψετε ή να την διορθώσετε δηµιουργικά. Σας συνοδεύει η φήµη του πανεπιστηµιακού µε φιλελεύθερο πνεύµα, µε σκέψη ανοιχτών οριζόντων. Το νοµοσχέδιο
δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Αυτή είναι η δική µου άποψη. Όµως
εδώ νοµίζω ότι έχετε να παίξετε ρόλο.
Το εθνικό αφήγηµα της Ελλάδας έχει ήδη συγκροτηθεί πολλές
δεκαετίες πριν, από τον Παπαρρηγόπουλο και από τη συµβολή
πολλών παραγόντων. Δεν χρειάζεται στα διακόσια χρόνια της
εθνικής παλιγγενεσίας να στείλουµε µήνυµα ανεπάρκειας και έλλειψης αυτοπεποίθησης. Δεν χρειάζεται.
Αντίθετα, χρειάζεται να στείλουµε µήνυµα ανοιχτών οριζόντων,
στοχασµού, αναδιαµόρφωσης όλου του πλούτου και της παλιγγενεσίας, αλλά και της πορείας των διακοσίων χρόνων µε µια
εθνική αυτογνωσία και αυτό είναι η καλύτερη προσφορά στα διακόσια χρόνια της ελληνικής Επανάστασης. Δέκα συνέδρια διεθνούς κύρους να οργανωθούν από όλες τις χώρες και κυρίως
από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι η µεγαλύτερη προσφορά
για τον αναστοχασµό αυτόν.
Αυτή η παράγραφος 1γ δεν έχει καµµία σχέση µε όσα έχουν
εξελιχθεί στην πορεία του ελληνικού έθνους και µέχρι εδώ που
φτάσαµε.
Μην κάνουµε τόσο τραγικά πισωγυρίσµατα. Μέχρι αύριο νοµίζω ότι πρέπει να παρέµβετε και η Κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί, γιατί είναι ατυχέστατη αυτή η πρόταση σε αυτή την
περίπτωση.
«Κυριάκο, φτιάξε κράτος!» ακούσαµε. Γελάµε, αλλά εν πάση
περιπτώσει χρειάζεται και µια αποτίµηση. Γιατί δεν έχει φτιαχτεί
αυτό το κράτος, το επιθυµητό, το επιτελικό; Γιατί, για παράδειγµα, υπάρχει η κακή νοµοθέτηση που αναφέρεται και ξανααναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ή και στο ίδιο το κείµενο του
νόµου, ενώ έχουµε Ελεγκτικό Συνέδριο που ελέγχει τι νοµοθετικές προτάσεις, ενώ έχουµε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
ενώ έχουµε την ΚΕΝΕ, ενώ έχουµε την υπηρεσία της Βουλής,
ενώ έχουµε τα επιτελεία των κοµµάτων, ενώ έχουµε τη Βουλή;
Γιατί δεν έχουµε καλή νοµοθέτηση;
Χωρίς έναν απολογισµό και µια αποτίµηση –παραδειγµατικά,
σε όλα τα επίπεδα ισχύει αυτό- µπορεί να διαµορφωθεί επαρκής
πρόταση και όταν µάλιστα τώρα συζητάµε για το αν έγινε ή δεν
έγινε διαβούλευση; Για το επιτελικό κράτος στην Ελλάδα, αν έχει
κάποιο ουσιαστικό περιεχόµενο αυτό, θα χρειάζονταν έξι µήνες
γενικευµένης διαβούλευσης µε συµµετοχή όλων των πανεπιστηµίων, όλων των φορέων και όχι απλώς και µόνο να µιλάµε για το
αν ανέβηκε ή δεν ανέβηκε στη διαβούλευση για λίγες µέρες αυτή
η συζήτηση, που δεν ανέβηκε, που ήρθε καθυστερηµένα και όλα
αυτά.
Όµως αυτό που µε νοιάζει πιο πολύ είναι ότι µιλάµε για αποτελεσµατικό κράτος, για επιτελικό κράτος, για σύγχρονο κράτος
και αυτές οι λέξεις, αυτοί οι χαρακτηρισµοί έχουν µια φόρτιση
εντελώς υποκειµενική. Τι σηµαίνει αποτελεσµατικό; Για ποιον;
Μέχρι πού; Όλες αυτές είναι ωραίες λέξεις, έχουν θετικό πρόσηµο, αλλά είναι κρίσεις υποκειµενικού χαρακτήρα.
Το κοινωνικό κράτος πού είναι, κύριε Υπουργέ; Ούτε στην αιτιολογική έκθεση υπάρχει. Καλά, στην προεκλογική προπαγάνδα
της Νέας Δηµοκρατίας πουθενά δεν ακουγόταν αυτή η φράση,
«κοινωνικό κράτος» και πουθενά στον νόµο. Το κράτος δικαίου,
που δεν είναι το δίκαιο κράτος, είναι το κράτος που φροντίζει να
περιορίζει, να αυτοπεριορίζει και να ελέγχει τον ενδιάθετο αυταρχισµό που κάθε κράτος έχει. Δεν συµφωνείτε ότι αυτό είναι
το κράτος δικαίου; Πείτε έναν άλλον όρο!
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Αν δεν µιλήσουµε για το κοινωνικό κράτος ή το κράτος δικαίου, πώς µπορούµε να µιλήσουµε για αποτελεσµατικό κράτος;
Μα, είναι τεχνικά θέµατα αυτά και εσάς δεν σας αρέσει η πολιτική, από ό,τι είπατε και στην εισηγητική σας τοποθέτηση. Το είπε
και η κ. Αυγέρη πριν, ότι, όπως εσείς είπατε, δεν πρέπει να επηρεάζει η πολιτική τις αποφάσεις της διοίκησης. Τι είναι η διοίκηση; Ουδέτερη; Υπάρχει αυτό το όραµα;
Δεν είναι τυχαίο, αυτά τα δόγµατα είναι τα δόγµατα του νεοφιλελευθερισµού. Ο Ρέιγκαν και η Θάτσερ τα εισήγαγαν. Ναι,
διαφωνείτε. Αυτοί, όµως, εισήγαγαν όλους αυτούς τους όρους
και τις δοξασίες, ώστε να µην υπάρχει πολιτικό κόστος στους πολιτικούς και στα κόµµατα και στις κυβερνήσεις. Ναι, να µην αποδεχόµαστε πολιτικό κόστος µετρήσιµο µε την έννοια της
συναλλαγής µε τους πολίτες, αλλά πολιτικό κόστος για τις συνέπειες που έχει στη ζωή των ανθρώπων η µία ή η άλλη πολιτική,
στην αύξηση των ανισοτήτων, να µην υπάρχει πολιτικό κόστος;
Έχει γίνει δόγµα, γενική αρχή να πολιτευόµαστε χωρίς πολιτικό κόστος. Αυτό είναι η αποστέωση, η αποξένωση της ζωής
από την πολιτική. Είναι η απαξίωση της πολιτικής. Η πολιτική
είναι η σύνθεση των αντιθέσεων που παράγονται καθηµερινά
κάθε στιγµή σε κάθε κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς αντιθέσεις που παράγονται και αναπαράγονται διαρκώς. Αυτός είναι
ο ύψιστος ρόλος της πολιτικής, να συνθέτει τις αντιθέσεις σε δηµιουργική και προωθητική κατεύθυνση.
Αν αυτά, όµως, τα πράγµατα δεν είναι στοιχειώδη, για να εµπνεύσουν τη διοίκηση, πώς θα κάνει τη δουλειά της; Επειδή θα
έχει έναν διορισµένο ή έναν πολιτικό διοικητή, γενικό γραµµατέα,
ή το ένα ή το άλλο; Και αυτά είναι χρήσιµα προφανώς. Κάθε σύστηµα πρέπει να µελετάται, όχι όµως αποστεωµένο και αποξενωµένο από την ουσία.
Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, εγώ διαπιστώνω ότι η µητσοτακικής νεοφιλελεύθερης έµπνευσης πρόταση την οποία έχετε
την ατυχία να εισάγετε εσείς -δεν ξέρω αν την επεξεργαστήκατε
στο σύνολό της- δεν έχει να κάνει µε τις ανάγκες του ελληνικού
λαού. Έχει να κάνει µε τις ανάγκες ενός συστήµατος για να αναπαραχθεί και είναι άκρως αντιλαϊκό, άκρως τεχνοκρατικό, άκρως
αυταρχικό και άκρως προσωποπαγές. Δεν πρέπει να προωθηθεί.
Θα αποτύχει έτσι και αλλιώς, γιατί είναι ξένη και προς τις ανάγκες της ζωής της ίδιας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλά και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια.
Νοµίζω ότι δεν αξίζει να επαναλάβουµε αυτά που έχουν ήδη
ακουστεί. Ακούστηκαν, όµως, και πάρα πολλές ανακρίβειες και
εντός και εκτός Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι.
Πάµε, λοιπόν, να τις δούµε µία προς µία. Μας είπατε, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυξάνονται οι µετακλητοί. Μας είπε ο
πρώην Πρωθυπουργός ότι διπλασιάζονται οι µετακλητοί και τα
κόστη για το δηµόσιο.
Τι ισχύει, λοιπόν, µε βάση το νοµοσχέδιο το οποίο έχει φέρει
ο κ. Γεραπετρίτης; Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι θέσεις µετακλητών από είκοσι οκτώ µειώνονται στους οκτώ. Με αυτόν τον
τρόπο εξοικονοµούµε 500 χιλιάδες ευρώ, µισό εκατοµµύριο µόνο
από αυτήν την µείωση. Οι προβλεπόµενες θέσεις για τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή µειώνονται από δέκα σε δύο. Η εξοικονόµηση εδώ αγγίζει τις 250 χιλιάδες ευρώ. Στη νέα
ενοποιηµένη δοµή της Προεδρίας της Κυβέρνησης οι µετακλητοί
θα είναι εκατόν οκτώ. Πόσοι ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ; Πάµε να δούµε τι
ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ. Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού:
ογδόντα έξι µετακλητοί. Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης: πενήντα πέντε µετακλητοί. Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης: είκοσι
µετακλητοί. Σύνολο: εκατόν εξήντα ένας µετακλητοί. Με το νοµοσχέδιο που παρουσιάζει ο Υπουργός προκύπτει µείωση της
τάξης του 30% και άρα περίπου εξοικονόµηση πάνω από ένα
εκατοµµύριο ευρώ. Επίσης, οι θέσεις γενικών γραµµατέων και
ειδικών γραµµατέων από ενενήντα τρεις µειώνονται σε πενήντα
οκτώ, δηλαδή µείωση 37% και εξοικονόµηση περίπου 1,8 εκα-
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τοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα, αλλά νοµίζω ότι το να λέµε
σκοπίµως ψευδή στοιχεία και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια
δεν τιµά κανέναν σε αυτή την Αίθουσα.
Τι άλλο µας είπατε, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Ότι καταργούµε,
λέει, το ΣΔΟΕ και καταργούµε και το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας. Κάποιοι είπαν ότι το υποβαθµίζουµε, αν δεν κάνω λάθος,
κύριε Σαντορινιέ. Εδώ υπάρχει ένα θέµα, αν καταργούµε ή υποβαθµίζουµε. Αυτό πρέπει να το αποφασίσετε µεταξύ σας.
Τι λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, το άρθρο 111 του νοµοσχεδίου
για το ΣΔΟΕ; Συστήνονται θέσεις προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων, οι οποίοι προΐστανται των εν λόγω υπηρεσιών: προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος -του ΣΔΟΕ-, της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής
Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ.
Τι λέει, επίσης, το άρθρο 111 για το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας; Συστήνεται θέση Γενικού Επιθεωρητή της Επιθεώρησης
Εργασίας επιπέδου Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, στον
οποίο υπάγονται υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Ως γενικός επιθεωρητής
επιλέγεται και τοποθετείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, υπάλληλος ΠΕ των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ ή
των άλλων υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Αυτό είναι υποβάθµιση;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Γιατί ήταν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Κι αν είναι υποβάθµιση, κύριε
Σαντορινιέ, αγαπητέ συνάδελφε, για ποιον λόγο, όταν βάζουµε για
πρώτη φορά στέλεχος της δηµόσιας διοίκησης αυστηρά να προΐσταται αυτών των υπηρεσιών, εσείς το θεωρείτε υποβάθµιση;
Εσείς δεν εµπιστευόσασταν τους δηµοσίους υπαλλήλους; Τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης τι είναι; Παιδιά ενός άλλου θεού;
Άρα, ιδιώτες όταν προβλέπεται να µπαίνουν, το κατακρίνετε. Όταν
µπαίνουν στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, πάλι το κατακρίνετε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν απολύσαµε εµείς δηµοσίους
υπαλλήλους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Δεν σας αρέσει τίποτε από τα
δύο. Ας βγάλετε πρώτα µια γραµµή και µετά να έρθετε να µας
την πείτε.
Αναβάθµιση, λοιπόν, είναι αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Διότι
µε αυτόν τον τρόπο εµείς δείχνουµε ότι εµπιστευόµαστε τα στελέχη δηµόσιας διοίκησης και θέλουµε, στην εφαρµογή µιας σύγχρονης πολιτικής, να έχουµε συµµάχους τα στελέχη της
δηµόσιας διοίκησης και όχι να τους θεωρούµε κοµµατικούς εγκάθετους, όπως ακριβώς τους περιγράψατε προσβλητικά, κατά
τη γνώµη µου.
Οι έλεγχοι για τους οποίους τόσο πολύ κόπτεται για κάποιο
λόγο ο κ. Πολάκης, ο οποίος δεν µας κάνει την τιµή να είναι τώρα
στην Αίθουσα, θα συνεχιστούν, διότι το άρθρο 82 του νοµοσχεδίου, όπως σκοπίµως δεν αναφέρετε, λέει το εξής: «Από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι παρακάτω
φορείς, το σύνολο των αρµοδίων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
των οποίων µεταφέρονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις
του παρόντος, στην ιδρυόµενη αρχή, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος».
Καθολικός διάδοχος, αγαπητοί συνάδελφοι, σηµαίνει ότι όλες
οι αρµοδιότητες, όλοι οι έλεγχοι, µεταφέρονται στη νέα ανεξάρτητη αρχή. Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει θα συνεχιστούν όλοι οι έλεγχοι, όλοι ανεξαιρέτως. Μην έχετε καµµία ανησυχία και καµµία
αµφιβολία. Και προσέξτε τι εύχεστε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι
υπάρχει και η πιθανότητα έλεγχοι οι οποίοι πιθανώς να έµειναν
στο συρτάρι µιας κοµµατικά διορισµένης γενικής επιθεωρήτριας
ή επιθεωρητή, να τους δούµε να συνεχιστούν. Γι’ αυτό, λοιπόν,
αγαπητοί συνάδελφοι, να προσέχετε και τι εύχεστε.
Τι άλλο µας είπατε, κύριε Σπίρτζη, ως εισηγητής και µάλιστα
τρεις φορές; Σας άκουσα να το λέτε και στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια. Ότι θα προσλαµβάνουµε, λέει, συγγενείς µας στο δηµόσιο. Δεν διαβάσατε το άρθρο 76, κύριε Σπίρτζη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Στο άρθρο 76 δεν αναφέρει
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«Διορισµός σε θέση µετακλητού υπαλλήλου δεν µπορεί να γίνει
στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισµό τυγχάνει σύζυγος ή σύµβιος-συµβία, κατά την έννοια του σχετικού νόµου, ή
συγγενής πρώτου ή δευτέρου βαθµού µέλους της Κυβέρνησης
ή Υφυπουργού»; Δεν το διαβάσατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έτσι ήταν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Αυτή, λοιπόν, είναι η διαφορά
µας, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έτσι ήταν και πριν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Διότι επί τέσσερα χρόνια, καταργώντας την προηγούµενη διάταξη της κυβέρνησης Σαµαρά,
είκοσι Υπουργοί και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διόριζαν συγγενείς
τους στο δηµόσιο. Εµείς, λοιπόν, αυτή την προκλητική πρακτική
την καταργούµε, µε τη ρητή, αυστηρή και κατηγορηµατική απαγόρευση να µην προσλαµβάνονται συγγενείς στο δηµόσιο από
όλα τα κυβερνητικά στελέχη.
Τέλος, µας ασκήσατε πολύ έντονη κριτική για το γεγονός ότι
θα επιτρέπεται κάποιες συγκεκριµένες θέσεις στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας να στελεχώνονται από ιδιώτες. Άκουσα και έναν συνάδελφο πριν από λίγο να λέει ότι είναι ανήκουστο, λέει, να βάζουµε ιδιώτες σε αυτές τις θέσεις. Άκουσα, επίσης, ότι
ξεπουλάµε τα πάντα σε ιδιωτικά συµφέροντα, όπως µας είπε
ένας άλλος συνάδελφος στην επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάµε να δούµε τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ για ένα λεπτό
την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραµµατέας για την Καταπολέµηση Διαφθοράς, ιδιώτης. Γιώργος Βασιλειάδης, Γενικός
Γραµµατέας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, επίσης, ο
πρώην Υφυπουργός Αθλητισµού, ιδιώτης. Αναστασία Ξεπαπαδέα, επίσης Γενική Γραµµατέας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, ιδιώτης. Νάσος Ηλιόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας του
Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας -τον κατεβάσατε και για Δήµαρχο Αθηναίων- επίσης ιδιώτης.
Αυτοί τι έγινε; Ήταν οι καλοί ιδιώτες και αυτοί που περιγράφει
ο Υπουργός στο δικό του νοµοσχέδιο είναι οι κακοί ιδιώτες, για
να καταλάβουµε τι ισχύει; Ρωτήστε τουλάχιστον τους δικούς σας
πριν ασκήσετε κριτική.
Θέλω, κλείνοντας -για λίγα δευτερόλεπτα αν έχω την ανοχή
σας, κύριε Πρόεδρε- να πω δυο κουβέντες για την πρόταση που
κατέθεσα στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, επί των άρθρων µε την
οποία εισηγούµαι µια αλλαγή στον τρόπο που νοµοθετούµε. Χαίροµαι πάρα πολύ που µαζί µε την οµάδα σας έχετε κάνει µια τιτάνια προσπάθεια να ενοποιήσετε διάσπαρτες διατάξεις σε ένα
µόλις νοµοθέτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κυρανάκη, έχετε ξεπεράσει το οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Είκοσι δευτερόλεπτα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε, λοιπόν, ευθύνη να διαφυλάξουµε αυτή την προσπάθεια και κάνει τέτοια προσπάθεια η κωδικοποίηση και ενοποίηση
των νόµων και γι’ αυτό σας ενθαρρύνω, κύριε Υπουργέ, στο εγχειρίδιο καλής νοµοθέτησης που αναµένεται να εκδώσει η αρµόδια επιτροπή να βάλετε αυτόν τον καινούργιο τρόπο
νοµοθέτησης, ώστε στο µέλλον να αποφεύγουµε αυτές τις κακές
πρακτικές πολυνοµίας και κακονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Πάνας από το Κίνηµα Αλλαγής.
Θα ήθελα να ενηµερώσω τους συναδέλφους, ώστε να είναι
προετοιµασµένοι, ότι σήµερα θα φτάσουµε µέχρι τον συνάδελφο
κ. Χρήστο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Πάνα, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα που αφορούν τους όρους διακυβέρνησης και οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης έχουν καταγραφεί
και συζητηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Με ενδιαφέρον παρακολουθούµε τις τελευταίες µέρες τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και του αρµόδιου Υπουργού να καταθέσουν µια
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ολοκληρωµένη πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού κράτους,
στην υπηρεσία του πολίτη.
Το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, που η Κυβέρνηση από
τις πρώτες κιόλας µέρες της εκλογής της φέρνει προς ψήφιση,
επιδιώκει να καθιερώσει ένα νέο σύστηµα οργάνωσης και ιεραρχίας στη δηµόσια διοίκηση. Είναι γεγονός πως ο τρόπος λειτουργίας του κράτους, των οργανισµών και των υπηρεσιών του
χαρακτηρίζονται από βαθιά ριζωµένη γραφειοκρατία, δυσλειτουργικότητα, δυσκινησία σε πολλούς τοµείς, τη στιγµή που
άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν λύσει αυτά τα ζητήµατα εδώ και
πολλές δεκαετίες. Εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής, έχουµε καταθέσει
συγκεκριµένες προτάσεις ριζικής καταπολέµησης αυτών των
φαινοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έρχεται να λύσει
τα χρόνια προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης µε το παρόν σχέδιο νόµου, που χαρακτηριστικά ονοµάζεται «επιτελικό». Επιδιώκει
µέσα από αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία το κράτος να επιτελέσει πλέον την αποστολή και το έργο του, να επιτύχει επιτέλους
την πολυπόθητη διαφάνεια και αµεροληψία, θεµελιώδεις αρχές
της διοίκησης. Το κράτος στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη, µε
διαφάνεια και ισονοµία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο αυτό δεν επιτυγχάνεται. Δεν δηµιουργείται ένα κράτος αποκεντρωµένο, µε κατανοµή των αρµοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις επιµέρους
υπηρεσίες, αλλά πιο συγκεντρωτικό µε το σύνολο των αποφάσεων να διέρχονται από τη δαιδαλώδη Προεδρία της Κυβέρνησης, κατά βάση δηλαδή από την αποφασιστική αρµοδιότητα του
Πρωθυπουργού.
Η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο νόµου αυξάνει επικίνδυνα
τον αριθµό των µετακλητών υπαλλήλων και των γενικών γραµµατέων, χωρίς όµως να κατανέµει ισάριθµα και ορθολογιστικά
τις αρµοδιότητες στα πρόσωπα αυτά, αλλά τελικά συγκεντρώνοντας το σύνολό τους στην κεντρική διοίκηση, κάνοντας έτσι το
κράτος όχι επιτελικό και αποκεντρωτικό, αλλά αναποτελεσµατικό
και υπερσυγκεντρωτικό.
Η θέση του Κινήµατος Αλλαγής είναι ξεκάθαρη. Αρχές, όπως
η διαφάνεια, η αµεροληψία, ο διοικητικός έλεγχος, οφείλουν να
τις ασκούν οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες. Οι παράγοντες της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν ουσιαστικές αρµοδιότητες, µε κοινωνική λογοδοσία και έλεγχο από ανεξάρτητες αρχές,
οι πολίτες να παρεµβαίνουν και συνδιαµορφώνουν µέσω της διαβούλευσης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Στην ουσία, λοιπόν, πρόκειται για συγκεντρωτικό κράτος και
όχι για επιτελικό, µε τον Πρωθυπουργό να έχει τον τελικό λόγο
για κάθε υπηρεσιακό ή µη θέµα των επιµέρους υπηρεσιών της
δηµόσιας διοίκησης, αφού αφαιρείται η αποφασιστική αρµοδιότητα ακόµη και από τους Υπουργούς.
Αναζητείται, λοιπόν, µια ισορροπία ανάµεσα στην πολιτική στελέχωση και στην αναγκαία αυτοτέλεια της διοίκησης. Από τη µία
διατηρεί τους γενικούς γραµµατείς και τους ειδικούς γραµµατείς
τους µετακλητούς, άρα πολιτικά στελέχη, και από την άλλη θεσπίζει τους υπηρεσιακούς γραµµατείς ως ανώτατα στελέχη.
Προσπαθεί να απαντήσει στο συντονισµό των Υπουργείων µέσα
από τον µετασχηµατισµό της Προεδρίας της Κυβέρνησης σε ένα
επιτελικό κέντρο, µε µία σειρά γενικών γραµµατειών επιτελικού
χαρακτήρα.
Ξέρουµε όλοι ότι στη λειτουργία των σύνθετων οργανισµών
επιµένουµε στην ανάγκη να συνδυάζεται ο συντονισµός, η παρακολούθηση και ο σχεδιασµός µε την ευελιξία και την πρωτοβουλία. Με αυτή την έννοια, η Κυβέρνηση είναι µία συλλογική
διαδικασία, η οποία µε το παρόν σχέδιο νόµου µετατρέπεται σε
πρωθυπουργοκεντρική. Ο επιτελικός χαρακτήρας του κράτους
αποκτά µία πυραµιδωτή δοµή, όπου ένα κεντρικό σχέδιο απλά
εξειδικεύεται αντί να επιδιώκει ορίζοντες συνεργασίες, δικτυώσεις και συνεχείς συνέργειες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι αυτό το κράτος που θέλουµε να θεσµοθετήσουµε για το παρόν και το µέλλον των Ελλήνων πολιτών, των µελλοντικών γενιών και των παιδιών µας.
Είναι ένα κράτος αυστηρό και δύσκαµπτο που αντί να µοιράσει,
συσσωρεύει αρµοδιότητες σε συγκεκριµένα πρόσωπα. Σε αυτό
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το κράτος το Κίνηµα Αλλαγής δηλώνει «παρών» για να αντιπαλέψει µε το πρόγραµµα και τις προτάσεις του, αλλά και µε την κοινοβουλευτική του παρουσία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Πάνα.
Θα υιοθετήσω την πρόταση του κ. Κεγκέρογλου για τράπεζα
χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Νικολακόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα µεγάλα προβλήµατα που έχω αντιµετωπίσει στην επαγγελµατική µου καριέρα ως δικηγόρος -και
αποτελεί το βασικό πρόβληµα της καθηµερινότητας των Ελλήνων πολιτών- είναι η λειτουργία του κράτους, η σχέση του πολίτη
µε το κράτος.
Είναι κοινή παραδοχή ότι ο Έλληνας χρειάζεται ένα πιο φιλικό
προς αυτόν και πιο αποτελεσµατικό κράτος, ένα κράτος που θα
ανταποκρίνεται γρήγορα, σωστά και δίκαια στα αιτήµατά του.
Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προβληµατικής σχέσης του
πολίτη µε το κράτος αποτελεί η γραφειοκρατία, η πολυνοµία, η
κακονοµία και η έλλειψη συντονισµού, η αδιαφάνεια, η µεροληψία, η αναξιοκρατία, η κοµµατικοποίηση, η διαφθορά. Η διαφθορά ευνοεί τη φοροδιαφυγή. Τα δεδοµένα από έρευνες σε
εκατόν ογδόντα χώρες καταδεικνύουν ότι οι χώρες µε τα χαµηλότερα επίπεδα διαφθοράς συλλέγουν 4% περίπου παραπάνω
φόρους σε σχέση µε χώρες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά έχουν µεγαλύτερα επίπεδα διαφθοράς.
Θα σταθώ ιδιαίτερα στο κεφάλαιο του παρόντος σχεδίου νόµου
που περιέχει τις διατάξεις για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, µε βασικούς στόχους την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και
της επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών και των
πολιτικών δηµόσιας λογοδοσίας και καταπολέµησης της διαφθοράς.
Στο πρότυπο των πιο αποτελεσµατικών διεθνώς αντίστοιχων
φορέων η αρχή θα έχει αρµοδιότητες την πρόληψη και τη διερεύνηση φαινοµένων απάτης και διαφθοράς, αλλά και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τη διαφάνεια και τη
δηµόσια λογοδοσία, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά στην
ιστορία της χώρας σε µία ενιαία αρχή τις απαραίτητες αρµοδιότητες για µία ολοκληρωµένη πολιτική, για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Το οργανωτικό και επιχειρησιακό µοντέλο της αρχής βασίζεται
στο πρότυπο των πιο επιτυχηµένων διεθνώς αντίστοιχων φορέων
που δραστηριοποιούνται σε χώρες που βρίσκονται στις πρώτες
θέσεις των δεικτών καταπολέµησης της διαφθοράς. Αξιοποιήθηκαν, επίσης, στοιχεία από φορείς ευρωπαϊκών χωρών όπως η ιταλική εθνική Αρχή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς και η
Κυβερνητική Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Ηνωµένου Βασίλειου.
Καταθέτω σχετικά στα Πρακτικά το µε ηµεροµηνία 15-7-2019
έγγραφο της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας των Ινστιτούτων
Εσωτερικών Ελεγκτών σχετικά µε τη σπουδαιότητα της συγκρότησης των επιτροπών ελέγχου στον δηµόσιο τοµέα, καθώς και
τη στρατηγική 2017-2022 για την καταπολέµηση της διαφθοράς
στο Ηνωµένο Βασίλειο, στοιχεία της οποίας αξιοποιήθηκαν για
την ανάπτυξη του µοντέρνου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν πρόκειται για άκριτη αντιγραφή των µοντέλων που αναπτύχθηκαν για χώρες µε ενδεχοµένως διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Αντιθέτως, το θεσµικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό µοντέλο που προδιαγράφουν οι προτεινόµενες
διατάξεις βασίζεται σε µία ενδελεχή καταγραφή και ανάλυση των
αδυναµιών της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και τη στάθµιση
εναλλακτικών µεταρρυθµιστικών επιλογών σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες και προκλήσεις της ελληνικής πραγµατικότητας.
Τα προβλήµατα και οι παθογένειες έχουν καταγραφεί επανειληµ-
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µένως σε σχετικές εκθέσεις διεθνών οργανισµών και Ελλήνων
εµπειρογνωµόνων.
Επίσης είναι γνωστό και το φαινόµενο εργαλειοποίησης των
µηχανισµών καταπολέµησης της διαφθοράς για µικροπολιτικές
και κοµµατικές σκοπιµότητες. Παρόµοιες πρωτοβουλίες αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών µηχανισµών αναλήφθηκαν και στον
παρελθόν, εστιάζοντας βέβαια απλά στην ενοποίηση αυτών, µε
τελευταία την αντίστοιχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2016.
Καταθέτω στα Πρακτικά σχετική οµιλία του τότε Γενικού Γραµµατέα Καταπολέµησης της Διαφθοράς Γιώργου Βασιλειάδη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει και σχετική έκθεση του ΟΑΣΑ που εκπονήθηκε µε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απουσίαζε, όµως, πάντα η πολιτική βούληση και η τεχνοκρατική επάρκεια για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας συνεκτικής και ολοκληρωµένης µεταρρύθµισης.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις υλοποιείται η πιο εµβληµατική
µεταρρύθµιση στον χώρο αυτόν από τη Μεταπολίτευση. Προτάσσεται η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του συνόλου της
κοινωνίας σε θέµατα διαφάνειας και ακεραιότητας. Προτεραιοποιούνται οι δράσεις πρόληψης και αποτροπής της διαφθοράς.
Ενισχύεται η ανεξαρτησία των βασικών ελεγκτικών µηχανισµών
της δηµόσιας διοίκησης, απαντώντας στις δυσλειτουργίες ετών.
Ενδυναµώνεται ο δηµόσιος ελεγκτικός µηχανισµός, συγκεντρώνοντας σε µία ισχυρή αρχή τις υπάρχουσες δυνάµεις και την τεχνογνωσία. Αναπτύσσονται καινοτόµα συστήµατα και εργαλεία
ελέγχου και λογοδοσίας. Σπάει ο φαύλος κύκλος µικροπολιτικών
αντιπαραθέσεων και πολιτικής νοµής των µηχανισµών ελέγχου
και καταπολέµησης της διαφθοράς. Απελευθερώνονται οι φορείς
ελέγχου από τον εναγκαλισµό µε την Κυβέρνηση και τους Υπουργούς. Δίνεται έµφαση στη δηµιουργία µιας ευρείας κοινωνικής
συµµαχίας, µιας πανστρατιάς όλων των υγιών δυνάµεων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Ενδυναµώνονται οι πολίτες,
ώστε να είναι σε θέση να απαιτήσουν λογοδοσία από εµάς τους
πολιτικούς. Οι πολίτες είναι οι υπέρτατοι ελεγκτές και αξιολογητές της δράσης µας.
Όσον αφορά στη δοµή και στη στελέχωση της αρχής, ενδεικτικά αναφέρω ότι στους ενοποιούµενους φορείς προβλέπονταν
είκοσι επτά θέσεις ειδικών συµβούλων και συνεργατών, ενώ στην
αρχή µόλις οκτώ. Επίσης, προβλέπονταν δέκα θέσεις δικηγόρων
µε έµµισθη εντολή, ενώ στην αρχή µόλις δύο. Οι θέσεις αυτές
αυξήθηκαν σηµαντικά επί της προηγούµενης κυβέρνησης.
Εµείς προκρίνουµε την αξιοποίηση των πολλών και άξιων δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και γι’ αυτό αυξάνουµε τις θέσεις των επιθεωρητών ελεγκτών και προβλέπουµε για πρώτη
φορά θέσεις για στελέχη του δηµοσίου που θα εργαστούν στις
µονάδες πρόληψης της διαφθοράς και ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας.
Θα σταθώ επιγραµµατικά στις αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης. Όπως φαίνεται καθαρά από το κείµενο του νόµου, καµµία
ελεγκτική αρµοδιότητα δεν απεµπολείται. Αντιθέτως ενισχύονται
και διασφαλίζεται η ουσιαστική και αποτελεσµατική ενάσκησή
τους. Κανένας έλεγχος, καµµία έρευνα «πόθεν έσχες» ή προσφυγή κατά πειθαρχικών αποφάσεων δεν σταµατά. Οι επιλογές
των οργάνων διοίκησης ακόµα και µε τις µεταβατικές διατάξεις
είναι πολύ πιο αδιάβλητες και αντικειµενικές απ’ αυτές και των
έξι ενοποιούµενων φορέων.
Διαβάστε απλά τους σχετικούς νόµους και τη νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας, αποφάσεις 1849/2008 και
2350/2017, τις οποίες και καταθέτω στα Πρακτικά και οι οποίες
αποφαίνονται για τη φύση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης ως µετακλητού υπαλλήλου λόγω του συστήµατος τοποθέτησής του που προβλέπεται στον ν.3074/2002,
όπως ισχύει µέχρι σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι βέβαιο ότι συγκεκριµένα άτοµα και οµάδες συµφερόντων
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επιθυµούν τη διαιώνιση της σηµερινής αναποτελεσµατικής οργανωτικής διάρθρωσης και επιχειρησιακής προσέγγισης. Κάποιοι απλά δεν θέλουν να χάσουν την καρέκλα τους. Άλλοι απλά
δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Μια τρίτη, πιο επικίνδυνη οµάδα δεν
επιθυµεί για προφανείς λόγους την ενίσχυση της ανεξαρτησίας
και την αναβάθµιση του ρόλου και της επιχειρησιακής επάρκειας
των ελεγκτικών µηχανισµών. Όλοι αυτοί επιθυµούν µε αβάσιµους
και αναληθείς ισχυρισµούς να αναχαιτίσουν αυτήν τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της µεταρρύθµισης. Η Κυβέρνηση τολµά να αποπολιτικοποιήσει την καταπολέµηση της διαφθοράς και να βάλει
στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών. Υπολογίζουµε στη συστράτευση όλων των υγιών δυνάµεων του ιδιωτικού τοµέα, των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως των πολλών άξιων
και έµπειρων δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών, τους οποίους θα αξιοποιήσουµε και στους οποίους θα εµπιστευτούµε την
υλοποίηση αυτής της µεταρρύθµισης, που είναι ιδιοκτησία της
ελληνικής πολιτείας και των Ελλήνων πολιτών, απαντά στις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας και διατρέχει οριζόντια και
δηµιουργικά το σύνολο της κυβερνητικής δράσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Νικολακόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπούγας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο φέρει τον τίτλο «επιτελικό κράτος» και αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρηµα µε αντικείµενο την επιτελική
διακυβέρνηση που χρειαζόµαστε ως κράτος. Ένα άλλο modus
operandi του δηµοσίου, µια νέα αποτελεσµατική διακυβέρνηση
δεν είναι απλώς επιλογή. Είναι αδήριτη ανάγκη.
Οι συνάδελφοί της Αντιπολίτευσης έσπευσαν να ασκήσουν
κριτική στο νοµοσχέδιο. Πρώτο σηµείο της κριτικής των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης οι αιτιάσεις για έλλειψη διαβούλευσης,
επισηµαίνοντας µάλιστα τις δήθεν αντιφάσεις µεταξύ των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου και της διαδικασίας η οποία ακολουθήθηκε. Αν και αυτονόητοι λόγοι κατεπείγοντος που αφορούν στην
άµεση λειτουργία των αρχών που συστήνονται µε το νοµοσχέδιο
κατέστησαν αναπόφευκτη την οριακή παρέκβαση από τη διαδικασία διαβούλευσης, αυτή εν τέλει ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Υπενθυµίζω ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς εξέθεσαν τις απόψεις
τους και στην επιτροπή έγινε µια ουσιαστική και εποικοδοµητική
συζήτηση µε βελτιωτικές προτάσεις και παρατηρήσεις Βουλευτών στα επιµέρους άρθρα του νοµοσχεδίου, αρκετές από τις
οποίες αποδέχτηκε και ενσωµάτωσε στο τελικό νοµοσχέδιο ο
Υπουργός.
Τα αναφέρω αυτά επειδή η ετοιµότητα και η ανταπόκριση του
Υπουργού να αποδεχθεί αλλαγές είναι φαινόµενο σπάνιο. Αξίζει
ειδικής µνείας από το Βήµα αυτό και χρήζει, κατά την άποψή µου,
δηµόσιου επαίνου ως αδιαµφισβήτητη ένδειξη, όχι µόνο πολιτικού πολιτισµού, µα προπαντός πολιτικής ευθυκρισίας και ωριµότητας, καθώς επίσης και πλήρους ελέγχου του περιεχοµένου του
νοµοσχεδίου του.
Η Αντιπολίτευση επίσης επανέλαβε τους γνωστούς χαρακτηρισµούς για δήθεν κοµµατικοποίηση του κράτους. Βασικό σηµείο
της κριτικής των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης αποτέλεσαν
οι διατάξεις των άρθρων 21 επόµενα του νοµοσχεδίου για τη σύσταση αυτοτελούς επιτελικής υπηρεσίας µε την ονοµασία «Προεδρία της Κυβέρνησης», η οποία υπάγεται απευθείας στον
Πρωθυπουργό. Οι διατάξεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελούν τον πυρήνα του νοµοσχεδίου και εισάγουν ρυθµίσεις για να θεραπευτούν χρόνιες παθογένειες.
Μέχρι σήµερα υπενθυµίζω κάθε Υπουργός αναλάµβανε ρόλο
συντονιστή των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Όταν, όµως,
χρειαζόταν µια δράση διυπουργική αντιµετωπίζαµε το φαινόµενο
να υπάρχουν αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Οι υπάλληλοι
δέχονταν πολλαπλές και ενίοτε αντιφατικές εντολές, µε συνέπεια
να εµφανίζεται αναποτελεσµατική για τον πολίτη η διοίκηση.
Αυτό πρέπει να σταµατήσει.
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο οι Υπουργοί διατηρούν το σύ-
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νολο των αρµοδιοτήτων τους, διατηρώντας ταυτόχρονα ακέραιη
την ευθύνη, όπως ρητώς ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14.
Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει, συντονίζει και σε δεύτερο στάδιο
ελέγχει και αξιολογεί το κυβερνητικό έργο, διότι αυτός έχει κατά
τον νόµο, αλλά και τη διάταξη του άρθρου 82, παράγραφος 3
του Συντάγµατος, το καθήκον εξασφάλισης της ενότητας του κυβερνητικού έργου και φέρει βεβαίως την πολιτική, αλλά και την
κοινοβουλευτική ευθύνη.
Υπάρχει εξάλλου ένας κοινός παρονοµαστής όλων των απόψεων και παρατηρήσεων που εκφράστηκαν επί του νοµοσχεδίου,
ανεξαρτήτως της υποκειµενικής τους διάστασης ή ενδεχοµένως
και των ιδεολογικών αποχρώσεών τους. Το υφιστάµενο σήµερα
κράτος ως σύστηµα διακυβέρνησης δεν αποδίδει –και αυτό είναι
κοινός τόπος- τα προσδοκώµενα. Ως εκ τούτου απαιτούνται δραστικές αλλαγές.
Οι πάντες σχεδόν συµφωνούν ότι οι προσπάθειες των άξιων
στελεχών της διοίκησης εν πολλοίς ακυρώνονται µέσα στις δαιδαλώδεις διατάξεις και χάνονται στον βάλτο του κοµµατισµού
και της γενικής αδράνειας. Εξάλλου, όσες απόπειρες µέχρι σήµερα έγιναν για τη νοµοθετική βελτίωση των δοµών, όσο αγαθές
προθέσεις εκάστοτε τις κινητοποίησαν, έβρισκαν κάθε φορά δυσχέρειες στην πρακτική εφαρµογή τους.
Με το εν λόγω νοµοσχέδιο η κεντρική διοίκηση µπορεί πλέον
να έχει τον επιτελικό, συντονιστικό και ελεγκτικό ρόλο διαµέσου
της σύστασης της Προεδρίας της Κυβέρνησης που θα έχει καθοριστική συµβολή στην εφαρµογή και την αξιολόγηση των κρίσιµων δηµόσιων πολιτικών.
Επιπλέον υπάρχει σαφής διάκριση της πολιτικής και επιχειρησιακής διοίκησης. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στη διάταξη του άρθρου 109 του νοµοσχεδίου, βάσει του οποίου το σύνολο των
αρµοδιοτήτων για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, δηλαδή
του µεγαλύτερου µέρους της διοικητικής ύλης, µεταφέρεται
στους γενικούς διευθυντές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µειώνεται η
γραφειοκρατία και παράλληλα περιορίζονται οι κίνδυνοι πελατειακών πιέσεων. Αποδεικνύεται έτσι η εµπιστοσύνη της Κυβέρνησης προς τη δηµόσια διοίκηση, στην οποία προσφέρει κίνητρα
απόδοσης αλλά και εκτενέστερες αρµοδιότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ για λίγο στις διατάξεις των άρθρων 57 επόµενα του νοµοσχεδίου που αφορούν
στους κανόνες καλής νοµοθέτησης. Ο νοµικός και ο νοµοτεχνικός έλεγχος πρέπει να αφορά στη συµφωνία του νόµου µε υπερνοµοθετικές διατάξεις και το Σύνταγµα, καθώς επίσης και την
ένταξή του στο σώµα της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
Η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία έχει στόχο λιγότερους και
καλύτερους νόµους, κάτι που στην Ελλάδα είναι διαρκώς ζητούµενο. Το επιτελικό κράτος εισάγει µια γενική γραµµατεία ως µόνη
αρµόδια για την τελική νοµοτεχνική επεξεργασία κάθε νοµοσχεδίου που προτείνεται από τον Υπουργό. Θεσµοθετεί ακόµα µια
ανεξάρτητη διεπιστηµονική επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί την
ποιότητα του νοµοσχεδίου και της ανάλυσης των συνεπειών του.
Αν και δεν προέκυπτε από το νοµοσχέδιο πρόθεση της Κυβέρνησης να διακόψει ή να παρέµβει µε οποιονδήποτε τρόπο σε διαδικασίες ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη, διευκρινίστηκε από
τον Υπουργό και προβλέφθηκε στο νοµοσχέδιο ότι κανένας υφιστάµενος ή εν εξελίξει έλεγχος δεν πρόκειται να διακοπεί από
τη δηµιουργία της αρχής διαφάνειας. Αντιθέτως, όλοι οι έλεγχοι
που διενεργούνται συνεχίζονται κανονικά, όπως και οι σχετικές
εισαγγελικές παραγγελίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυδία λίθο κάθε νοµοθετήµατος
αποτελεί βέβαια κατά πόσο θα εφαρµοστούν οι διατάξεις που
αυτό περιέχει. Ας αφήσουµε τους τετριµµένους χαρακτηρισµούς
της αντιπολίτευσης κι ας σταθούµε στην ουσία του νοµοσχεδίου.
Επιτέλους, εισάγεται στην Ελλάδα ο διαχωρισµός που από δεκαετίες ισχύει σε όλα τα προηγµένα συστήµατα διοικητικής δράσης µεταξύ πολιτικής και υπηρεσιακής διοίκησης. Η πρώτη έχει
ρόλο κανονιστικό και στρατηγικό, η δεύτερη έχει ρόλο επιχειρησιακό. Έτσι προλαµβάνεται και αδρανοποείται η διαφθορά και
περιορίζεται η γραφειοκρατία. Επιδιώκεται η αποτελεσµατικότητα του κράτους. Εισάγονται στοιχεία προγραµµατισµού, αλλά
και αξιολόγησης της εφαρµογής των αποφάσεων.
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Ας µου επιτραπεί, λοιπόν, η παράφραση. Το παρόν σχέδιο
νόµου δεν συνοψίζεται µόνο στο επιτελικό κράτος αλλά στις λέξεις «επιτέλους κράτος».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Μπούγα.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρω κατ’ αρχάς ότι χτες
ήταν 4 Αυγούστου. Κι επειδή αυτή η Αίθουσα είναι το λίκνο της
δηµοκρατίας κι επειδή αυτή η Αίθουσα έχει µνήµη, νοµίζω ότι
πρέπει να κάνουµε µια αναφορά στην 4η Αυγούστου να θυµηθούµε όλοι εκείνη την αποφράδα ηµέρα που καταργήθηκε η δηµοκρατία, επιβλήθηκε µια δικτατορία µε τη συνεργασία του
Μεταξά και του τότε βασιλιά και να κάνουµε την κριτική µας ως
πολιτικό σύστηµα και πάντα πρέπει να τα λέµε αυτά τα πράγµατα
για να µην χάνεται η ζώσα ιστορία του τόπου.
Θέλω να έρθω στο παρόν νοµοσχέδιο και να κάνω µια µεθοδολογική παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Το κράτος εξ ορισµού
είναι επιτελικό, αλλιώς δεν είναι κράτος, αλλιώς είναι ένα νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Είναι µια δηµόσια υπηρεσία. Κράτος
που να µην είναι επιτελικό δεν νοείται. Άλλωστε για µας που είµαστε στην Αριστερά το κράτος είναι αυτό που προκύπτει ως
συµπύκνωση των ταξικών αντιπαραθέσεων, για σας που είστε φιλελεύθεροι είναι το κράτος αυτό που εξισορροπεί τα αντιτιθέµενα συµφέροντα της κοινωνίας. Πάντως εξ ορισµού ένα κράτος
είναι επιτελικό ή εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι οφείλει
να είναι.
Άρα λοιπόν, η ταυτολογία αυτή, µε το να παρουσιάζουµε ότι
το επιτελικό κράτος επιτελεί στόχο προς κατάκτηση νοµίζω ότι
µειώνουµε τις προσδοκίες µας ως σύγχρονη πολιτική τάξη.
Κατά την άποψή µου, το παρόν νοµοσχέδιο το διατρέχει συνολικά ένα στοιχείο, η εκχώρηση λαϊκής νοµιµοποίησης σε εξωπολιτικά κέντρα. Αυτή είναι η ανησυχία που καταγράφω εγώ. Και
επειδή µετά από εννέα ώρες παρουσίας στην Αίθουσα έχουν ειπωθεί πάρα πολύ τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κύριε Υπουργέ
τιµάτε και την Αίθουσα και τον εαυτό σας µε τη συνεχή σας παρουσία εδώ, θέλω να µείνω σε µερικά θεσµικά, κατά την άποψή
µου, χαρακτηριστικά του νοµοσχεδίου.
Δηµιουργείτε, λοιπόν, µία υπερδοµή και δη όχι δίπλα, αλλά
πάνω από το Υπουργικό Συµβούλιο. Φοβούµαι, δηλαδή, ότι -εάν
και αυτό το πράγµα θα µπορούσε να λειτουργήσει- θα έχουµε
Υπουργούς ολογράµµατα και όχι Υπουργούς µε σάρκα και οστά,
Υπουργούς οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις και υλοποιούν πολιτικές.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχουµε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα ρήξης
µε αυτό που έχουµε καθιερώσει ως πολιτική πρακτική, δηλαδή η
πολιτική να παράγεται και να υλοποιείται από τον Πρωθυπουργό
και το Υπουργικό Συµβούλιο. Επαρκέστεροι εµού συνάδελφοι
συνταγµατολόγοι ενδεχοµένως να µπορούσαν και να αναπτύξουν πλευρές αντισυνταγµατικότητας. Δεν θα το κάνω, διότι δεν
είναι ούτε η στιγµή ούτε και έχω τα επιστηµονικά εφόδια να το
εξαντλήσω. Το θέτω, όµως, ως παράµετρο προβληµατισµού.
Ο Πρωθυπουργός, µε βάση το νοµοσχέδιο, από πρώτος µεταξύ ίσων ουσιαστικά προσωποποιεί το κράτος. Από το «primus
inter pares», που ξέραµε στο πολιτικό µας σύστηµα, καταλήγουµε στο «L’état c’est moi» του Βασιλιά Λουδοβίκου XIV.
Λέω, λοιπόν, ότι µε βάση την αδράνεια που έχει το σύστηµα,
µε βάση τις παθογένειες που έχει το σύστηµα και µε βάση αυτήν
τη ριζικά, τη διαµετρικά αντίθετη τοµή που προσπαθείτε να επιφέρετε, δεν θα λειτουργήσει το πράγµα. Θα επικαλυφθούν αρµοδιότητες, θα µπλεχτεί η µία δοµή στα πόδια της άλλης, θα
επικαλυφθούν οι δοµές και στο τέλος, κατά την προσφιλή µας
παράδοση, η διαδικασία αυτή θα ατονήσει και θα γυρίσουµε στα
καθιερωµένα.
Δηµιουργείται, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο αυτό µία Προεδρία
της Κυβέρνησης. Δηµιουργούνται πέντε γραµµατείες. Δηµιουργείται µία ειδική γραµµατεία. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω
καλόπιστα: Το Εθνικό Τυπογραφείο τι το θέλετε; Τι θα το κάνετε;
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Γιατί, δηλαδή, αυτή η υπερβολική τάση συγκέντρωσης σε µία
αµιγώς διοικητική υπηρεσία; Τι νόηµα έχει;
Βλέπω εδώ στο άρθρο 46 ότι διορίζονται δεκαοχτώ υπάλληλοι
σε κάθε Υπουργείο, δηλαδή δεκαοχτώ υπάλληλοι επί δεκαεφτά
που είναι τα Υπουργεία µας κάνει τριακόσιους έξι υπαλλήλους.
Επίσης, θα είναι δώδεκα νέοι υπάλληλοι σε κάθε Υπουργό. Σε
κάθε Υπουργείο συστήνεται ειδική γραµµατεία µε έναν ειδικό
γραµµατέα και οχτώ υπαλλήλους. Σε κάθε Υπουργείο συστήνονται δύο θέσεις δηµοσιογράφων. Συστήνεται σε κάθε Υπουργείο
µία θέση µόνιµου υπηρεσιακού γραµµατέα κ.λπ..
Επίσης –κι αυτό σας το έθεσε µετ’ επιτάσεως η εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου- δηµιουργείται η
Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Ο πρώτος θα διοριστεί από τον
Πρωθυπουργό και στη συνέχεια ο νέος επικεφαλής θα διορίσει
ο ίδιος τους νέους προϊσταµένους των αρχών, ουσιαστικά απονοµιµοποιώντας από την αρχή, µε το «καληµέρα σας» την
ύπαρξη αυτής της αρχής.
Κάναµε µία πρόταση στην οποία επιµένουµε. Ξαναδείτε το.
Είναι µία χρυσή ευκαιρία να πετύχουµε σύγκλιση έστω και στα
επιµέρους και κυρίως να ενισχύσουµε αυτή τη νέα αφετηρία της
Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας µε όλα τα εχέγγυα της αµεροληψίας και της πολιτικής ανεξαρτησίας.
Θέλω, επίσης, να µείνω και στο κοµµάτι των δαπανών. Λέει
εδώ η ετήσια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι
αυτή η δαπάνη είναι περίπου πάνω από 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι δηλαδή ένα πολύ σοβαρό λειτουργικό κόστος, το οποίο
πάντα πρέπει να το συναρτούµε µε τα αποτελέσµατα, τα οποία
κατά την άποψή µας είναι µάλλον απίθανο να εισπράξουµε.
Θα ήθελα να πω συµπληρωµατικά των όσων ανέφερα ότι µε
αυτήν τη διαδικασία πειραµατίζεστε αυθαίρετα. Ενώ, δηλαδή,
υπάρχει ο τρόπος να παρέµβετε πολιτικά και µε πολιτικούς τρόπους να ρυθµίσετε τη λειτουργία του Υπουργικού Συµβουλίου
για το οποίο επαίρεστε ότι θα έχει τακτά χρονικά διαστήµατα συνεδρίασης, δηµιουργείτε µία ανεξέλεγκτη κατά βάση υπερδοµή.
Ουσιαστικά, δηλαδή, µεταφέρετε την πολιτική νοµιµοποίηση σε
εξωπολιτικά κέντρα και είµαστε πάρα πολύ προβληµατισµένοι αν
αυτό το πράγµα θα λειτουργήσει.
Εν πάση περιπτώσει, η άποψή µας είναι ότι δεν νοµοθετούµε
σωστά, δεν είναι ορθή πρακτική αυτή που κάνουµε. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει την προοπτική την οποία θέλετε να προσδώσετε και γι’ αυτό τον λόγο νοµίζω ότι η προσπάθεια θα αποβεί
µάταιη.
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω λέγοντας ότι µε το άρθρο 113 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ ο στόχος της επιτροπής είναι η δηµιουργία ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της χώρας και των φορέων
του ελληνικού κράτους. Δείτε το, έχετε την ευαισθησία να το αντιµετωπίσετε, να το διαµορφώσετε καλά.
Να κάνω και µια τελική παρατήρηση: Θα γιορτάσουµε το 2021
τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης
και όχι από την απελευθέρωση. Η απελευθέρωση επήλθε αργότερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεδριάζει η Βουλή µε νέα
σύνθεση, µετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019. Πραγµατικά, στην καινούργια σύνθεση της Βουλής είναι πολλοί νέοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες σε όλα τα κόµµατα και αυτό είναι
σηµαντικό. Όµως θα έλεγα ότι και από τη σηµερινή συζήτηση
κατά κάποιο βαθµό, αλλά και γενικότερα, τώρα πια που το τοπίο
στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι διαφορετικό, µε την έννοια ότι
δεν έχουµε τις ακραίες ρατσιστικές, ναζιστικές φωνές εδώ µέσα
στο Κοινοβούλιο, µπορούµε να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση
και η αντιπαράθεση πραγµατικά να εστιάζει προγραµµατικά σε
συγκεκριµένα ζητήµατα και να προσπαθούµε όλοι µας να τηρούµε ένα επίπεδο, γιατί το ελληνικό Κοινοβούλιο, η Αίθουσα της
Ολοµέλειας δεν είναι ούτε τηλεόραση, ούτε Τύπος, ούτε εφηµερίδες. Επιχειρήµατα, λοιπόν, και ανταλλαγή πολιτικών απόψεων.
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Βέβαια η Βουλή οφείλει να λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο, µε
ένα συγκεκριµένο πολιτικό επίπεδο το οποίο έχει αντανάκλαση
και στον ελληνικό λαό που µας παρακολουθεί και από την άλλη
µεριά, πρέπει να µην υπάρχουν κυβερνητικά πραξικοπήµατα, να
τηρούνται οι διαδικασίες και ο Κανονισµός της Βουλής κ.λπ..
Συζητάµε σήµερα ένα σηµαντικό, κοµβικό νοµοσχέδιο για το
επιτελικό κράτος. Όπως είπε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
το αίτηµα του κόσµου είναι «φτιάξτε κράτος». Όµως έρχοµαι εγώ
και λέω -και νοµίζω ότι συµφωνούµε, ίσως στα λόγια, αλλά στην
πράξη πρέπει όλοι να το παλέψουµε- να φτιάξουµε ένα κράτος
µακριά από µικροκοµµατισµό χωρίς συναλλαγή, ταχύτητα, εξυπηρέτηση του πολίτη, σεβασµό στους θεσµούς της πολιτείας,
ένα κράτος µε αξιοκρατία, διαφάνεια και βέβαια, όχι πελατειακό.
Συγχρόνως, βέβαια, ένα κράτος που να σέβεται τις δοµές και να
ακολουθεί και τις δοµές και τη λειτουργία µε βάση τα σύγχρονα
ευρωπαϊκά δεδοµένα, να προασπίζει το εθνικό συµφέρον και να
ικανοποιεί τις ανάγκες και αυτά τα οποία ζητούν οι πολίτες.
Δυστυχώς, όµως, εκτιµώ ότι ξεκινήσαµε λίγο άσχηµα, τουλάχιστον για το εν λόγω νοµοσχέδιο. Κατατέθηκε ένα νοµοσχέδιο
χωρίς να έχει προηγηθεί δηµόσια διαβούλευση, µια σηµαντική
διαδικασία, η οποία εκ των υστέρων, µετά την κατάθεση -απ’ ό,τι
γνωρίζω- ξεκίνησε. Από την άλλη µεριά, δεν πέρασε το εν λόγω
νοµοσχέδιο από την ΚΕΝΕ. Και τολµώ να πω ότι δεν υπήρχε συµµετοχή των υπηρεσιακών, να το πω, δοµών και των υπουργείων
αντίστοιχα στη διαµόρφωσή του, διότι λίγο-πολύ –και πιστεύω
ότι συµφωνούµε όλοι σ’ αυτό- υπάρχει πάντα µια συνέχεια στο
κράτος.
Το νοµοσχέδιο του επιτελικού κράτους έχει ανακολουθίες, αντιφάσεις και εκτιµώ ότι έχει γίνει πρόχειρα. Δείχνει µια βιασύνη
και µια προσπάθεια να τα χωρέσουµε όλα σε ένα, κατασκευάζοντας έτσι ένα κείµενο που πιστεύω ότι θα επιδιορθωθεί σε
πολλά στην πορεία. Και είναι θετικό ότι ήδη µετά από τη διαδικασία των επιτροπών έχουν γίνει κάποια βήµατα υποχώρησης
από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Εγώ θα εστιάσω σε δύο-τρία ζητήµατα που αφορούν το νοµοσχέδιο. Το θέµα των γενικών γραµµατέων, πολιτικών και υπηρεσιακών. Οι γενικοί γραµµατείς µε την πολιτική έννοια
εµφανίστηκαν το 1982 εξασκώντας τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή, ο οποίος καταργήθηκε σταδιακά.
Οι θέσεις αυτές δίνονταν στην αρχή σε αποτυχόντες πολιτευτές, κοµµατικούς εγκάθετους, οι οποίοι ως επί το πλείστον δεν
είχαν και µεγάλη σχέση µε το αντικείµενο, µε ανάλογα αποτελέσµατα. Με την πάροδο του χρόνου έγιναν προσπάθειες για την
τοποθέτηση σχετικότερων µε το αντικείµενο γενικών γραµµατέων και υπήρχαν κάποια µικρά σηµεία βελτίωσης. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και µε νόµο του 2016 προκηρύχθηκαν
θέσεις γενικών γραµµατέων µε διαφάνεια, µέσω ΑΣΕΠ, µε συγκεκριµένα κριτήρια.
Έρχεστε τώρα και στο εν λόγω νοµοσχέδιο καταργείτε ακόµη
και το µητρώο επιτελικών στελεχών. Δηµιουργείτε, βέβαια, ειδικούς υπηρεσιακούς γραµµατείς από το δηµόσιο, προσπαθώντας
µε αυτόν τον τρόπο να δείξετε κάποια αντικειµενικότητα. Βέβαια,
πότε θα στελεχωθούν αυτές οι θέσεις, δεν το γνωρίζουµε ακόµα.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δίνοντας έναν χαρακτήρα πρωθυπουργοκεντρικό στο επιτελικό
κράτος δηµιουργεί έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα µε τη Γενική
Γραµµατεία Εσωτερικών Οικονοµικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών του Πρωθυπουργού που συντονίζει τους πολιτικούς γενικούς γραµµατείς, δηµιουργώντας παράλληλη δοµή, τους
υπηρεσιακούς γενικούς γραµµατείς, µέσα από τη δηµοσιοϋπαλληλική ιεραρχία και διατηρεί τους γενικούς διευθυντές. Έχουµε,
δηλαδή, µια επικάλυψη, της επικάλυψης, ω επικάλυψη, θα έλεγα!
Από την άλλη µεριά, δηµιουργούνται δυσλειτουργίες, ακόµα
και στην λειτουργία του ίδιου του Υπουργικού Συµβουλίου. Όλα
ξεκινούν από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ακόµα και η νοµοθετική πρωτοβουλία ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών και εκτιµώ ότι µε αυτόν τον τρόπο υπάρχει
και µία, αν θέλετε, υποτίµηση του ρόλου και του ίδιου του Υπουργού.
Ορθώς χαρακτηρίζεται αυτό το νοµοσχέδιο -χαρακτηριστικά
αναφέρονται δηµοσιεύµατα κ.λπ.- σαν πρωθυπουργική µονοκρα-
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τορία, προσωποποιηµένη και υπερσυγκεντρωµένη εξουσία, πρωθυπουργική κεντρική δοµή. Αυτά νοµίζω ότι πραγµατικά χαρακτηρίζουν το νοµοσχέδιο.
Δεύτερο θέµα. Οι αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Δηµόσιας
Διοίκησης, αν και δεν γίνονταν πάντα σεβαστές, άφηναν µια υπόνοια ελπίδας και δικαίωσης, που πολλές φορές γινόταν και πραγµατικότητα.
Η κατάργηση του άρθρου 82 παράγραφος 4 και ιδιαίτερα η
κατάργηση της θέσης της γενικής επιθεωρήτριας -αυτό µνηµονεύεται διακριτά- µόνο σε υποψίες µπορεί να βάλει και τον πιο
καλοπροαίρετο τόσο για τη δίκαιη λειτουργία του κράτους, όσο
ιδιαίτερα για το πόρισµα και της υπόθεσης «NOVARTIS», το
οποίο αναµένεται στο τέλος του καλοκαιριού και πιστεύω -έχω
τον φόβο- ότι η Νέα Δηµοκρατία θα ήθελε να αρχειοθετηθεί.
Η δηµιουργία της νέας αρχής διαφάνειας εκτιµώ ότι εξυπηρετεί τα ανωτέρω.
Κλείνοντας, τολµώ να πω ότι επιχειρείται έµµεσα µε το εν λόγω
σχέδιο νόµου η αλλοίωση του ίδιου του πολιτεύµατός µας. Αν το
συνδυάσουµε µε την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσµατος
στις αυτοδιοικητικές εκλογές µε απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση µε τις µεταρρυθµίσεις που προωθούνται στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» -και είναι το νοµοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτές τις
µέρες στις επιτροπές και την Πέµπτη θα έρθει για ψήφιση εδώ
στη Βουλή-, εκτιµώ ότι από την πίσω πόρτα καλλιεργείται µια λογική προεδρικού συστήµατος.
Ας το σκεφτούµε λίγο αυτό, γιατί νοµίζω ότι είναι πολύ σοβαρό
και πραγµατικά αποτυπώνει κάποια πράγµατα, τα οποία εκτιµώ
ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε την κ. Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα συγκίνησης, αλλά και
ενσυναίσθησης των ευθυνών µου ως νέου Βουλευτή Καβάλας,
ευθύνες απέναντι στους πολίτες της Καβάλας τους οποίους και
ευχαριστώ για την τιµή που µου έκαναν να µε στείλουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στους πολίτες της πατρίδας µας, στην
άσκηση της πολιτικής, στην ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «Δεν είναι κράτος αυτό. Αν δεν
έχεις µπάρµπα στην Κορώνη, δεν κάνεις τίποτα», «Δεν θα γίνουµε
ποτέ ευρωπαίοι εµείς», «Αυτοί µόνο την καρέκλα τους κοιτάνε,
εµάς δεν µας κοιτάει κανείς», «Κάνε µε εµένα Πρωθυπουργό και
θα τα αλλάξω όλα σε µια µέρα». Αυτές είναι φράσεις που άκουσα
κατά κόρον στα καφενεία των Φιλίππων, της Νικήσιανης, της Κεραµωτής, της Παναγίας της Θάσου, στην εκλογική µου Περιφέρεια, την Καβάλα. Και είµαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει τα ίδια και
στις δικές σας εκλογικές περιφέρειες.
Τι κάνουµε σήµερα εδώ; Σήµερα ανταποκρινόµαστε σε αυτό για
το οποίο παραπονιέται τόσα χρόνια όλη η Ελλάδα. Σήµερα τους
δίνουµε έναν σαφή και χειροπιαστό λόγο να πιστέψουν ότι τα
πράγµατα µπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο, ότι το κράτος
δεν είναι εχθρός. Είναι σύµµαχος. Ότι δεν λειτουργεί για µερικούς,
αλλά για όλους. Ότι δεν είναι ένας σκοτεινός θάλαµος δηµιουργίας συµφεροντολογικών εξαρτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ώρα όλοι µας να πούµε
ένα µεγάλο «όχι» και ένα µεγάλο «ναι». Ένα µεγάλο «όχι» στη συνέχιση των κακών πρακτικών του παρελθόντος, των πρακτικών
που συνηθίζουµε να αποκαλούµε παθογένειες του συστήµατος.
Και ένα γενναίο «ναι» σε αυτό που φάνταζε, κύριε Υπουργέ, αδιανόητο για την Ελλάδα µας, στον µετασχηµατισµό του κράτους
από ένα απρόσωπο, πλαδαρό, δαιδαλώδες σύστηµα, σε ένα ευέλικτο και δυναµικό όργανο παραγωγής πολιτικής.
Οι ενστάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δείχνουν ποιος
θέλει να πάει µπροστά και ποιος θέλει να µείνει κολληµένος στο
παρελθόν, ποιος είναι πραγµατικά προοδευτικός και ποιος είναι
βαθιά συντηρητικός.
Λέει, λοιπόν, υποκριτικά η Αντιπολίτευση: «Δηµιουργούνται
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νέες τεράστιες δοµές στον Πρωθυπουργό και αυξάνεται ο αριθµός των µετακλητών στα Υπουργεία». Λάθος. Ο προβλεπόµενος
αριθµός µετακλητών στην Προεδρία της Κυβέρνησης µειώνεται
κατά 28%. Για την ακρίβεια, από ένα σύνολο εκατόν πενήντα πέφτει σε εκατόν οκτώ. Επιπλέον, µειώνεται ο αριθµός των µετακλητών της κεντρικής διοίκησης κατά 11%. Επέρχεται µείωση
στις θέσεις των γενικών και ειδικών γραµµατέων από ενενήντα
τρεις σε πενήντα οκτώ, µε εξοικονόµηση για τους πολίτες 1,8
εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Λέει η Αντιπολίτευση: «Εφόσον µεταφέρονται αρµοδιότητες στη
δηµοσιοϋπαλληλία, περιορίζεται ο ρόλος των Υπουργών και δυσκολεύει η δηµοκρατική τους λογοδοσία». Λάθος. Με το νοµοσχέδιο εισάγεται ενιαίος βαθµός υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα,
προερχοµένου από την ίδια τη διοίκηση, δηλαδή δηµοσίου υπαλλήλου καριέρας που αναδεικνύεται µε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Μιλάµε,
δηλαδή, για ουσιαστική λειτουργική αποκοµµατικοποίηση της διοίκησης και όχι ψευδεπίγραφη αποκοµµατικοποίηση τύπου
Κλάπα, όπου οι κοµµατικοί γραµµατείς του ΣΥΡΙΖΑ έγραφαν τις
προκηρύξεις, συµµετείχαν στις διαδικασίες και τελικά επιλέγονταν
ως µόνιµοι γραµµατείς, βάσει του δόγµατος ΣΥΡΙΖΑ «Έχουµε την
κυβέρνηση, πρέπει να πάρουµε και την εξουσία.».
Ουσιαστικά, γλιτώνουµε το κράτος από την πλήρη κοµµατικοποίηση. Τη χώρα ευτυχώς την έσωσαν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι πολίτες
στις 7 Ιουλίου. Έρχεται, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, να κάνει πράξη αυτό που έλεγε από το 2004 όταν
εκλέχτηκε για πρώτη φορά Βουλευτής.
Λέει η Αντιπολίτευση: «Αποµειώνουµε τους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας». Λάθος. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Αναφέρω ενδεικτικά ότι όλοι οι πολιτικοί γενικοί και ειδικοί
γραµµατείς θα αξιολογούνται τακτικά µέσω συµβολαίου απόδοσης που θα υπογράψουν.
Λέει η Αντιπολίτευση: «Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που συγχωνεύει τα προηγούµενα ελεγκτικά Σώµατα κοµµατικοποιείται,
λόγω του µεταβατικού διορισµού του Α’ διοικητή». Λάθος. Η σύσταση της αρχής αποτελεί την πιο εµβληµατική διαρθρωτική µεταρρύθµιση στη Μεταπολίτευση στους τοµείς της δηµόσιας
λογοδοσίας, της διαφάνειας και της καταπολέµησης της διαφθοράς. Το γεγονός και µόνο ότι ενσωµατώνει τις διάσπαρτες σήµερα δοµές ελέγχου µιλά από µόνο του.
Ας µάθουν, λοιπόν, οι Έλληνες πολίτες την αλήθεια. Για πρώτη
φορά θεσµοθετείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα θεσµικών αντίβαρων µε άµεση εµπλοκή και αποφασιστική αρµοδιότητα της
Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Θεσµοθετείται
πενταµελές συµβούλιο διοίκησης που θα επιλεγεί µε δηµόσιο
ανοιχτό διαγωνισµό και που θα ελέγχει και θα µπορεί να παύσει
τον διοικητή. Θεσµοθετείται η δηµιουργία επιτροπής ελέγχου audit committee- για πρώτη φορά σε δηµόσιο φορέα για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών. Θεσµοθετείται
η επιλογή του διοικητή µε ανοιχτό διαγωνισµό και ανεξάρτητη
διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επειδή ο χρόνος µε πιέζει, καταθέτω στα Πρακτικά αυτά
ακριβώς για τα οποία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κατηγορεί τη
σηµερινή Κυβέρνηση, την απόδειξη της υποκρισίας, τους νόµους
µε τους οποίους προσωπικά οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ επέλεγαν
τους επικεφαλής των ελεγκτών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μακάριος Λαζαρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δευτερόλεπτα εκφώνησα λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το σύνολο των παθογενειών του ελληνικού κράτους: κοµµατικοποίηση, γραφειοκρατία,
πολυνοµία, πολυδιάχυση αρµοδιοτήτων. Με το παρόν σχέδιο
νόµου όλα αυτά αλλάζουν. Με απλά λόγια, όλα αυτά θα µας περάσουν σταδιακά από το «koumparos.gov» σε ένα πραγµατικό
open.gov. Και αυτό που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
είναι απλά το πρώτο βήµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα χρειαστώ για ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα πράγµατα για να
φτάσουµε εκεί που πραγµατικά όλοι θέλουµε.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει ένας αναγεννησιακός πίνακας του Λορεντζέτι µε το όνοµα «Η αλληγορία
της καλής και της κακής διακυβέρνησης». Εάν περιµένετε να
δείτε κάποιο δηµόσιο πρόσωπο, κάποιο είδος κυβερνητικής σύσκεψης, κάποιο βασιλιά ή πρίγκιπα, θα απογοητευτείτε. Αυτό
που θα δείτε είναι µία µεσαιωνική πόλη µε τα τείχη και τους πύργους της µπροστά από τα οποία υπάρχουν αγρότες και άλλοι
επαγγελµατίες που απερίσπαστα πραγµατοποιούν τις εργασίες
τους. Τι θέλει να µας πει ο ζωγράφος; Θέλει να µας πει ότι η
σωστή διακυβέρνηση είναι εκείνη που εξασφαλίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι να µπορούν να κάνουν απλά τη
δουλειά τους.
Αυτό ακριβώς κάνουµε και εµείς σήµερα. Εάν εσείς νοµίζετε
ότι όλα είναι καλώς καµωµένα, µην το ψηφίσετε. Αν όχι, ελάτε
µαζί να ζωγραφίσουµε έναν σύγχρονο πίνακα καλής διακυβέρνησης, όπως αυτόν του Λορεντζέτι. Για να µη βρίσκει κανείς άλλοθι στη µιζέρια του στρουθοκαµηλισµού. Για να σταµατήσουµε
να θεωρούµε την πολιτική ατοµικό τσιφλίκι του καθενός. Για να
µη χρειαστεί να αναρωτηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
και πάλι στο µέλλον πώς φτάσαµε µέχρι εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Λαζαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουτσικάκης.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος συντελείται µια κορυφαία διοικητική µεταρρύθµιση.
Τίθεται ένα νέο ολοκληρωµένο και σύγχρονο σχέδιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης µε
ενιαία και συνεκτική ρύθµιση όλων των επιµέρους θεµάτων και
µε την κατάργηση όλων των αποσπασµατικών ρυθµίσεων που
βρίσκονται διασκορπισµένες σε δεκάδες νόµους και κανονιστικές πράξεις.
Γιατί, όµως, το νοµοσχέδιο αυτό είναι τόσο σηµαντικό; Δεν θα
σας κουράσω, επαναλαµβάνοντας το περιεχόµενο των διατάξεων, που είµαι βέβαιος πως όλοι µας έχουµε µελετήσει διεξοδικά. Θα πω µόνο δύο λόγια για την ουσία και τη σηµασία των
νέων ρυθµίσεων.
Η αναβάθµιση του Υπουργικού Συµβουλίου αλλάζει συνολικά
τον τρόπο λειτουργίας της Κυβέρνησης, η οποία θα λειτουργεί
πλέον µε πρόγραµµα, ενότητα και συνοχή. Το Υπουργικό Συµβούλιο στο εξής θα εγκρίνει συλλογικά τον ετήσιο προγραµµατισµό της κυβερνητικής πολιτικής και επιπλέον, θα παρακολουθεί
και θα αξιολογεί συλλογικά και την εφαρµογή της, για να υπάρχει
συντονισµός του κυβερνητικού έργου και να παράγονται επιτέλους συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Η δηµιουργία της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι αναγκαία,
ώστε ο Πρωθυπουργός της χώρας να διαθέτει τις υποδοµές και
το ανθρώπινο δυναµικό που θα του επιτρέπουν να ανταποκριθεί
στον θεσµικό ρόλο που του επιφυλάσσει το Σύνταγµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την οργάνωση των σχετικών υπηρεσιών και την
κατανοµή αρµοδιοτήτων στις Γραµµατείες της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.
Η καθιέρωση κολληµάτων, ασυµβίβαστων και κανόνων αποφυγής της σύγκρουσης συµφερόντων διασφαλίζει την αµερόληπτη
άσκηση των κυβερνητικών ή διοικητικών καθηκόντων. Ακριβώς
γι’ αυτόν τον λόγο τα κωλύµατα αυτά αφορούν όχι µόνο την περίοδο άσκησης των σχετικών καθηκόντων, αλλά και το χρονικό
διάστηµα µετά από την αποχώρηση από την αντίστοιχη θέση.
Η απαγόρευση πρόσληψης ως µετακλητών υπαλλήλων των
συζύγων ή συγγενών µελών της Κυβέρνησης, θέτει τέλος στην
οικογενειοκρατία. Οι εποχές που ένας Υπουργός ή Υφυπουργός
προσλάµβανε µέλη της οικογένειάς του ή που, για να µην εκτίθεται ο ίδιος, προσλάβανε τα πρόσωπα ένας άλλος Υπουργός,
παρέρχονται ανεπιστρεπτί. Τέλος, λοιπόν, στις προσλήψεις συγ-
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γενών στην Κυβέρνηση.
Η εισαγωγή του νέου πλαισίου για την καλή νοµοθέτηση θέτει
τέλος στην ανεξέλεγκτη παραγωγή νόµων. Με την απλοποίηση
και κωδικοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας αντιµετωπίζεται
η πολυνοµία και η κακονοµία. Αντιµετωπίζονται όλες οι παθογένειες της νοµοθετικής λειτουργίας που διαχρονικά οδηγούν στην
ανοµία.
Η υπαγωγή της κυβερνητικής διοικητικής δράσης σε αρχές και
κανόνες συµβάλλει σηµαντικά στην αποτελεσµατική προστασία
των δικαιωµάτων των πολιτών. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στις
αρχές της καλής διακυβέρνησης, της χρηστής διοίκησης, της
διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας, της αναγκαιότητας, της επικουρικότητας, της αξιοκρατίας και του επαγγελµατισµού. Οι αρχές αυτές αποτελούν
πλέον συγκεκριµένο περιεχόµενο µε αντίστοιχες υποχρεώσεις
για τη διοίκηση.
Η µείωση των Γενικών Γραµµατέων από ενενήντα τρεις σε πενήντα οκτώ δεν συνεπάγεται µόνο την καλύτερη, ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Συνεπάγεται και εξοικονόµηση του 1,8 εκατοµµυρίου ευρώ ετησίως
στον κρατικό προϋπολογισµό.
Η θεσµοθέτηση µόνιµου Υπηρεσιακού Γραµµατέα σε κάθε
Υπουργείο δίνει τέλος στο κοµµατικό κράτος. Η ανάθεση στους
γενικούς διευθυντές της αρµόδιας τελικής υπογραφής για κάθε
ατοµική διοικητική πράξη των υπηρεσιών τους, σε συνδυασµό µε
την αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Υπηρεσιακούς Γραµµατείς,
συνεπάγεται δραστικό περιορισµό της γραφειοκρατίας και της
διαφθοράς.
Η σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην ενοποίηση, τον συντονισµό και την αναβάθµιση των ελεγκτικών µηχανισµών που εντάσσονται σε αυτήν,
για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς.
Το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος θέτει τις βάσεις για ένα
σύγχρονο αποτελεσµατικό κράτος που θα λειτουργεί στην πράξη
για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Ίσως φαντάζει
υπερβολικά φιλόδοξο για τα δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας, όπως την είχαµε συνηθίσει µέχρι σήµερα. Όµως, για να
αλλάξει η κατάσταση πάντα κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή.
Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου έκλεισαν µία περίοδο κοινωνικής,
οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής οπισθοδρόµησης. Στόχος µας είναι η αυτοδύναµη Ελλάδα, µία Ελλάδα που πατάει
γερά και πάει µπροστά, µε ενότητα, πρόγραµµα και σκληρή δουλειά. Ο Πρωθυπουργός µας Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση έπιασαν δουλειά για µια «νέα κανονικότητα» που σηµαίνει
πρόοδο και όχι επιστροφή στις παλιές παθογένειες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Μπουτσικάκη για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούµε µε προσοχή
τις εξαγγελίες και τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Σήµερα συζητάµε το νοµοσχέδιο µε τον βαρύγδουπο τίτλο
«Επιτελικό Κράτος». Όπως προκύπτει από το περιεχόµενο των
άρθρων του, είναι ένα νοµοσχέδιο που καθορίζει τη λειτουργία
και τη διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης.
Δεν ξέρω αν αυτό µπορούµε να το ορίσουµε ως επιτελικό κράτος διότι, κύριε Υπουργέ, επιτελικό κράτος σηµαίνει -και πιστεύω
να συµφωνήσετε- ότι η κεντρική κυβέρνηση διατηρεί τις αρµοδιότητες στρατηγικού προγραµµατισµού και δηµόσιας πολιτικής
και αποκεντρώνει την υλοποίηση.
Με το νοµοσχέδιο επανέρχονται συγκεντρωτικές αντιλήψεις
στις οποίες ήµασταν αντίθετοι και πολέµησαν συστηµατικά οι θεσµοί, τους οποίους δηµιούργησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Πέραν από την άποψη που έχω για το επιστηµονικό σας έργο
–και το παρακολουθώ- θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις, κύριε
Υπουργέ, πάνω στο νοµοσχέδιο.
Βεβαίως είναι µια έκπληξη δυσάρεστη για εµένα σε σχέση µε
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εσάς, διότι ενώ το νοµοσχέδιο αναφέρει ότι καθιερώνει κανόνες
καλής νοµοθέτησης, εξ αρχής αυτό υπονοµεύεται από την πολιτική πρακτική σας. Δεν υπήρξε διαβούλευση πριν από την εισαγωγή του νοµοσχεδίου στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Η µη διαβούλευση, όµως, σηµαίνει, κύριε Υπουργέ, παραβίαση
του νόµου και έχουµε επανάληψη παραβίασης του νόµου, µε
προηγούµενο τον διορισµό των γενικών γραµµατέων χωρίς την
τήρηση της διαφάνειας του «open.gov». Οι δικαιολογίες που δόθηκαν και κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, δηλαδή της µη τήρησης της διαβούλευσης και της παράβασης,
ένεκα τούτου, του νόµου που την προβλέπει, θεωρώ ότι είναι και
επιστηµονικά και πολιτικά αδόκιµες, αν µου επιτρέπετε την έκφραση.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατρύχεται από το άγχος της επικοινωνιακής λογικής, που τη διατρέχει
από τις πρώτες ώρες που ορκίστηκε, για να δείξει ετοιµότητα αντιµετώπισης των πραγµάτων, για να εντυπωσιάσει επικοινωνιακά,
αδιαφορώντας, όµως, για την τήρηση της ουσιαστικής διαδικασίας της νοµιµότητας.
Προκύπτει, παράλληλα και µείζων αντίφαση µεταξύ της θεωρητικής παρουσίας στο νοµοσχέδιο των κανόνων της καλής νοµοθέτησης σε αντιστοίχιση µε την πολιτική πρακτική της, που
είναι αποκαλυπτική για τη λογική της αδιαφορίας τήρησης των
νόµων; Εδώ τίθεται ένα ερώτηµα.
Κύριε Υπουργέ, το χαρακτηρισθέν ως εµβληµατικό νοµοσχέδιο θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ακολουθηθεί από παρόµοιες µη
σύννοµες πρακτικές εισαγωγής νοµοσχεδίων προς συζήτηση.
Θεωρώ έλλειµµα –εξ αρχής σας το λέω- τον τρόπο εισαγωγής
του παρόντος νοµοσχεδίου, διότι αν ο νόµος συγχωρούσε να
προσκοµιστεί η έκθεση διαβούλευσης οποτεδήποτε, θα το προέβλεπε ρητά. Δεν το προβλέπει ρητά και θεωρώ ότι προσχηµατικά ίσως και να δικαιολογήσουµε µία έλλειψη, αφού δόθηκαν οι
όποιες εξηγήσεις στην επιτροπή.
Δεύτερη παρατήρηση: Με το π. δ. 84/2019 καταργήθηκε µεταξύ άλλων η Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και συνιστάται Γενική Γραµµατεία Εργασίας, στην οποία
υπάγονται µία γενική διεύθυνση, δύο διευθύνσεις και το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας.
Δεν προκύπτει, όµως, κύριε Υπουργέ, από κανένα στοιχείο η
σκοπιµότητα κατάργησης της Ειδικής Γραµµατείας του ΣΕΠΕ και
η ένταξη της Επιθεώρησης Εργασίας στη Γενική Γραµµατεία του
Υπουργείου Εργασίας, διότι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
είναι υπηρεσία µε ανεξαρτησία, εναρµονισµένη στην 81η διεθνή
σύµβαση εργασίας, έχει λειτουργική και οργανωτική δοµή
σαφώς καθορισµένη.
Και θέλω να επισηµάνω ότι συστάθηκε µετά από έκθεση που
υπήρξε το 2006 από την Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, SLIC, η οποία στον επίλογο
των συµπερασµάτων της αναφέρει ότι για την καλή λειτουργία
του ΣΕΠΕ θα συνέβαλε θετικά µία µεγαλύτερη αυτονοµία στη διοίκηση του ΣΕΠΕ ή στον προϋπολογισµό.
Όµως, από το 2006, όταν θεσµοθετήθηκε ειδική γραµµατεία
καθυστερηµένα, ερχόµαστε σήµερα και δεν την καταργούµε –
δεν θα πω τέτοιο πράγµα- αλλά σε κάθε περίπτωση την υποβαθµίζουµε, διότι ελλείπει η λειτουργική της ανεξαρτησία µε τον
τρόπο ένταξης στον γραφειοκρατικό µηχανισµό. Αυτή είναι η
άποψή µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Υπό
γενική διεύθυνση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δεν προκύπτει ποια στοιχεία ελήφθησαν υπ’ όψιν και τι δεν έχει υλοποιήσει το ΣΕΠΕ, ώστε να επιλεχθεί αυτή η δοµή.
Και, βεβαίως, θα θέσω και το ερώτηµά µου και δώστε εσείς
εξήγηση, ότι δεν υπάγεται στην Αρχή της Εθνικής Διαφάνειας.
Αποκλείονται από αυτή την αρχή δύο συγκεκριµένα Σώµατα, το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Μιλήσατε για τις επιθεωρήσεις της αγοράς και το ΣΔΟΕ. Κύριε
Υπουργέ, οι επιθεωρήσεις της αγοράς πράγµατι έχουν κάνει
πάρα πολλά πράγµατα και βεβαίως έχουν δεχθεί και πολλές επιθέσεις. Και επειδή είµαστε στην αγορά, από κάθε άποψη, βλέ-
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πουµε τι συµβαίνει. Ήταν η «αχίλλειος πτέρνα», δυστυχώς, των
ελεγχόµενων. Είχαν µόνιµα το πρόβληµα και η µόνιµη δυσφορία
των ελεγχόµενων ήταν το ΣΕΠΕ και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Αυτό το λέω και από προσωπική εµπειρία και µιλάω για το
ΣΕΠΕ και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, έχοντας σχέση µε
έναν Ασωπό ποταµό και µία βιοµηχανική περιοχή Οινοφύτων, σε
σχέση µε την Επιθεώρηση Εργασίας. Και βεβαίως, όπως αντιλαµβάνεστε, δυσφορούσαν και για τον έλεγχο τήρησης των
ΑΕΠΟ.
Τέλος, εισάγεται ένα πολυδαίδαλο διοικητικό σύστηµα, κύριε
Υπουργέ, που αφορά κυρίως τον Πρωθυπουργό. Εγκαθιδρύεται
ένα πρωθυπουργικό σύστηµα διακυβέρνησης. Δεν γνωρίζω και
ρωτάω αν έχει λάβει χώρα προσοµοίωση αυτού του συστήµατος
που εισάγει το νοµοσχέδιο σε κάποιο σπουδαστήριο πανεπιστηµιακής σχολής διοικητικού δικαίου ή δηµόσιας διοίκησης, που να
έχει, όµως, αναφορά στην Ελλάδα και να µην έχει εξαρχής υιοθετηθεί ένα σύνθηµα εισαγόµενο από το εξωτερικό.
Η προσεκτική ανάγνωση αποκαλύπτει αλληλοαναιρέσεις και
επικαλύψεις αρµοδιοτήτων και ένα πολυδαίδαλο διοικητικό σύστηµα µε διάφορες γενικές γραµµατείες, Υφυπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υπουργό. Αποκαλύπτεται ένα υπερσυγκεντρωτικό
σύστηµα διακυβέρνησης. Αυτό είναι ξένο.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο αφορά το επιτελικό κράτος. Δεν ασχολείται, όµως, µε αυτό, γιατί επιτελικό κράτος δεν µπορεί παρά να
είναι ένα αποκεντρωµένο κράτος. Το παρόν νοµοσχέδιο είναι
νόµος αποκλειστικά για τον Πρωθυπουργό, για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα και όχι για το επιτελικό κράτος. Ίσως να
αναφερόταν ως επιτελικό γραφείο πρωθυπουργού, όχι όµως ως
επιτελικό κράτος.
Μπορεί να είναι θετικό να οργανωθεί το γραφείο του Πρωθυπουργού στα πρότυπα της γερµανικής καγκελαρίας. Ωστόσο δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι ούτε ο καγκελάριος στη Γερµανία ορίζει
ένα τόσο συγκεντρωτικό κράτος όπως το ελληνικό. Η Γερµανία
είναι οµόσπονδο κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών.
Βεβαίως, γνωρίζοντας τα προβλήµατα που υπάρχουν στην
αποτελεσµατική λειτουργία του ελληνικού κράτους, ακόµα και
το πρωθυπουργικό γραφείο χρειάζεται οργάνωση, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για να µην ξαναζήσουµε τραγικές καταστάσεις, όπως συνέβη πέρυσι στο Μάτι ή και τραγελαφικές
καταστάσεις, όπως συνέβη το 2016 µε τον τότε Πρωθυπουργό
και τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας σε σχέση µε τον ΟΛΠ και µε την
«COSCO».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταβίβαση τόσων αρµοδιοτήτων στην Προεδρία της Κυβέρνησης είναι προβληµατική για
την ουσία της δηµοκρατίας. Παραδείγµατος χάριν, στο άρθρο
25 αναφέρεται ότι η Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων αναλαµβάνει την τελική σύνταξη όλων των νοµοσχεδίων της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακούσατε τα όποια προβλήµατα υπάρχουν. Θεωρώ ότι πράγµατι θα υπάρξουν ζητήµατα σε αυτό το θέµα. Θεωρούµε ότι γίνεται µία στρέβλωση της όποιας διαδικασίας θέλετε να δώσετε
σε σχέση µε την καλή νοµοθέτηση και αυτή η Γενική Γραµµατεία
Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενδεχοµένως να προξενήσει θέµατα στη νοµοθετική λειτουργία και στην αυτοτέλεια
των Υπουργών.
Σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες γενικών γραµµατειών που περιγράφονται, υπάρχουν επικαλύψεις οι οποίες θα δηµιουργήσουν ιδιαίτερα διοικητικές τριβές, που εγώ τις προβλέπω άµεσα,
τον επόµενο µήνα.
Θα πω µόνο δυο κουβέντες -και κλείνω- για το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Θεωρούµε ότι ο ρόλος του υποβιβάζεται σε
σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίον τίθεται στη γραφειοκρατία του
Υπουργείου. Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στην ακρόαση των φορέων είπαν κάποια πράγµατα.
Δεν θέλω να πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα καθηλωθεί η
δράση του ΣΕΠΕ και θα ακυρωθεί το έργο του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο αποτελεί και στρατηγική επιλογή της Νέας
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Δηµοκρατίας, µε στόχο την αποδόµηση του ελεγκτικού µηχανισµού της αγοράς εργασίας και του βασικού πυλώνα προστασίας
των θεµελιωδών εργασιακών δικαιωµάτων ούτε ότι είναι πισωγύρισµα στους ελέγχους για την αδήλωτη εργασία, που αποτελεί
και µνηµονιακή υποχρέωση.
Κύριε Υπουργέ, τα µεγάλα ερωτήµατα είναι µπροστά µας και
θα απαντηθούν στην πράξη. Πρώτον, τα επίσηµα όργανα, όπως
είναι το κέντρο διακυβέρνησης, θα στελεχωθούν από άτοµα µε
γνώσεις και διάθεση να πετύχουν στο δύσκολο έργο τους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δεύτερον –και ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε- οι αλλαγές θα είναι εφικτές ή ξεπερνούν την ελληνική
κουλτούρα, η οποία είναι εξοικειωµένη µε τον αυτοσχεδιασµό,
παρά µε αυστηρά προγράµµατα;
Τρίτον, πώς θα αποφύγουµε µε την ψηφιακή διακυβέρνηση
την ψηφιακή γραφειοκρατία;
Το Κίνηµα Αλλαγής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αποδείξει σε βάθος χρόνου ότι η αντιπολίτευση που ασκεί είναι µαχητική, προγραµµατική και εποικοδοµητική χωρίς παρωπίδες.
Εµείς θα συνεχίσουµε τον δρόµο που χαράξαµε, σθεναρά αντίθετοι σε ό,τι πλήττει τα συµφέροντα των πολιτών, µε απαίτηση
τήρησης των νόµων.
Έτσι πορευόµασταν διαχρονικά, κύριε Πρόεδρε, και µένουµε
στη βασική µας αρχή ότι το κράτος πρέπει να είναι επιτελικό,
πρέπει απαραίτητα όµως να είναι και αποκεντρωµένο. Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί δυστυχώς αποθέωση του διοικητικού συγκεντρωτισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα µπορούσε να πει κανείς ότι περίπου έχει εξαντληθεί το θέµα. Από την πλευρά µας ο εισηγητής, ο κ. Σπίρτζης, η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και βεβαίως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναπτύξει το σύνολο των
επιχειρηµάτων µε τα οποία εµείς έχουµε καταλήξει, κύριε
Υπουργέ, να έχουµε µία πολύ αρνητική τοποθέτηση απέναντι στο
νοµοσχέδιο που έχετε εισηγηθεί, σε αντίθεση µε το νοµοσχέδιο
το οποίο -έχει την αξία του να το τονίσω- κατατέθηκε από το
Υπουργείο Οικονοµικών, παραδείγµατος χάριν, για τον ΕΝΦΙΑ
και τις εκατόν είκοσι δόσεις που όπως ξέρετε πολύ καλά υπερψηφίσαµε.
Η αλήθεια είναι ότι µε βάση αυτά εγώ πρέπει να εξηγήσω γιατί
δεν αρνήθηκα να πάρω τον λόγο. Ο λόγος, κύριε Υπουργέ, είναι
ο εξής απλός. Επειδή είπα κάποια πράγµατα που µπορεί να
ακούστηκαν και ως βαριές κουβέντες στη διάρκεια της συνεδρίασης στην επιτροπή, αισθάνοµαι την υποχρέωση -επειδή, όπως
ξέρετε πολύ καλά, έχω αναλάβει κάποια εποχή την ευθύνη και
έχω φέρει στις πλάτες µου κι εγώ ένα βάρος για µια χρονική περίοδο του συγκεκριµένου χώρου και του συγκεκριµένου Υπουργείου- είτε να ανακαλέσω τα βαριά λόγια που είπα στην επιτροπή
είτε να τα επαναβεβαιώσω.
Λυπάµαι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί είµαι υποχρεωµένος να
επαναβεβαιώσω τις εκτιµήσεις που έκανα κι εγώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή.
Και ξεκινάω από ένα πολύ µεγάλο θέµα του νοµοσχέδιου που
έχει να κάνει µε τη σύσταση της Επιτροπής της Αρχής Διαφάνειας. Όντως έχετε στήσει -σας το αναγνωρίζω- µε ένα χειρουργικό τρόπο µια άριστη διαδικασία ξεπλύµατος υποθέσεων
διαφθοράς που υπάρχουν στο ελληνικό δηµόσιο.
Κι εδώ κάνω µια παρέκβαση, κύριε Υπουργέ, και θα σας πω το
εξής. Επειδή ακριβώς έχω την τιµητική ιδιότητα του πρώην
Υπουργού Εσωτερικών, θα µε ακούσετε πολλές φορές να είµαι
πολύ αυστηρός. Όµως να ξέρετε ότι µε την ίδια ένταση που εκδηλώνω την αυστηρότητά µου όταν έρχοµαι αντιµέτωπος µε τέτοιου τύπου νοµοθέτηση, µε την ίδια ένταση δε διστάζω να
εγκωµιάσω θετικές προσπάθειες που µακάρι στην πορεία να τις
δω και από τη δική σας πλευρά.
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Στο άρθρο 88 ορίζεται ποιος είναι ο πατέρας της Επιτροπής
Διαφάνειας και δεν είναι άλλος από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας το είπα και στην επιτροπή. Έχετε προσδιορίσει την ύπαρξη µιας επιτροπής που θα αποφασίσει ποια θα
είναι η διοίκηση της Αρχής Διαφάνειας. Και αυτή η επιτροπή κατά
τα τρία πέµπτα θα ελέγχεται από τον Πρωθυπουργό.
Στο άρθρο 95 –προσθέτω σήµερα- έχετε προσθέσει ότι αυτή
η διοίκηση, που θα οριστεί από τον κ. Μητσοτάκη, θα είναι αρµόδια για να συστήσει την επιτροπή ελέγχου, αυτή για την οποία
σας άκουσα να περηφανεύεστε, το audit committee. Κι αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 6 ότι αυτή η επιτροπή ελέγχου
θα είναι –προσέξτε!- υπεύθυνη για την επισκόπηση και την αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της αρχής. Έχετε φτιάξει,
λοιπόν, µια αρχή µε βάση µια πλειοψηφία που ελέγχει ο Πρωθυπουργός, η οποία φτιάχνει µια επιτροπή ελέγχου, η οποία θα
ελέγχει τους ελεγκτές.
Και στο άρθρο 100, στην παράγραφο 19, έχετε προβλέψει ότι
τα πρότυπα, οι διαδικασίες, η µεθοδολογία σχεδιασµού, διεξαγωγής και σύνταξης των πορισµάτων, κύριε Υπουργέ, των αποστολών επιθεώρησης και ελέγχου, η διαδικασία διαχείρισης
καταγγελιών και αναφορών, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
των επιθεωρητών ελεγκτών που σχετίζονται µε το ελεγκτικό
έργο, καθώς και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των ελεγχόµενων
αρχών φορέων και υπηρεσιών εξειδικεύονται µε τον κανονισµό
λειτουργίας της αρχής. Ποιας αρχής; Της αρχής που επιλέγει η
επιτροπή, που τη διορίζει ποιος; Ο κ. Μητσοτάκης.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί αυτά να χρειάζονταν πράγµατι και την
ολοκλήρωσή τους ως καταγγελία στην πραγµατικότητα –ναι,
αυτή την έχετε δώσει- κι αυτή περιέχεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 82. Ποιος σας επέβαλε, άλλος από την θέλησή σας, να
πάτε στην κατεύθυνση που σας έχουν ουσιαστικά καταγγείλει,
δηλαδή να κουκουλώσετε υποθέσεις σκανδάλων;
Γιατί έχετε προβλέψει, κύριε Υπουργέ, στην παράγραφο 4 του
άρθρου 82 ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δηλαδή από την ώρα που θα πάρει ΦΕΚ, τι γίνεται; Καταργούνται
όλες οι ελεγκτικές αρχές. Δηλαδή αυτοί που εσείς θα ορίσετε
µετά από έναν µήνα, µετά από δύο µήνες ως επικεφαλής αυτών
των αρχών που θα ενοποιήσετε σε αυτή την –υποτίθεται- ανεξάρτητη αρχή, θα παραλάβουν από διοικητικούς υπαλλήλους.
Δεν αφήνετε καν να µείνουν στη θέση τους για να παραδώσουν
οι ελεγκτές, κύριε Υπουργέ.
Μου είπατε και κάτι στην επιτροπή, το οποίο καταθέτω τώρα
ως απολύτως ανακριβές. Είπατε, δικαιολογούµενος για όλα αυτά
που σας λέγαµε: «Μα, δεν µπορούµε από την ώρα που φτιάχνουµε µια νέα δοµή να µην αλλάξουµε την επιθεωρήτρια, την κ.
Παπασπύρου». Λοιπόν, ξέρετε τι έκανα εγώ, κύριε Υπουργέ;
Πήρα τηλέφωνο την κ. Παπασπύρου πρώτη φορά στη ζωή µου.
Δεν έχω ξαναµιλήσει µε τη γυναίκα, ούτε την ξέρω ότι µε ξέρει.
Και ξέρετε τι την ρώτησα; Γιατί λέω µέσα µου: Για φαντάσου να
της έχουν πει της Παπασπύρου: «Ξέρεις κάτι, εµείς αλλάζουµε
τη δοµή, θέλεις να συνυπηρετήσεις;» και να έχει πει η Παπασπύρου, διότι έχει τις άλφα ή βήτα ιδεολογικές απόψεις, «Όχι, δεν
δέχοµαι εγώ να µείνω».
Ξέρετε λοιπόν τι µου είπε η κ. Παπασπύρου; Κανείς ποτέ δεν
την ρώτησε, κανείς ποτέ δεν την βρήκε. Απεναντίας, ξέρει πολύ
καλά ότι παύεται µε τη δηµοσίευση του νόµου. Παύεται η γενική
επιθεωρήτρια. Δεν την αφήνετε ούτε καν να παραδώσει στους
διαδόχους της. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Το δεύτερο θέµα, είναι, κύριε Υπουργέ, να µου επιτρέψετε σχήµα λόγου είναι- να πω ότι όλο αυτό που έχετε φέρει δεν έχει
σχέση µε το επιτελικό κράτος. Απόδειξη δε γι’ αυτό πρέπει να
σας πω ότι είναι και το εξής, πέραν των υπολοίπων που έχουν
ήδη αναφερθεί. Λέει κάποιος ότι αυτό είναι το επιτελικό κράτος
και ρωτάει ένας φοιτητής, ένας πολίτης: Ποιος είναι ο ορισµός
του επιτελικού κράτους; Δεν θα έπρεπε να περιέχεται µέσα στο
νοµοσχέδιο; Θα έπρεπε. Λοιπόν, περιέχεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε τι λέτε στο άρθρο 18, αναφερόµενοι υπό τον τίτλο
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«Οριοθέτηση και αποστολή της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης»;
Λέτε, λοιπόν, ότι αποστολή της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης γιατί µας είπατε ότι για την αυτοδιοίκηση θα έρθει άλλο νοµοσχέδιο- είναι η εκτέλεση και διαφύλαξη των επιταγών του
Συντάγµατος και των νόµων, η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, η µέριµνα για την παροχή ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών στην κοινωνία και η εν γένει προστασία της ισότητας, της
δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πολύ ωραία όλα
αυτά. Διαφωνεί κανείς; Όχι.
Τι σχέση έχουν αυτά µε το επιτελικό κράτος; Τι σχέση έχουν
µε ένα κράτος που καθοδηγεί τον στρατηγικό προγραµµατισµό,
που είναι προγραµµατικό κράτος, που είναι αξιοκρατικό κράτος,
που είναι µεθοδολογικά ένα κράτος που οργανώνει τη διαβούλευση, τη συνεννόηση και βεβαίως, καθετί σχετικό µε το πού
πρέπει να πάει η χώρα, πού πρέπει να πάει η κοινωνία, πού πρέπει να πάνε οι θεσµοί, πού πρέπει να πάει το µέλλον των πολιτών;
Τελευταία µου κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή σας είδα
πραγµατικά πολύ διαθέσιµο και πολύ θετικό στο χιούµορ, όταν
κλείσατε την οµιλία σας, απευθυνόµενος στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, νοµίζω ότι ούτε εσείς θα παρεξηγηθείτε,
αν σας πω ότι τελικά, για µια ακόµη φορά έχει αποδειχθεί όχι
µόνο το γνωστό των Κινέζων, ότι «µία εικόνα είναι ίση µε χίλιες
λέξεις», αλλά ότι και οι σκιτσογράφοι πολλές φορές είναι πολύ
καλύτεροι και ικανοί να συµπυκνώσουν σε πολύ λιγότερες λέξεις,
από όλες όσες χρησιµοποιούµε εµείς, ώστε να αποδώσουν την
ουσία, παραδείγµατος χάριν, ενός νοµοσχεδίου σαν αυτό που
συζητούµε.
Γι’ αυτό και τώρα σας καταθέτω αυτή τη γελοιογραφία του σκιτσογράφου Ανδρέα Πετρουλάκη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η οποία
προχθές δηµοσιεύθηκε και η οποία αποδίδει, κατά τη γνώµη µου,
µε έναν πολύ εύστοχο και πολύ συµπυκνωµένο τρόπο ακριβώς
το νόηµα του τι καταλαβαίνει ένας άνθρωπος, σαν τον κ. Πετρουλάκη, ότι είναι το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε καταθέσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα γελοιογραφία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Ραγκούση.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα
ήθελα προς αποκατάσταση όλων όσων ανέφερε ο κ. Υπουργός,
να επισηµάνω τα εξής: Πρώτον, ότι το άρθρο 88 έχει αλλάξει ήδη
από τη β’ ανάγνωση στην επιτροπή και τα µέλη επιλέγονται από
το ΑΣΕΠ και όχι από οποιονδήποτε άλλον. Δεύτερον, ότι σύµφωνα
µε το άρθρο 82 παράγραφος 4, η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας
καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των καταργούµενων σωµάτων και άρα, συνεχίζει υποχρεωτικώς τους ελέγχους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 παράγραφος 27 του νοµοσχεδίου,
ακριβώς για να µην υπάρχει καµµία αµφισβήτηση ως προς το τι
συµβαίνει και όχι από την έναρξη ισχύος, αλλά σε κάθε περίπτωση, ρητώς αναφέρεται ότι «το σύνολο, εκκρεµείς, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος σε οποιοδήποτε στάδιο, έλεγχοι,
επιθεωρήσεις και κάθε είδους έρευνες, ελεγκτικές, προανακριτικές και πειθαρχικές διαδικασίες και σχετικές µε τις υποθέσεις
αυτές διαδικαστικές πράξεις, συνεχίζουν και εκτελούνται κατά
τις οικείες διατάξεις, οι οποίες διείπαν τους καταργούµενους φορείς στο όνοµα της αρχής και από τα όργανα από τα οποία αυτά
έχουν ανατεθεί».
Βεβαίως, επειδή όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι είναι ευχής έργον
να είµαστε συνεπείς στα πράγµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
ν.3839/2010, «από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταµένων οργανικών µονάδων των δηµοσίων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
είτε επιλέγονται µε βάση διατάξεις υπαλληλικού κώδικα είτε µε
βάση ειδικές διατάξεις».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Θέλω τον λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Ραγκούση, δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Παραποίησε αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ.
Πρώτον, δεν υπάρχει προσωπικό θέµα. Δεύτερον…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Υπάρχει από την ώρα που παραποίησε αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μισό
λεπτό, κύριε Ραγκούση.
Το προσωπικό θέµα µε βάση τον Κανονισµό δεν έχει καµµία
σχέση.
Σας παρακαλώ, ακούστε µε λίγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Το είπατε και εσείς προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το πρόβληµα αρχίζει από τον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε να δείτε. Εάν κάθε Βουλευτής, που
γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, παίρνει τον λόγο επί προσωπικού,
δεν θα ολοκληρώσουµε ποτέ. Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Με βάση τον Κανονισµό του Προέδρου από την ώρα που παραποιείται κάτι που λέγεται, ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Ραγκούση, το προσωπικό θέµα, εάν θέλετε να σας το διαβάσω, έχει
να κάνει µε προσωπικούς χαρακτηρισµούς. Δεν είναι προσωπικό.
Για να µην θεωρήσετε ότι υπάρχει διάκριση προς το πρόσωπό
σας, θα σας δώσω ένα λεπτό, µόνο ένα λεπτό, για να ολοκληρώσετε.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα όµως, εάν θέλετε να
απαντήσετε στο τέλος και να πείτε τις απόψεις σας, γιατί εάν γίνεται αυτό στις δώδεκα η ώρα το βράδυ, µπορεί να τελειώσουµε
αύριο το πρωί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, υπήρξε αναφορά ότι παραπλάνησα το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα απαντήσετε στο τέλος. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, πάρα
πολύ απλά και συγκεκριµένα: Ό,τι σας διάβασα προηγουµένως
περιέχεται σε αυτόν εδώ τον φάκελο που βρίσκεται εκεί. Αυτό
εδώ έχετε φέρει εσείς στην Ολοµέλεια, έχει έρθει µε δική σας
ευθύνη εδώ. Εγώ δεν διάβασα από την επιτροπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπάρχει και αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όχι, αυτό εδώ είναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Υπάρχουν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εσείς είπατε ότι τις έχετε κάνει από
την επιτροπή. Εγώ λέω ότι αυτό εδώ έχει έρθει στην Ολοµέλεια,
κύριε Υπουργέ. Δείτε το, για να καταλάβετε ότι όλα αυτά που
επικαλεστήκατε τουλάχιστον, δεν έχουν σχέση µε µένα. Πρώτον,
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω άλλα τριάντα
δευτερόλεπτα.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, για νοµοσχέδια που έγιναν νόµοι του ελληνικού κράτους και για τα οποία κάποιοι σαν
εµένα είχαν την ευθύνη, όταν αναφέρεστε να είστε ακριβής.
Ο ν.3839, που αναφέρατε προηγουµένως, έχει µια τεράστια
διαφορά νύχτας µε ηµέρας µε αυτό το νοµοσχέδιο που εισηγείστε εσείς. Ξέρετε γιατί; Γιατί τότε η διαδικασία για την επιλογή
των προϊσταµένων ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, απολύτως αντικειµενική. Δεν υπήρξε καµία επιτροπή που όριζε ο Πρωθυπουργός, κύριε Γεραπετρίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Ραγκούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ρουσόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Ραγκούση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ εάν θέλετε στο τέλος, έχουµε πέντε οµιλητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εγώ πάντως, επειδή υπάρχει θέµα µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το τι έρχεται στην Ολοµέλεια, θέλω να το δείτε αυτό. Δεν µπορεί
να έρχεται αυτό το κείµενο. Θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι.
Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι να µιλήσουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Παππά, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είστε
παλιός κοινοβουλευτικός, κύριε Ραγκούση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Έχει ανέβει οµιλητής και είναι στο Βήµα.
Κύριε Ρουσόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μιας και ο Προεδρεύων είναι
Αρκάς, θυµήθηκα µία ιστορία πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια όταν είχε κλαπεί µία εικόνα από ένα ορεινό µοναστήρι της
Αρκαδίας. Μετά από λίγο καιρό η αστυνοµία βρήκε την εικόνα.
Και θυµάµαι τότε πολιτικούς από όλα τα κόµµατα ότι ζαλώθηκαν
-όπως λένε εκεί στην Αρκαδία- την εικόνα στον ώµο και την
πήγαν να την παραδώσουν.
Είχα πει σε κάποιον από αυτούς ότι από τη στιγµή που παρεµβαίνουµε στο έργο της Αστυνοµίας -γιατί κανονικά η Αστυνοµία
θα έπρεπε να πάει να την παραδώσει, δική της επιτυχία ήταν- να
είµαστε έτοιµοι όταν κάποιο λάθος γίνει από την Αστυνοµία, να
το χρεωθεί ο Υπουργός. Και δεν πέρασε πολύ καιρός, ίσως να
το θυµάστε, συνέβη ένα περιστατικό στο Αστυνοµικό Τµήµα της
Οµονοίας, όπου δύο αλλοδαποί χαστούκιζαν ο ένας τον άλλον,
κάποιοι τράβηξαν βίντεο, αυτό βγήκε στο διαδίκτυο και ο Υπουργός, βεβαίως, απολογείτο για αυτή την ιστορία.
Ο Υπουργός έχει σίγουρα την πολιτική ευθύνη, όπως και ο
Βουλευτής από την ώρα που ορκίζεται αναλαµβάνει την πολιτική
ευθύνη των πράξεών του και των πράξεων της διοίκησης στην
οποία ο ίδιος είναι πολιτικός προϊστάµενος.
Αυτό το λέω γιατί το νοµοσχέδιο ουσιαστικά κάνει κάτι πάρα
πολύ σηµαντικό µεταξύ των άλλων, ουσιαστικά διαχωρίζει τη διοίκηση από την πολιτική ηγεσία. Δεν αποπολιτικοποιεί, όπως
είπαν κάποιοι, αποκοµµατικοποιεί σίγουρα το κράτος. Είναι άλλο
η αποπολιτικοποίηση, άλλο η αποκοµµατικοποίηση.
Στο διαχωρισµό της διοίκησης από την πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κ. Βαρουφάκης, εάν θυµάµαι καλά µε
την περίφηµη εκείνη ιστορία, θα την θυµάστε ίσως από το «Μάλιστα, κύριε Υπουργέ», ένα σίριαλ πολύ πετυχηµένο του BBC,
όπου ο ανώτατος δηµόσιος υπάλληλος είναι εκείνος που προσπαθεί να κατευθύνει τον Υπουργό.
Θυµήθηκα, λοιπόν, ότι στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του ο
Τόνι Μπλέρ, ένα βιβλίο µε τίτλο «Το ταξίδι», που βγήκε περίπου
πριν από µία δεκαετία, περιγράφει την αγωνία του και την ενόχλησή του επειδή θα έπρεπε υποχρεωτικά να συνεργαστεί στην
Downing Street µε έναν διοικητικό ανώτατο υπάλληλο, ο οποίος
ανήκε πολιτικά στο αντίπαλο κόµµα.
Λέει, όµως, παρακάτω: «Διαπίστωσα τη σοβαρότητα και την
εντιµότητα του συγκεκριµένου υπαλλήλου κι έτσι µπόρεσα να
συνεργαστώ και να έχω απόδοση στο έργο µου».
Θυµήθηκα αυτό –και έφυγα από την Αρκαδία για να πάω στον
Τόνι Μπλερ- για να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι εγώ προσωπικά
νιώθω ιδιαίτερα χαρούµενος µε πολλά από τα σηµεία του δικού
σας νοµοσχεδίου και θα καταλάβετε γιατί. Το πρώτο είναι γιατί
όταν βρέθηκα σ’ αυτή τη θέση του Υπουργού Επικρατείας το
2004, πρέπει να είµαι ο µόνος Υπουργός ο οποίος πήρα την τότε
γενική διευθύντρια του πρώην Υπουργείου Τύπου, την κ. Μαργαρίτα Παπαδά και της έδωσα τη θέση της γενικής γραµµατέως.
Σκέφτηκα πολύ απλά ότι µια υπάλληλος ιδιαίτερης αξίας, όπως
είχα διακρίνει ήδη από την περίοδο που ήµουν δηµοσιογράφος,
από τη στιγµή που θα αναλάβει τη θέση της γενικής γραµµατέως, θα µπορέσει να αντιµετωπίσει προβλήµατα µε την εµπειρία
των τριάντα τριών ετών, την οποία εγώ δεν µπορούσα να αποκτήσω παρά µόνο εάν έµενα για τριάντα τρία χρόνια, πράγµα
που δεν σας εύχοµαι και δεν εύχοµαι ούτε στον χειρότερο εχθρό
µου σε µια τέτοια θέση.
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Άρα, λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι όταν συστήνεις θέσεις
υπηρεσιακών γενικών γραµµατέων µ’ αυτόν τον νόµο, κάνεις
τους δηµοσίους υπαλλήλους να νιώθουν πραγµατικά χρήσιµοι,
τους κάνεις να νιώθουν ότι µπορούν να έχουν πρωτοβουλία, τους
δίνεις τη δυνατότητα να είναι πραγµατικά απαραίτητοι και ότι δεν
θα αντικαθίστανται κάθε φορά που έρχεται ένα άλλο κόµµα στην
εξουσία.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να σηµειώσω κάτι το οποίο ακούστηκε πολλές φορές τις τελευταίες ηµέρες και αφορά τις Γενικές
Γραµµατείες Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης. Η µία πηγαίνει στο
Υπουργείο Εξωτερικών, η άλλη στον Πρωθυπουργό. Από το 1974
και µετά είναι λίγα τα χρόνια εκείνα στα οποία αυτές οι γενικές
γραµµατείες ή το Υπουργείο Τύπου -το οποίο είχε ιδρύσει ο Ανδρέας Παπανδρέου µε πρώτο Υπουργό, αν δεν κάνω λάθος, τον
Ευάγγελο Βενιζέλο- δεν ήταν στον Πρωθυπουργό. Πάντα ήταν
στον Πρωθυπουργό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ασχολείτο ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός είτε µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο είτε µε το Μακεδονικό Πρακτορείο, είτε βεβαίως µε κάτι άλλο απ’ αυτά τα
οποία υπαινίσσονται οι πολιτικοί µας αντίπαλοι.
Το δεύτερο θέµα που µε κάνει να είµαι χαρούµενος, κύριε
Υπουργέ, είναι η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας. Το 2004 µε τους
συνεργάτες µου ανέθεσα κατόπιν εσωτερικού διαγωνισµού σ’
ένα δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και συγκέντρωσε
όλους τους νόµους από την ίδρυση του ελληνικού κράτους που
αφορούν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Οκτώ τόµοι. Τους ανήρτησα στο διαδίκτυο. Η συνέχεια, όσες κυβερνήσεις και να ήλθαν,
δυστυχώς δεν ήταν το ίδιο ευχάριστη. Ουδείς διάδοχός µου ανέλαβε να ολοκληρώσει αυτό το έργο. Φανταστείτε ότι τελείωσε η
συγκέντρωση νόµων το 2008 και ουδείς µετά από εµένα αποφάσισε να προχωρήσει στην κωδικοποίηση. Σας δίνω την ιδέα. Είναι
ήδη έτοιµο το υλικό και µπορεί να ξεκινήσει η κωδικοποίηση από
εκεί, από τους νόµους που αφορούν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τους εργαζόµενους εκεί, τους δηµοσιογράφους εκεί, τους
παλαιούς τυπογράφους κ.ο.κ..
Το τρίτο σηµείο που µε κάνει να νιώθω πολύ χαρούµενος είναι
η υποχρέωση των Υπουργείων να καταρτίζουν καταστάσεις έως
τον Ιούλιο κάθε έτους για τις ανάγκες κάλυψης κενών θέσεων σε
Υπουργεία και οργανισµούς. Αυτό µόνο επαίνους µπορεί να επιδαψιλεύσει. Δηµοσίως είχα τοποθετηθεί τότε λέγοντας και κάτι
επιπλέον που το θέτω στη σκέψη σας, εάν το βρίσκετε ενδιαφέρον. Είχα πει τότε ότι θα ήταν καλό να οργανώσουµε µια φορά
τον χρόνο διαγωνισµό στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων
-για τις οποίες ουδείς µπορεί να πει ότι έχουν το οποιοδήποτε
πρόβληµα, είναι ίσως στη λογική του πολίτη οι πλέον αδιάβλητες
εξετάσεις- έτσι ώστε µία φορά τον χρόνο, αφού έχετε συγκεντρώσει τα στοιχεία από τα Υπουργεία και τους οργανισµούς, να
γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις για τον δηµόσιο τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην έκθεση του ΟΟΣΑ από το
2011 ήδη αναφέρεται ότι µεταξύ των συνθηκών που ευνοούν τη
διαφθορά είναι η αδυναµία της κεντρικής εξουσίας, η πολυπλοκότητα του νοµικού πλαισίου, η έλλειψη βασικών δεδοµένων, η
αδυναµία µηχανισµών ελέγχου, η ανεπάρκεια διοίκησης και ανθρώπινου δυναµικού. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στις πολλές
έρευνες που έχουν γίνει και οι οποίες λένε ότι ο πολίτης δεν είναι
ευχαριστηµένος από το πώς λειτουργεί το κράτος. Στην εισηγητική έκθεση γίνεται αναφορά στο έλλειµµα εµπιστοσύνης που
υπάρχει µεταξύ πολίτη και κράτους και αντιστρόφως και αυτό
είναι κάτι που θα αποτελέσει το µεγάλο στοίχηµα της Κυβέρνησής µας. Η επικάλυψη αρµοδιοτήτων είναι παντού και πιστεύω
ότι σ’ έναν πολύ µεγάλο βαθµό µε το νοµοσχέδιο αυτό θα λυθούν
πολλά προβλήµατα. Ο έλεγχος του κυβερνητικού έργου κεντρικά
είναι απολύτως απαραίτητος. Τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των
µετακλητών υπαλλήλων ορίζουν πραγµατικά την έννοια της αποκοµµατικοποίησης στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή της οµιλίας µου.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να κάνω µια αναφορά στο
θέµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Ακούστηκαν πολλά και µας
κατηγόρησε και ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναρωτιέµαι: Θυµάστε, αλήθεια, ότι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που
είναι µάλιστα συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή, παραµερίστηκε
από την προηγούµενη κυβέρνηση προκειµένου να αδειοδοτηθεί
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το τηλεοπτικό τοπίο µε τον τρόπο που ήθελε η Κυβέρνηση; Θυµάστε ότι αυτό χαρακτηρίστηκε αντισυνταγµατικό από το Συµβούλιο της Επικρατείας; Πώς έρχεστε και µας εγκαλείτε γι’ αυτό
τώρα;
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόµενος στον Υπουργό και λέγοντάς του ότι ακούστηκαν πάρα πολλά για το άρθρο 113, την
παράγραφο γ’. Σας τη διαβάζω: «Η ανάπτυξη του εθνικού αφηγήµατος της Ελλάδας µε σκοπό τη δηµιουργία ενιαίας εικόνας
και ταυτότητας της χώρας και των φορέων του ελληνικού κράτους είναι µεταξύ των σκοπών της επιτροπής που συστήνεται για
την «Ελλάδα 2021»», τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση.
Ούτε στον Χοµπσµπάουµ αναφέρεται ο Υπουργός, ούτε στον
Γκέλνερ, ούτε στον Έρικσεν, ούτε στον Άντερσεν, ούτε σε κάποιον από τους µεγάλους κοινωνιολόγους ή ανθρωπολόγους
που ασχολήθηκαν µε την εθνική ταυτότητα, γιατί το νοµοσχέδιο
δεν ορίζει εθνική ταυτότητα.
Το νοµοσχέδιο µιλάει για την ενιαία εικόνα και ταυτότητα της
χώρας. Άρα, λοιπόν, αυτά που είπε και ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής περί του συνανήκειν, περί της ετερότητας ή περί των
στοιχείων εκείνων που ορίζουν την εθνική ταυτότητα δεν έχουν
καµµία σχέση µε το νοµοσχέδιο. Η εθνική ταυτότητα αυτού του
τόπου, αυτού του λαού είναι ορισµένη εδώ και δυόµισι χιλιάδες
χρόνια. Έχει να κάνει µε τις τελετές, µε τη γλώσσα, µε τον πολιτισµό και µε τη θρησκεία. Αυτά δεν τα λύνει ούτε αναφέρεται καθόλου το νοµοσχέδιο, γιατί δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.
Κύριε Υπουργέ, εγώ στη θέση σας δεν θα το άλλαζα. Το µόνο
που θα έκανα για να αρθούν αυτές οι παρεξηγήσεις, αν θα έκανα
κάτι, θα αφαιρούσα τη λέξη «ταυτότητα» και θα το άφηνα λέγοντας «η ανάπτυξη του εθνικού αφηγήµατος της Ελλάδος µε σκοπό
τη δηµιουργία ενιαίας εικόνας της χώρας και των φορέων του
ελληνικού κράτους», µόνο και µόνο για να σβηστεί τελείως η εντύπωση την οποία προσπάθησε να δηµιουργήσει η Αντιπολίτευση, λανθασµένα και εντελώς ανιστόρητα.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Ρουσόπουλε, καλά κάνατε και µιλήσατε για την Αρκαδία. Όπως
έλεγε ο Δηµήτρης Ρέππας, «όλοι Αρκάδες είσαστε, αλλά δεν το
ξέρετε».
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Διονύσης Σταµενίτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το σχέδιο νόµου για το επιτελικό κράτος, το
οποίο αποτελεί την πρώτη µεταρρυθµιστική τοµή της Κυβέρνησης για τη λειτουργία των κρατικών δοµών και ουσιαστικά το
πρώτο σχέδιο στην περίοδο της Μεταπολίτευσης πάνω στο
οποίο θα βασιστεί η λειτουργία του κυβερνητικού σχήµατος.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει η χώρα µας είναι αυτό της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και του κρατικού µηχανισµού. Η διαπίστωση
ότι η κρατική διοίκηση λειτουργεί µε έναν αρκετά προβληµατικό
τρόπο και είναι απαραίτητη η αναµόρφωσή της δεν είναι σηµερινή. Ειδικότερα στα χρόνια της κρίσης η αντίληψη αυτή διογκώθηκε και αποτέλεσε ένα από τα βασικά σηµεία κριτικής των
πολιτικών προς το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστηµα
στο σύνολό του. Μάλιστα, η προβληµατική λειτουργία και η αναποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού διαδραµάτισε ίσως
τον πιο καθοριστικό ρόλο στην απαξίωση των θεσµών, της πολιτικής και αυτό που ονοµάζουµε κράτος. Ευνόησε τις δυνάµεις
του λαϊκισµού και των εύκολων λύσεων και έδωσε χώρο σε πολιτικούς σχηµατισµούς που εκµεταλλεύτηκαν την αντίδραση των
πολιτών σε µια οµολογουµένως δυσκίνητη και αγκυλωµένη δηµόσια διοίκηση. Είναι γνωστή άλλωστε η φράση «δεν υπάρχει
κράτος», η οποία αποκρυσταλλώνει την άποψη που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι εξίσου γνωστά τα αποτελέσµατα αυτής της
παγιωµένης σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα θέσεις.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αποστολή της σηµερινής Κυβέρνησης είναι διπλή. Το είπαµε και κατά τη διάρκεια των προγραµµατικών δηλώσεων, είναι καλό να το επαναλάβουµε και τώρα.
Έχουµε χρέος να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα στην πράξη,
να δώσουµε λύσεις, να διορθώσουµε τα προβλήµατα, να επανεξετάσουµε τα λάθη και τις παραλείψεις. Έχουµε, όµως, την ίδια,
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ίσως και µεγαλύτερη ευθύνη να αποκαταστήσουµε την εικόνα
του πολιτικού συστήµατος στα µάτια του ελληνικού λαού, να µας
εµπιστευτούν ξανά, ώστε να αποµακρυνθεί ο κίνδυνος επανόδου
των δυνάµεων του λαϊκισµού και των ακραίων στοιχείων.
Μας περιµένει πολλή δουλειά στο πεδίο της άσκησης της πολιτικής. Μας περιµένει, όµως, ακόµα περισσότερη δουλειά στο
πεδίο των συµβολισµών. Είναι δύο στόχοι αλληλένδετοι και εξίσου σηµαντικοί. Αποκαθιστάς την εικόνα µιας δοµής ή µιας υπηρεσίας, όταν αυτή γίνεται αποτελεσµατική, λειτουργεί µε
διαφάνεια, δεν ταλαιπωρεί τον πολίτη και αντίθετα τον διευκολύνει και βρίσκεται στις υπηρεσίες του. Αποκαθιστάς αντίστοιχα
την εικόνα της κρατικής διοίκησης, όταν συγκεντρώνει αυτά τα
χαρακτηριστικά και λειτουργεί ταυτόχρονα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.
Αυτό είναι το δύσκολο στοίχηµα το οποίο πρέπει να κερδίσουµε για να µπορέσουµε ενωµένοι να περάσουµε στα παρακάτω, στην εποχή της ανάπτυξης και της ευηµερίας. Πρέπει
πρώτα να δώσουµε στους Έλληνες αυτά που δικαιούνται και
ύστερα να τους ζητήσουµε να δώσουν αυτοί πίσω στη χώρα
όντας συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Και δικαιούνται πρώτιστα ένα αποτελεσµατικό σύγχρονο και λειτουργικό κράτος. Δικαιούνται µια κυβέρνηση που να λογοδοτεί, που να ασκεί τα
εκτελεστικά της καθήκοντα µε όρους διαφάνειας και να παράγει
αποτελέσµατα.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αµέσως µετά την ψήφιση
του νοµοσχεδίου για τις µειώσεις στη φορολογία και την άµεση
ανακούφιση των συµπολιτών µας, µάλιστα πολύ νωρίτερα απ’
ό,τι είχαµε δεσµευθεί προεκλογικά, ερχόµαστε στη νοµοθέτηση
της λειτουργίας της Κυβέρνησης και της οργάνωσης του επιτελικού κράτους. Ένα ολοκληρωµένο εγχειρίδιο που κατανέµει αρµοδιότητες. Διακρίνει τα όργανα του κράτους και τυποποιεί τις
διαδικασίες του δηµοσίου. Ένα σχέδιο νόµου που συγκεντρώνει
διάσπαρτες και κατακερµατισµένες διατάξεις σε ένα ενιαίο κείµενο. Επικαιροποιεί και εκσυγχρονίζει άλλες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Και το πιο σηµαντικό;
Εισάγει µια σειρά θεσµικών τοµών, οι οποίες έχουν ως βασική
στόχευση να λειτουργήσουν τις απαραίτητες δοµές για την αποτελεσµατική λειτουργία του κρατικού µηχανισµού χωρίς αυτή να
εξαρτάται και να επηρεάζεται από τις πιθανές και ενδεχόµενες
πολιτικές εναλλαγές. Κάτι που συµβαίνει εδώ και χρόνια σε όλα
τα σύγχρονα κράτη του δυτικού κόσµου. Δυστυχώς για την Ελλάδα του 2019 είναι ακόµα ζητούµενο. Είναι διεκδίκηση. Με το
παρόν σχέδιο νόµου το επιτυγχάνουµε.
Ταυτόχρονα στοχεύουµε και στην αποκοµµατικοποίηση του
κρατικού µηχανισµού και στην αντιµετώπιση και την εξάλειψη
των πελατειακών σχέσεων και στη µείωση του µεγέθους του δηµοσίου τοµέα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την έµπρακτη και
αποτελεσµατική διάκριση της Κυβέρνησης και της διοίκησης.
Δεύτερον, µε την εξασφάλιση διαφάνειας και ακεραιότητας κρατικής λειτουργίας και τρίτον µε τον συντονισµό για αποτελεσµατική δράση της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες επέλεξαν Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας µάλιστα στη Νέα Δηµοκρατία µια αυξηµένη δυναµική, ώστε να υλοποιήσει το
πρόγραµµα που παρουσίασε το προηγούµενο διάστηµα. Μας
έδωσαν εντολή, όχι µόνο να διορθώσουµε αυτά που έγιναν τα τελευταία τεσσεράµισι χρόνια αλλά να διορθώσουµε κι αυτά που
µας οδήγησαν στην οικονοµική κρίση, την ύφεση και τα ελλείµατα.
Για τη σύγχρονη Ελλάδα ο πρώτος εχθρός της ανάπτυξης
είναι το ογκώδες, το γραφειοκρατικό, το πελατειακό µας κράτος,
που στέκεται εµπόδιο, που λειτουργεί ως ένα τεράστιο τείχος για
να περάσουµε στην απέναντι πλευρά. Ο δρόµος που οδηγεί στην
πρόοδο και την ευηµερία της χώρας περνάει µέσα από το µονοπάτι του εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων και της δηµόσιας διοίκησης. Αυτά νοµοθετούµε σήµερα.
Φυσικά ακούσαµε και τις φωνές της Αντιπολίτευσης για δήθεν
υπερσυγκεντρωτισµό, ξέπλυµα υποθέσεων ελέγχου, αποψίλωση
αρµοδιοτήτων. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα
πρέπει να πάει µπροστά επιτέλους. Οι ιδεοληψίες, οι παρωχηµένες αντιλήψεις είναι καιρός να σταµατήσουν να αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Εµείς
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προχωράµε. Νοµοθετούµε µε το βλέµµα στο αύριο. Χτίζουµε µια
Ελλάδα σύγχρονη για µας, τα παιδιά µας και το µέλλον τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Σταµενίτη.
Τον λόγο έχει η κ. Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και είναι περασµένη η ώρα, δεν θα µπορούσαµε να µην επισηµάνουµε αρκετά παράδοξα αλλά και να µην στοιχειοθετήσουµε τις
ιδεοληψίες που κρύβει το εν λόγω νοµοσχέδιο. Το πρώτο λοιπόν
νοµοσχέδιο που πήραµε στα χέρια µας και κατατέθηκε εσπευσµένα από την συγκεκριµένη Κυβέρνηση έχει τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης». Ενδιαφέρων ως τίτλος αλλά και ως αντικείµενο.
Προχωρώντας στην ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης, γίνεται λόγος για ενίσχυση της διαφάνειας, της αποκοµµατικοποίησης, της λειτουργικότητας αλλά και της µείωσης της γραφειοκρατίας. Κι αυτό ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Ωστόσο, ακόµη και µε την πρώτη διαγώνια ανάγνωση του νοµοσχεδίου αντιλαµβάνεται κανείς πως ο τίτλος δεν έχει καµµία
σχέση µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Αντίθετα, µε το
παρόν νοµοσχέδιο γίνεται ένα µεγάλο βήµα για την ενίσχυση της
πρωθυπουργοκεντρικής εξουσίας. Αυξάνεται η αδιαφάνεια και η
κοµµατικοποίηση, δηµιουργούνται δυσλειτουργικά σχήµατα, καταργούνται ανεξάρτητες αρχές και φορείς ελέγχου, επικρατεί το
δόγµα «ενός ανδρός αρχή».
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Μειώνεται δραµατικά ο βαθµός δηµοκρατίας και πληγώνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο την έννοια της
λαϊκής κυριαρχίας. Το µόνο επίτευγµα ωστόσο -προφανώς και ο
τελικός σας στόχος- είναι η συγκέντρωση υπερεξουσιών στο
πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
Το δεύτερο δε χαρακτηριστικό του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι ότι επαναφέρει µε σκληρούς µάλιστα όρους ένα θηριώδες γαλάζιο κοµµατικό κράτος µε στρατιές µετακλητών,
δηµοσιογράφων και λοιπών συνεργατών. Δεν θα ξεχάσω την
επαναλαµβανόµενη κριτική από τα χείλη των συναδέλφων µου
της Νέας Δηµοκρατίας κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μία κριτική που βασιζόταν κυρίως σε ψέµατα και fake
news. «Διορίζετε, διορίζετε, διορίζετε» έλεγαν και ξαναέλεγαν,
χωρίς να έχουν βάση τα στοιχεία και οι αναφορές που έκαναν.
Και τώρα ξαφνικά ξέχασαν αυτές τις λέξεις. Χαµογελάτε ωστόσο
στην προοπτική των πελατειακών υποσχέσεων σας.
Και ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς διορίζαµε. Διορίζαµε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους σε κρίσιµες αποψιλωµένες δηµόσιες υπηρεσίες µέσω ΑΣΕΠ και συγκεκριµένων
κριτηρίων. Εσείς; Εσείς διορίζετε κοµµατικούς φίλους και γνωστούς µε µόνο προσόν τη συµπάθεια του Πρωθυπουργού σε αυτούς –καθώς µόνο αυτός θα έχει την αρµοδιότητα για τον
διορισµό τους- και µάλιστα χωρίς κανένα προσόν, χωρίς κανένα
κριτήριο.
Προεκλογικά λέγατε ότι θα φτιάξετε µικρά ευέλικτα σχήµατα
στην Κυβέρνηση και τα Υπουργεία, θα µειώνατε και το κόστος
της διακυβέρνησης. Μετρήστε ωστόσο τον αριθµό των Υπουργών, µετρήστε τον αριθµό των συνεργατών τους και των µετακλητών και συγκρίνετε την προηγούµενη διακυβέρνηση και τη
σηµερινή. Αναλογιστείτε την τερατώδη αναντιστοιχία των λόγων
και των έργων της Κυβέρνησης από την πρώτη κιόλας µέρα.
Ωστόσο, ο σκοπός που επιθυµούσατε να πάρετε την κυβέρνηση επιτελείται στο έπακρο, καθώς ο στόχος αυτός ήταν να διορίσουµε τα «δικά µας παιδιά», να ξαναπάρουµε το κράτος στα
χέρια µας, να το κοµµατικοποιήσουµε. Και η αριστεία; Πού πήγε
η αριστεία; Τα υψηλά προσόντα που πήγαν και αυτά; Η αξιολόγηση, η αξιοκρατία πού πήγαν; Αυτά επικαλούσασταν τόσα χρόνια. Επαναλαµβάνω, λοιπόν, πως το µόνο αποτύπωµα που αφήνει
το νέο νοµοσχέδιο είναι η υπερσυγκέντρωση εξουσιών, η αδιαφάνεια και ο περιορισµός της δηµοκρατίας. Το δόγµα, λοιπόν,
είναι «εµπρός, πίσω».
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Και αναφέρω χαρακτηριστικά: Η ΕΡΤ περνάει απευθείας στον
έλεγχο του Πρωθυπουργού. Η ΕΥΠ περνά στον έλεγχο του Πρωθυπουργού. Το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων
περνάνε στον άµεσο έλεγχο του κ. Μητσοτάκη, το ίδιο και η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης. Ο διοικητής της νεοσύστατης
Αρχής Διαφάνειας θα διορίζεται απευθείας από τον Πρωθυπουργό. Πόσο παράδοξο είναι αλήθεια να ονοµάζεται «Αρχή Διαφάνειας» η συγκεκριµένη υπηρεσία; Στα Υπουργικά Συµβούλια
απαγορεύεται να κρατούν -στο όνοµα της διαφάνειας άραγε;
πλέον πρακτικά. Αφαιρείται, δηλαδή, το δικαίωµα γνώσης, ελέγχου, λογοδοσίας από τους Έλληνες πολίτες.
Δηµιουργείται ένα υπερυπουργείο τεραστίων διαστάσεων, το
οποίο ονοµάζεται Προεδρία της Κυβέρνησης, στο οποίο θα απασχολούνται πάνω από τετρακόσιοι σαράντα µετακλητοί υπάλληλοι και αποσπασµένοι, που θα επιλέγει µόνος του ο κ.
Μητσοτάκης. Το µοναδικό προσόν είναι να είναι φίλος του κ.
Πρωθυπουργού.
Επίσης ελαστικοποιείται το ασυµβίβαστο που ίσχυε έως σήµερα για τα µέλη της Κυβέρνησης, αφήνοντας το σύστηµα και
πάλι διάτρητο. Άλλωστε, πώς να χωρέσουν τόσοι άριστοι σε ένα
κυβερνητικό σχήµα µε τόσο στενό πλαίσιο ασυµβίβαστου;
Έπρεπε να υπάρχει και εκεί παρέµβαση από εσάς! Παράλληλα
καταργείται το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών που είχε νοµοθετήσει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέροντας εσείς το αµαρτωλό παρελθόν ενός κοµµατικού κρατικού µηχανισµού σε θέσεις
ευθύνης. Τοποθετούνται προϊστάµενοι υπηρεσίας συντονισµού
των Υπουργείων µε µόνη απόφαση του Υπουργού και εδώ χωρίς
κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης.
Και µπορώ να συνεχίσω να αναφέρω και άλλες τέτοιες δράσεις, που περιγράφονται στο παρόν νοµοσχέδιο. Διότι το µόνο
που σας ενδιαφέρει είναι να δηµιουργήσετε αυλές, πολλαπλές
αυλές, παράλληλες αυλές µε εκατοντάδες αυλικούς. Το νοµοσχέδιό σας είναι η επιτοµή του πελατειακού και όχι του επιτελικού κράτους. Η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η αξιολόγηση, η
οικονοµία, η λειτουργικότητα έχουν πάει περίπατο.
Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές οι διατάξεις που εισηγείσθε θέλετε να µας πείσετε ότι θα συµβάλουν
στην ενίσχυση της διαφάνειας, της αποκέντρωσης των εξουσιών
και της αποτελεσµατικότητας του κράτους µε την πρωτοφανή
υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, τη
µεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσιών που έχει δει η χώρα, τουλάχιστον σε συνθήκες Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας; Αναρωτιέµαι ποιον εξυπηρετεί άραγε ένα τέτοιο συγκεντρωτικό τέχνασµα;
Τον πολίτη;
Μάλιστα, φροντίσατε να µην προβλέπεται κανένα θεσµικό αντίβαρο απέναντι στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών. Μειώνετε την
κυβερνητική λογοδοσία και τον δηµοκρατικό έλεγχο. Την ίδια
στιγµή προωθείτε την αυθαιρεσία, αφού υποβαθµίζονται ή καταργούνται κρίσιµοι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους, όπως το
ΣΔΟΕ, το ΣΕΠΕ και το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αλλά
και ο Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης. Προφανώς, συνιστούν
εµπόδιο στα σκοτεινά νεοφιλελεύθερα σχέδιά σας.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε
µία και µόνο επισήµανση. Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
χαρακτήρισε ως εµβληµατικό το παρόν σχέδιο νόµου. Εµβληµατικό, άρα εκφράζει τον πυρήνα της πολιτικής και των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης. Το επιτελικό κράτος, λοιπόν, που
προωθεί την υπερσυγκέντρωση εξουσιών, τους διορισµούς κοµµατικών φίλων, τη µείωση των ελέγχων είναι το πρώτο και εµβληµατικό νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να θυµίσω, λοιπόν, ότι το πρώτο και εµβληµατικό νοµοσχέδιο
του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2015 ήταν αυτό που αφορούσε στην
αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την υπεράσπιση των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Αυτή είναι η διαφορά µας. Εµείς
προκρίνουµε το κοινωνικό και όχι το επιτελικό κράτος. Προφανώς καταψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο που προωθεί άγαρµπα,
ίσως και εµβληµατικά, τον περιορισµό της δηµοκρατίας και της
λαϊκής κυριαρχίας.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ολοκληρώσουµε µε δύο συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Παπαχριστόπουλο και τον κ. Μαµουλάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ήθελα κατ’ αρχάς να συγχαρώ τον κύριο Υπουργό για
το άρτιο πολιτικά και τεχνοκρατικά νοµοθέτηµα που φέρνει στη
Βουλή των Ελλήνων και το οποίο η επιτροπή µας και η Ολοµέλεια
της Βουλής εξετάζει και δίνει την ελπίδα ότι επιτέλους το κράτος
µας αποκτά µια φυσιογνωµία και µια τέτοια δυναµική, ώστε να
µπορεί να ακολουθεί τα κράτη εκείνα της υπόλοιπης Ευρώπης
που λειτουργούν και δηµιουργούν µε προοπτική σε σχέση µάλιστα µε τη θλιβερή πραγµατικότητα της περασµένης τετραετίας,
όπως τη βιώσαµε, όπου το κράτος βρέθηκε σε ένα τέτοιο τέλµα
που καµµία ελπίδα δεν είχε δηµιουργηθεί και άλλωστε, αποτυπώθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσµα. Ο ελληνικός λαός και σε
αυτό το επίπεδο αντέδρασε σε αυτήν εδώ την κατάσταση η
οποία είχε δηµιουργηθεί µε µοναδική ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ.
Έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο ακριβώς µετά από το πρώτο που
δίνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους Έλληνες. Το νοµοσχέδιο
αυτό φιλοδοξεί να ανασυγκροτήσει και να επανεκκινήσει το κράτος µας και το οποίο, βέβαια, αποτελεί µια σηµαντική τοµή στον
εκσυγχρονισµό του κράτους, αφού είναι ένας µπούσουλας στον
τρόπο λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας µε διατάξεις που
επιδιώκουν τον εξορθολογισµό και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, ώστε το κράτος να µπορέσει να ανταποκριθεί στις µεγάλες
κοινωνικές προκλήσεις των ηµερών µας, αλλά και στις απαιτήσεις των πολιτών και των µονάδων παραγωγής και ανάπτυξης.
Συνάµα µε µια σειρά διατάξεων το νοµοθέτηµα αυτό ενισχύει
τον µηχανισµό λογοδοσίας και καταπολέµησης της διαφθοράς
µε τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που υιοθετείται
µέσα µε δράσεις και µε στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας
και της διαφάνειας µε µετρήσιµα αποτελέσµατα στον πόλεµο
κατά της διαφθοράς και µε ενηµέρωση προς τούτο όλων των πολιτών.
Το νοµοθέτηµα αυτό δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι αποτελεί τη σπουδαιότερη µεταρρυθµιστική τοµή στη χώρα µας εδώ
και δεκαετίες.
Και τούτο δεν είναι σχήµα λόγου, αλλά µια πραγµατικότητα
δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρχε καµµιά συστηµατοποίηση στην παραγωγή πολιτικής. Υπήρχε παντελής έλλειψη κανόνων στη λειτουργία του Υπουργικού Συµβουλίου, µε ετερόκλητα
εγχειρήµατα και απουσία οποιασδήποτε αξιολόγησης.
Με το νοµοσχέδιο αυτό µπαίνουν οι βάσεις για δυνατότητα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, αλλά και της αξιολόγησής του. Πέραν από την αξιολόγηση, σηµαντικό είναι ότι
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Ο ετήσιος κυβερνητικός προγραµµατισµός αποτυπώνεται στο ενοποιηµένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, το οποίο
συντάσσεται από τις γενικές γραµµατείες συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό
Συµβούλιο του Δεκεµβρίου κάθε έτους.
Προβλέπεται επίσης ετήσιος ρυθµιστικός προγραµµατισµός
της Κυβέρνησης και σχέδιο δράσης των Υπουργείων, αριθµός
και αντικείµενο των νοµοσχεδίων των προεδρικών διαταγµάτων
των κανονιστικών πράξεων και τέλος ένας ετήσιος προγραµµατισµός δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης.
Ταυτόχρονα, νέοι κλάδοι προσωπικού για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της κεντρικής διοίκησης, όπως
αναλυτές δηµόσιων πολιτικών, νοµοτεχνών και αναλυτών ψηφιακής πολιτικής έρχονται να υπηρετήσουν τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού κράτους. Η αµεροληψία είναι µια
αρχή που εισάγεται σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Τα
κριτήρια για την εφαρµογή των καλών πρακτικών µε στόχο την
καλή νοµοθέτηση υιοθετούνται από τις αντίστοιχες δοκιµασµένες διεθνείς πρακτικές. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι η αντιµετώπιση
της πολυνοµίας και των αντικρουόµενων κανόνων δικαίου. Η κω-
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δικοποίηση νοµοθετηµάτων και η κατάρτιση των δηµοσίων υπαλλήλων επιφορτισµένων µε τη νοµοθέτηση αποτελούν ορθές πρακτικές που επιστρατεύονται για τον σκοπό αυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά την εξέταση του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή ακούστηκαν από την αντιπολίτευση
κριτικές για δήθεν αναχρονιστικές και αντιευρωπαϊκές πρακτικές
για δήθεν νεοφιλελεύθερης επινόησης µέσα στη λειτουργία του
κράτους. Αποτελεί πράγµατι ειρωνεία, αν µη τη άλλο, η κριτική
αυτή από τους ιστορικά αρνητές της οµαλής λειτουργίας της
αστικής µας δηµοκρατίας και της ευρωπαϊκής προοπτικής της
χώρας. Στείρα, εµµονική και ιδεοληπτική αντιπολίτευση αυτή,
όπως τα χρόνια της διακυβέρνησής τους.
Στην εντολή προς την Κυβέρνηση για άµεσες αλλαγές απαντάµε µε σειρά νοµοθετηµάτων, ένα από τα οποία είναι και αυτό
το οποίο συζητάµε.
Θέλω να επισηµάνω –και δεν θα το αναφέρω- ότι ήδη έχετε
υιοθετήσει µια σειρά από προτάσεις της αντιπολίτευσης πάρα
πολύ σηµαντικές –θα τις τρέξω λιγάκι-, όπως έγινε δεκτό ότι τα
µέλη της επιτροπής της Ελλάδας 2021 να είναι άµισθα και ότι
δεν θα υπάρχει κόστος λειτουργίας, ότι καταργείται η διάταξη
που ορίζει ως κώλυµα την προηγούµενη πενταετία απασχόλησης
σε πολιτικό γραφείο και άλλα διάφορα.
Προσπερνώντας όλες αυτές τις παραδοχές τις οποίες κάνατε,
ανοίγοντας τη διάθεση για συνεννόηση µε την αντιπολίτευση,
έτσι ώστε πραγµατικά αυτό το νοµοσχέδιο να λειτουργήσει θετικά, θέλω να σας ευχαριστήσω και για κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ,
για την αποδοχή εκ µέρους σας της προτάσεώς µου ώστε στο
νοµοθέτηµα αυτό να συµπεριληφθεί ρητή διάταξη για τη νησιωτικότητα.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 62 παράγραφος 1 και 2 προβλέπεται
ότι κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος σηµασίας πρέπει να συνοδεύεται
από ανάλυση συνεπειών ρύθµισης σε σχέση µε τη νησιωτικότητα. Με τον τρόπο αυτό εξειδικεύεται η συνταγµατική διάταξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 101 του Συντάγµατος όπου ο
κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαίτερες συνθήκες
των νησιωτικών και ορεινών περιοχών µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους. Για τους Δωδεκανήσιους το σκεπτικό αυτό δείχνει
πραγµατικά ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θα δείξει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προοπτική των νησιών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας, ιδιαίτερα αυτή την
ώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος έχει τον λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θέλω να πω έναν καλό λόγο για τον Υπουργό που µε υποµονή ακούει, απαντάει. Είναι κουραστικό. Έχουν περάσει πολλές
ώρες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και σας αναγνωρίζω ότι
δεν είστε εµπαθής. Μπορεί να είστε σκληρός στις αντιπαραθέσεις σας, αλλά όχι εµπαθής, σε σύγκριση µε κάποιους άλλους
Υπουργούς της παράταξής σας. Είναι σχόλιο ειλικρινέστατο.
Πολύ γρήγορα έχω να πω τα εξής για το νοµοσχέδιο και θέλω
να πω ότι θα συµφωνήσει και ο κύριος Υπουργός.
Χωρίς δηµόσια διαβούλευση, χωρίς καµµιά απολύτως επεξεργασία από την ΚΕΝΕ έρχεται το νοµοσχέδιο αυτό, χωρίς καµµία
επαφή µε τη δηµόσια διοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς.
Πρώτη φορά γίνεται νοµοθετική παρέµβαση αυτής της εµβέλειας και να µην υπάρχει δηµόσια διαβούλευση. Λίγο σκοτεινή
µου φαίνεται η εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα σε ένα νοµοσχέδιο
σαν κι αυτό. Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας να µπορούν να καλύπτονται είτε από ιδιώτες
είτε από δηµοσίους υπαλλήλους. Θέλω να πιστεύω ότι µέσα σας
κι εσείς, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιες µικρές ενστάσεις.
Είµαι πολύ ήπιος και ανήκω σε αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει
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να περιµένουµε να δούµε. Για εµένα, πρέπει να έχετε µια περίοδο
χάριτος γύρω στους τρεις µήνες. Και ακόµα κυβερνάτε µόνο
έναν µήνα. Νοµίζω ότι αυτό το δικαιούστε. Ειλικρινά, δεν θα
ήθελα εγώ να ανεβάσω τους τόνους.
Και δεν ήταν τυχαίο ότι επί της αρχής το προηγούµενο νοµοσχέδιο το ψηφίσαµε. Το 5% που έγινε 3%, το τριαντάρι που έγινε
εικοσάρι, το ότι όποιος µπαίνει στη ρύθµιση, δεν θα γίνει κατάσχεση. Αυτά ήταν θετικά. Είχαµε τις ενστάσεις µας από τις
500.000 και πάνω και πάλι δεν σηκώσαµε κι εκεί τους τόνους. Πιστεύω ότι αυτό που γινόταν «κάθε µήνα εκλογές» ή «οτιδήποτε
και να έλεγες, το βρίσκω λάθος», µε συγχωρείτε νοµίζω ότι δεν
είναι αξιόπιστη αντιπολίτευση, δεν είναι σοβαρή αντιπολίτευση.
Νοµίζω ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγµα.
Ωστόσο, έρχοµαι τώρα σε µερικά άλλα πράγµατα. Θέλω
ακόµα να πω δυο κουβέντες. Καταργήσατε κάτι νόµους που
υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί ξεκινάνε:
Το Εθνικό Μητρώο Στελεχών. Γιατί; Την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης; Γιατί; Το Παρατηρητήριο της Δηµόσιας Διοίκησης.
Γιατί; Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να µην τα
έχει αυτά. Γιατί τα καταργήσατε; Σταµατάω, όµως, εκεί και
φεύγω από το νοµοσχέδιο και περιµένω να δω πού θα καταλήξει.
Θέλω να πάω σε πιο ουσιαστικά, κατά τη γνώµη µου, πράγµατα. Και έρχοµαι στο ψητό. Χρειάστηκε να περάσουν δεκατριάµισι χρόνια από τότε που ο Ζοσεράν είχε δώσει µια συνέντευξη
στη Γαλλία και έλεγε «Δωροδοκούσα τον τότε Υπουργό Εθνικής
Άµυνας». Και µπορεί κάποιος να έχει την απορία: «Τι µας λες
τώρα, ρε γιατρέ; Πάνε αυτά έγιναν.». Ναι. Οι δε Ζαµανίκα και
Τουλουπάκη που έκαναν το αυτονόητο, γιατί δηµόσια µίλαγε ο
Ζοσεράν για τον κ. Γιάννο Παπαντωνίου, έστειλαν έναν δικαστή
να εξετάσει τον κ. Ζοσεράν. Έτσι ανακαλύψαµε στους πέντε λογαριασµούς ένα περίεργο ποσό που δεν µπορούσε η γυναίκα του
να το δικαιολογήσει και µετά από δεκατριάµισι χρόνια - δεκατριάµισι!- προφυλακίστηκε. Αγώνας τότε, βέβαια, είχε γίνει από την
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων –να µην πω και ονόµατα τώρα,
δεν κάνει- η Τουλουπάκη να µην πάρει αυτή τη θέση.
Γιατί το λέω αυτό; Πόσο γρήγορα αποφυλακίστηκε ο δολοφόνος του Γρηγορόπουλου, ο κ. Κορκονέας; Για να καθαρογραφτεί
µόνο η υπόθεση θέλει τρεις µέρες. Τη µία µέρα, την άλλη έξω.
Ο Φλώρος; Πόσο γρήγορα κι αυτός; Έχει ακόµα έντεκα κατηγορίες. Ακόµα είναι υπόδικος.
Και ακόµα να βλέπω να σέρνεται ένα κόµµα µε ιστορία -και το
εννοώ δεν είναι σχήµα λόγου, η συντηρητική παράταξη στην
οποία ανήκετε έχει γράψει ιστορία θετική, πολλά θετικά, µπορεί
να διαφωνεί κανείς, αλλά έχουν γίνει πολλά θετικά, Κωστής Στεφανόπουλος, Κωνσταντίνος Καραµανλής και άλλοι- πίσω από
έναν κ. Πουλή; Πράγµατι, είναι υπόδικος. Δεν έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα ο άνθρωπος. Και εύχοµαι το τεκµήριο της αθωότητας
να ισχύσει και για αυτόν. Είναι υπόδικος για τέσσερα κακουργήµατα και δύο πληµµελήµατα και µπήκε στα ψηφοδέλτια σας.
Ήσασταν συνυποψήφιοί πολλοί από εσάς. Οι δίκες του εκκρεµούν ακόµα. Γιατί; Διότι ο Πολάκης αποκάλυψε είκοσι µία ατασθαλίες. Τις ακούσατε πουθενά; Όχι. Δεν πρέπει να µάθει ο
κόσµος πώς κυβερνιόταν η χώρα! Πρέπει να αποµακρυνθεί από
αυτή την ιστορία!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Είµαι άλλωστε ο
προτελευταίος οµιλητής.
Μπορεί να συµπαθεί, να αντιπαθεί κανείς τον Πολάκη. Ο Πολάκης, όµως, µίλησε µε στοιχεία. Ήρθε µε στοιχεία για το πώς
το ΚΕΕΛΠΝΟ χρηµατοδοτούσε τότε τα κανάλια, για το τι δοσοληψίες είχαν µε τους δηµοσιογράφους. Πουθενά δεν τα είπαν.
Υπήρχε µια σκληρή, µιντιακή –λυπάµαι που το λέω- δικτατορία!
Θέλετε να το πω πιο ευγενικά; Ολοκληρωτισµός. Σας λέει µήπως
κάτι αυτό;
Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, κάτω από αυτές τις συνθήκες, πήρε 31,5%. Αυτό µην το ξεχνάτε ποτέ. Πήρε το ποσοστό
αυτό κάτω από συνθήκες απόλυτης µιντιακής άπνοιας! Το λέω
για να συνεννοούµαστε.
Θα ήθελα να πω ακόµα δύο πράγµατα. Μου έκανε αλγεινή εν-
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τύπωση η πρώτη θριαµβολογία του κ. Βρούτση, του Υπουργού
Εργασίας. Η χώρα –λέει- δεν θα γίνει ξέφραγο αµπέλι. Και έκοψε
το ΑΜΚΑ από µικρά παιδιά. Θα το ακούει από εµένα συνέχεια
µέχρι να το διορθώσει. Δεν υπάρχει παιδί ενός, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε χρόνων. Δεν ρωτάµε «τίνος είναι αυτό το παιδί».
Είναι παιδί!
Θέλω να θυµίσω και κάτι άλλο. Ο ίδιος άνθρωπος µιλούσε για
24.000 σύνταξη. Τον προκαλούµε µέρες τώρα να µας πει ένα περιστατικό. Τον προκαλούµε να µας φέρει και να µας πει ποιος
πήρε αυτή τη φοβερή σύνταξη από τον διεφθαρµένο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν πήρε! Το ξέρει πολύ καλά!
Συγγνώµη που ανεβάζω τους τόνους. Έτσι κυβερνιόταν η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, που δεν έχετε καµµία σχέση, γιατί είστε
καινούργιος σε αυτή την Κυβέρνηση. Ειλικρινά σας το λέω, η
στάση σας, το πώς µιλήσατε στον Πρωθυπουργό, µου έκανε
καλή εντύπωση. Μιλήσατε σκληρά, αλλά µε ευπρέπεια. Έτσι κυβερνιόταν η χώρα. Δεν έγινε µε παρθενογένεση αυτή η χώρα.
Δεν χρεοκόπησε µε παρθενογένεση. Δεν λεηλατήθηκε µε παρθενογένεση. Σκληρή µιντιακή δικτατορία ζούσαµε και ζούµε.
Θυµηθείτε, όµως, ότι είµαστε στην εποχή της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Εκεί πάλι εγώ θα σας στηρίξω, γιατί έχετε ένα
νεαρό παιδί που πιστεύω ότι κάνει σπουδαία δουλειά. Δεν κρύβεται πια τίποτα. Δεν µπορούν µόνο οι εφηµερίδες και µόνο τα
κανάλια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πόσο
χρόνο θα χρειαστείτε ακόµη, κύριε Παπαχριστόπουλε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ζητάω συγγνώµη για την υπέρβαση.
Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη Βουλή θα επικρατήσουν σώφρονες φωνές από εδώ και πέρα. Δεν συµφέρει τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαµουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καταληκτική
σηµερινή οµιλία είναι η πρώτη και παρθενική για εµένα στο ελληνικό Κοινοβούλιο µε έναν ιδιαίτερο συµβολισµό.
Συζητούµε, λοιπόν, σήµερα στο εθνικό Κοινοβούλιο ένα νοµοσχέδιο µε έναν άκρως ελκυστικό τίτλο: «Επιτελικό κράτος, οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης».
Διαβάζοντας, όµως, το περιεχόµενό του διαπιστώνουµε ότι η
όποια εφευρετικότητα των εµπνευστών του εξαντλήθηκε, δυστυχώς, µόνο στον τίτλο.
Στην πραγµατικότητα, το νοµοσχέδιο όχι µόνο δεν συµβάλλει
στην εµβάθυνση της διαφάνειας, στη λειτουργία των θεσµών και
των διαδικασιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αλλά αποτελεί
ένα µεγάλο πισωγύρισµα σε σχέση µε το δηµοκρατικό κεκτηµένο
στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και του κράτους.
Κρυµµένη πίσω από αυτόν τον εντελώς ψευδεπίγραφο τίτλο
βρίσκουµε τη βούληση της Κυβέρνησης να γυρίσει τη χώρα µας
πίσω στο χθες, στην εποχή που οι πελατειακές σχέσεις ήταν κυρίαρχες και πανίσχυρες. Βλέπουµε µία αγωνιώδη προσπάθεια να
δηµιουργηθεί ένα κράτος κοµµένο και ραµµένο στις κοµµατικές
σας σκοπιµότητες.
Πέρα από το έργο της κωδικοποίησης, το προς ψήφιση σχέδιο
νόµου εισάγει κατά βάση έξι βασικές τοµές:
Πρώτον, τη συγκρότηση της υπερ-Προεδρίας της Κυβέρνησης
και την πρόσληψη εκατοντάδων νέων υπαλλήλων για τη στελέχωση αυτής. Μιλάµε για ένα δυσκίνητο και υπερσυγκεντρωτικό
µηχανισµό που αντιλαµβανόµαστε όλοι τον τρόπο µε τον οποίο
θα στελεχωθεί, αλλά και τους σκοπούς που θα υπηρετήσει.
Δεύτερον, τη θετική, κατά την άποψή µου, δηµιουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης του κυβερνητικού
έργου.
Τρίτον, τη θλιβερή κατάργηση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και τη διαδικασία στελέχωσης των διοικήσεων των γενικών γραµµατειών Υπουργείου και
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των εποπτευόµενων φορέων Υπουργείων, µε την αντικατάσταση
αυτής µε διαδικασίες κρίσεων µόνο για τη θέση του διοικητικού
γραµµατέα του εκάστοτε Υπουργείου.
Τέταρτον, τις ρυθµίσεις που ελαστικοποιούν τις υφιστάµενες
διατάξεις για το καθεστώς της σύγκρουσης συµφερόντων και
του ασυµβίβαστου µελών της Κυβέρνησης και υπηρετούντων σε
αυτή µε τη δραστηριότητά τους ως ιδιώτες.
Πέµπτον, τις ρυθµίσεις για τη δηµιουργία της υποτιθέµενης
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, µε την οποία καταργείται ο επιθεωρητής δηµόσιας διοίκησης και ποδηγετούνται όλοι οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί του δηµοσίου που δεν προστατεύονται από ανάλογες
ευρωπαϊκές οδηγίες, µε το πρόσχηµα της δηµιουργίας κατ’
όνοµα µόνο ανεξάρτητης αρχής.
Έκτον, τις ρυθµίσεις που µεταφέρουν στη διοίκηση και τους
γενικούς διευθυντές τη νοµική και ποινική ευθύνη για την έκδοση
ατοµικών διοικητικών πράξεων, δηλαδή για το σύνολο της
ασκούµενης πολιτικής εντός των Υπουργείων, πλην του ίδιου του
νοµοθετικού έργου.
Το νοµοσχέδιο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, αναδεικνύει µία
συγκεκριµένη αντίληψη περί της εξουσίας, µια απαρχαιωµένη αντίληψη για τη λειτουργία θεσµών και δηµοκρατίας. Εν ολίγοις, η
εξουσία στην Ελλάδα, κατά τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Γεραπετρίτη, ήταν υπερβολικά διάχυτη στους εκάστοτε Υπουργούς,
υπερβολικά συγχρωτιζόµενη µε τους κοινούς θνητούς της δηµοσιοϋπαλληλίας, αλλά και υπερβολικά ελεγχόµενη από αρµόδια
ελεγκτικά σώµατα και αρχές που αµφισβητούσαν το έργο της
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αυτά τα δήθεν λάθη προσπαθούν
να διορθώσουν οι συντάκτες του νόµου.
Μα, πάνω από όλα το σχέδιο νόµου έχει ως µέριµνα τη συνολική ρήξη µε κάθε έννοια συνέχειας του κράτους. Η Νέα Δηµοκρατία παρουσιάζεται σαν έτοιµη από καιρό για την
ανακατάληψη του κράτους, αλλά όπως ανακαλύπτουµε από τα
επιµέρους πεδία πολιτικής, θλιβερά ανέτοιµη να µας πει τι ουσιαστικό θα κάνει τώρα που το κατάλαβε.
Και για να γίνω πιο συγκεκριµένος, θα ήθελα να φέρω µερικά
χαρακτηριστικά παραδείγµατα από αυτή την πολιτική διγλωσσία
αναφορικά µε το δηµόσιο και τον ρόλο του. Πριν από την κατάληψη της εξουσίας η Νέα Δηµοκρατία κατηγορούσε την προηγούµενη Κυβέρνηση για το πλήθος των µετακλητών της. Σε
λιγότερο από έναν µήνα η ίδια τους διπλασιάζει.
Πριν από την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών η Νέα Δηµοκρατία κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν σέβεται την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών. Σε λιγότερο από τριάντα µέρες η ίδια καταργεί τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης και διορίζει κοµµατικά τις ηγεσίες όλων των ελεγκτικών σωµάτων του στενού
δηµόσιου τοµέα.
Πριν από την D-day της 7ης Ιουλίου η Νέα Δηµοκρατία κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κάποιες, λέει, από τις προκηρύξεις για τον
διορισµό γενικών γραµµατέων που δροµολογούνταν µε τον νόµο
Βερναρδάκη ήταν φωτογραφικές. Πριν κλείσει ο Αύγουστος, η
Κυβέρνηση κατήργησε κάθε διαδικασία προκήρυξης για τον διορισµό κάθε τοµεακού γενικού και ειδικού γραµµατέα και των διοικήσεων όλων των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου.
Πριν από την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών η Νέα Δηµοκρατία κατηγορούσε την απελθούσα κυβέρνηση για πληµµελή τήρηση των κανόνων καλής νοµοθέτησης. Μες στο κατακαλόκαιρο
η Κυβέρνηση δεν τήρησε τους εν λόγω κανόνες ούτε καν για τον
νόµο, µε τον οποίο υποτίθεται ότι θα τους επαναθεµελίωνε.
Πριν από την ανάδειξή της ως κυβερνών κόµµα η Νέα Δηµοκρατία κατηγορούσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην Πρωθυπουργό για προσπάθεια εγκαθίδρυσης κοµµατικού κράτους.
Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις η Κυβέρνηση δηµιουργεί µία αυστηρά οικονοµική ζώνη γύρω από το πολιτικό προσωπικό που διοικεί τα Υπουργεία, µεταφέροντας όλες τις νοµικές ευθύνες για
το κυβερνητικό έργο στην δηµοσιοϋπαλληλία, χωρίς η τελευταία
να έχει καµµία εµπλοκή στη συνδιαµόρφωση της ασκούµενης
πολιτικής.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούµε την Κυβέρνηση
να αποσύρει το παρόν σχέδιο νόµου ή κατ’ ελάχιστο να αποσύρει
αυτά τα κεφάλαια και τις παραπάνω διατάξεις που τραυµατίζουν
το αίσθηµα εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο δηµόσιο,
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αλλά και στο πολιτικό σύστηµα εν γένει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση
αναγκάστηκε υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των αρµόδιων φορέων να οπισθοχωρήσει
σε µία σειρά ζητηµάτων κρίσιµων για τη δηµόσια λειτουργία της
δηµόσιας διοίκησης.
Παρά ταύτα ο πυρήνας του νοµοσχεδίου παραµένει αναλλοίωτος. Το κατ’ επίφαση επιτελικό κράτος που ευαγγελίζεται η Νέα
Δηµοκρατία είναι στην πραγµατικότητα ένα απόλυτα συγκεντρωτικό, νεοφιλελεύθερο και βαθιά κοµµατικό κράτος, προσανατολισµένο γύρω από ένα και µόνο πρόσωπο, τον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σε αυτό το σχέδιο η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ειληµµένη. Θα
υποστηρίξουµε και θα αγωνιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις για
µια δηµόσια διοίκηση σύγχρονη, ακοµµάτιστη και προπάντων
αποτελεσµατική, µια δηµόσια διοίκηση στην υπηρεσία κάθε πολίτη αυτής της χώρας, µια δηµόσια διοίκηση που θα λειτουργεί
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µε αποκλειστικό γνώµονα την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Μαµουλάκη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
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