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Αθήνα, σήµερα στις 6 Αυγούστου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα
17.10’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης 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».
Σας ενηµερώνω ότι έχουν µείνει πάνω από τριάντα συνάδελφοι
για να µιλήσουν. Θα παρακαλέσω θερµά να τηρηθεί αυστηρά ο
χρόνος των επτά λεπτών, για να µη δυσκολεύεται και το Προεδρείο. Επίσης, ει δυνατόν, για να σεβαστούµε όλους τους συναδέλφους που πρέπει να µιλήσουν, για να προλάβουν όλοι, από
τώρα προετοιµαζόµενοι θα παρακαλέσω να περιορίσετε τον
χρόνο οµιλίας σας και να µιλήσετε λιγότερο από αυτό που δικαιούστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κατ’ αρχάς µε ποια
ιδιότητα ζητάτε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε, για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Υπάρχει προσωπικό, γιατί εχθές έγινε
παραποίηση των λεγοµένων µου από τον Υπουργό, ο οποίος είπε
ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση, άρχισε καινούργια συνεδρίαση. Σας παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο.
Κλείστε, παρακαλώ, το µικρόφωνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε τον λόγο.
Ο µόνος που έχει δικαίωµα να πάρει τον λόγο είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και όχι για προσωπικό θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει κανένα
προσωπικό θέµα. Εγώ τώρα ήρθα και δεν ξέρω…
Κύριε Ραγκούση, ακούστε κάτι, θα πρέπει να διαβάσετε τον
Κανονισµό, για να δείτε τι σηµαίνει.

ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος πείτε µου τι θέλετε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να θέσω δύο
διευκρινιστικές ερωτήσεις στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να σας δώσω τον
λόγο, για να ρωτήσετε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Εχθές ο κύριος Υπουργός διένειµε έναν κατάλογο µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σε συνέχεια της δεύτερης ανάγνωσης. Είναι
δύο τα θέµατα.
Θα ξεκινήσω µε το πρώτο, το οποίο ήταν ένα από τα πιο σοβαρά θέµατα που είχαµε θέσει κατά τη διάρκεια στης συζήτησης
στην επιτροπή. Αφορούσε τη δυνατότητα που δινόταν στο αρχικό σχέδιο νόµου για επιλογή ιδιωτών όσον αφορά τις θέσεις
προϊσταµένων, γενικών διευθυντών της προτεινόµενης Αρχής
Διαφάνειας. Αναφέροµαι στο άρθρο 96.
Κύριε Πρόεδρε, µετά από πάρα πολύ µεγάλη συζήτηση στην
επιτροπή -και τις αντιρρήσεις της Αντιπολίτευσης- ο κύριος
Υπουργός δέχθηκε να είναι µόνο δηµόσιοι υπάλληλοι, µε το σκεπτικό ότι η αρχή αυτή έχει έναν ιδιάζοντα ρόλο ελέγχου και διαφύλαξης του δηµοσίου συµφέροντος και δεν µπορεί να υπάρξει
σύγκρουση συµφερόντων ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους ανάµειξη, και µας διαβεβαίωσε ότι οι προϊστάµενοι των γενικών διευθύνσεων δεν θα είναι ιδιώτες.
Μάλιστα στη δεύτερη ανάγνωση στην επιτροπή, κύριε
Υπουργέ, επανήλθα προς διευκρίνιση, γιατί για εµάς είναι µείζον
πολιτικό αλλά και συνταγµατικό θέµα. Με είχατε διαβεβαιώσει,
σύµφωνα µε τα πρακτικά, ότι ιδιώτες θα επιτρέπονται µόνο ως
µετακλητοί, ως σύµβουλοι. Γι’ αυτό εµείς είπαµε «καλώς». Μπορεί να είναι κατά λάθος, αλλά στο σχέδιο νόµου που διανείµατε
χθες είδαµε -γι’ αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουµε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση και σίγουρα πριν από την ψηφοφορία- ότι
στο άρθρο 96, συστήνονται µια σειρά από θέσεις επικεφαλής
προϊσταµένων και σύµφωνα µε την παράγραφο 11 υπάρχει η
θέση του επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
και µε την παράγραφο 13 διευκρινίζεται ότι αυτός όντως πρέπει
να είναι µόνο δηµόσιος υπάλληλος. Προηγείται όµως η παράγραφος 12, που δίνει τον σαφή ορισµό ότι για τις υπόλοιπες θέσεις προϊσταµένων µπορεί να προσληφθούν ιδιώτες. Δεν είχαµε
καταλάβει κάτι τέτοιο στην επιτροπή. Θεωρούσαµε ότι οι ιδιώτες
είναι µόνο για θέσεις µετακλητών συµβούλων. Είναι µείζον θέµα
για εµάς, γιατί θέτει θέµα και συνταγµατικότητας, αλλά είναι και
πολιτικό θέµα.
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Για το άλλο θέµα, που έθεσε και ο κ. Ραγκούσης, χθες, ήθελα
να πω το εξής. Είχατε πει χθες ότι η επιλογή της διοίκησης της
αρχής γίνεται µέσω ΑΣΕΠ. Κοιτώντας, όµως, πιο προσεκτικά -κι
αυτό είναι το άρθρο 88- πάλι τις νοµοτεχνικές σας βελτιώσεις που όντως το έχετε εν µέρει βελτιώσει- από το ΑΣΕΠ είναι δύο
µέλη. Το τρίτο από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Άρα µου είπατε ψέµατα, κύριε
Υπουργέ, χθες στην Ολοµέλεια ότι γίνεται µόνο µε ΑΣΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση, διακόπτετε την Κοινοβουλευτική σας Εκπρόσωπο! Σεβαστείτε την
άποψή της και την οµιλία της!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεπώς, κύριε
Υπουργέ, θα θέλαµε κι εδώ µια διευκρίνιση, καθώς είπατε στην
οµιλία σας χθες -βέβαια, ήταν και αργά και ήµασταν όλοι κουρασµένοι- ότι είναι από το ΑΣΕΠ. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση των
νοµοτεχνικών βελτιώσεων δείχνει αυτό που είπε και ο κ. Ραγκούσης χθες στην οµιλία του, ότι είναι δύο µέλη από το ΑΣΕΠ, ένας
από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, προτείνεται ένας από
ΔΕΠ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και ο Γενικός Γραµµατέας.
Ειδικά για το θέµα των ιδιωτών, θα ήθελα, παρακαλώ, να
έχουµε µια ξεκάθαρη θέση, γιατί για εµάς είναι µείζον πολιτικό
και συνταγµατικό θέµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε τώρα ή συνολικά αργότερα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Νοµίζω
ότι επειδή ετέθη, κύριε Πρόεδρε, ίσως είναι καλύτερα τώρα, να
απαντήσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, απαντήστε
τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Για
τριάντα µόνο δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε.
Σε ό,τι αφορά το κοµµάτι των προϊσταµένων, η δική µου κατανόηση ήταν ότι αφορούσε τον προϊστάµενο των ελέγχων και όχι
των διοικητικών υπηρεσιών, που δεν συνδέεται µε ελεγκτικό µηχανισµό, αλλά είναι µόνο Προσωπικό και Οικονοµικά και, άρα,
δεν έχει άµεση ελεγκτική προϊστασία. Όµως, αν αυτό είναι θέµα
αρχής, τότε πολύ ευχαρίστως να διατυπώσω µια νοµοτεχνική
βελτίωση, έτσι ώστε να αποκλειστούν από οποιαδήποτε θέση
προϊστασίας. Γι’ αυτό δεν υπάρχει ζήτηµα.
Σε ό,τι αφορά την επιλογή, η κατανόηση είναι ότι πρόκειται για
µέλη τα οποία είναι µη συνδεόµενα προς την Κυβέρνηση. Από τα
πέντε µέλη, το ένα µέλος είναι ex officio Γενικός Γραµµατέας της
Κυβερνήσεως και τα υπόλοιπα µέλη είναι από το ΑΣΕΠ, από την
Ακαδηµία και είναι και ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Εάν θέλετε να έχουµε κατά πλειοψηφία ΑΣΕΠ, όπως
συµβαίνει στην περίπτωση των γενικών γραµµατέων, πολύ ευχαρίστως να εξαιρέσουµε κάποιο από τα τρία υπόλοιπα µέλη, κατά
την κρίση σας, έτσι ώστε να υπάρχει πλειοψηφία ΑΣΕΠ. Ό,τι νοµίζει η κυρία Υπουργός. Δεν έχω πρόβληµα ως προς αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Άρα χθες βράδυ είπατε άλλο
πράγµα. Ανακριβές ήταν αυτό που είπατε χθες βράδυ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε τον λόγο,
κυρία Ξενογιαννακοπούλου; Δεν σας κάλυψε ο Υπουργός µε
αυτά που είπε;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αν µπορώ, απλώς να
συµφωνήσω και να τον παροτρύνω, γιατί µπορούµε να βρούµε
µια λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, για να δώσετε µια σύντοµη απάντηση.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς, αν µπορεί
να είναι τρία µέλη του ΑΣΕΠ, θα είναι ακόµα πιο αξιόπιστο.
Για το άλλο, θα ήθελα πραγµατικά να πω, επειδή αυτή είναι
τουλάχιστον η αντίληψη όλων µας, ότι αυτή η νέα αρχή ξεκινάει
µε πάρα πολλά προβλήµατα και πολλές σκιές. Ας µην έχει και τη
σκιά της αντισυνταγµατικότητας, λόγω ορισµού των ιδιωτών.
Θέλω να ζητήσω εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας
να είναι όλοι οι προϊστάµενοι εξαρχής δηµόσιοι υπάλληλοι.
Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα µια διαβεβαίωση γι’ αυτό, σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Γίνεται δεκτή η νοµοτεχνική σας πρόταση και γι’ αυτόν τον
λόγο θα έρθουµε, έτσι ώστε να αποκλειστούν όλοι οι προϊστάµενοι από τις θέσεις των µετακλητών.
Σε ό,τι δε αφορά την πλειοψηφία εκ των µελών του ΑΣΕΠ, δεν
ξέρω αν θα ήταν σκόπιµο να αφαιρεθεί ο καθηγητής από τη Νοµική Σχολή, έτσι ώστε να έχουµε τρία µέλη ΑΣΕΠ, έναν από το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα της Δηµόσιας Διοίκησης.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Μπαίνουµε στον κατάλογο. Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος
Τριανταφυλλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη
οµιλία της δεύτερης περιόδου κι έτσι νιώθω την ανάγκη από καρδιάς να ευχαριστήσω τους συµπατριώτες µου στη Θεσσαλονίκη
για την τιµή και την εµπιστοσύνη να κάνω πράξη αυτό που τους
υποσχέθηκα. Είµαστε η φωνή σας και είστε η δύναµή µας.
Έρχοµαι στον εν λόγω σχέδιο νόµου. Μια αλυσίδα αντινοµιών
και αντιφάσεων, κύριε καθηγητά, που άλλα διακήρυσσε, άλλα
σχεδίασε και άλλα υλοποιεί η Νέα Δηµοκρατία, αποτελεί αυτό το
πρώτο της εγχείρηµα νόµου, µε τον ψευδώνυµο τίτλο «επιτελικό
κράτος», σε πλήρη και απόλυτη αντιδιαστολή στόχων, σκοπών
και µέσων.
Ούτε µήνας δεν έκλεισε. Οι εκλογές είναι πρόσφατες και ο αντίλαλος από τα προεκλογικώς ρηθέντα και µετεκλογικώς καταλυθέντα και διαψευσθέντα είναι λίαν αποκαλυπτικός. Ο πάταγος
είναι εκκωφαντικός. Είναι οι εκλογές κατά τις οποίες το κόµµα
που επέλεξε ο ελληνικός λαός υποσχέθηκε µικρό, ευέλικτο κυβερνητικό σχήµα, αυτό των πενήντα ενός Υπουργών, Αναπληρωτών -που δεν θα υπήρχαν- και Υφυπουργών, µε έντονη την
παρουσία των γυναικών - µόλις πέντε!
Είναι αυτή η Νέα Δηµοκρατία και όχι η προσοµοίωσή της που
υποσχέθηκε µικρότερο, ευέλικτο και πιο αποτελεσµατικό κράτος
-στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός είπε ότι αυτά ανήκουν σε θεωρίες του 1950- και αµ’ έπος αµ’ έργον, προέβη σε αυτή την τερατογένεση που έχουµε ενώπιόν µας ως νοµοθετική ύλη.
Καρικατούρα επιτελικότητας το σχέδιο νόµου σας, κύριε καθηγητά, το οποίο θα συνιστά παράδειγµα προς αποφυγή, θα διδάσκεται ως παραδειγµατικό µοντέλο κακής νοµοθέτησης, που
ενισχύει την παθογένεια, όπως µας εξήγησε ο κ. Καστανίδης,
χρησιµοποιώντας τις ρήσεις και τις αναφορές του κ. Μακρυδηµήτρη, καθώς ενισχύει τον συγκεντρωτισµό και καθιστά ως µόνιµη τιµωρία για τους Έλληνες πολίτες την αιωρούµενη
στιχοµυθία, την οποία θα ακούν συνεχώς: Ποιος κυβερνά αυτόν
τον τόπο; Μα, ο Πρωθυπουργός! Όλα στον Καγκελάριο!
Στοιχείο πρώτο: Επιτελικό είναι το κράτος, για να µπορούµε
να χρησιµοποιούµε τους όρους και να εννοούµε το ίδιο περιεχόµενο -σχέση σηµαίνοντος και σηµαινόµενου λέγεται, κύριε καθηγητά, στη Γλωσσολογία- το κράτος που κρατά για τον εαυτό του
αποκλειστικά και µόνο τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασµό, τις
γενικές κατευθυντήριες γραµµές άσκησης πολιτικής, του µικρού
και ευέλικτου κυβερνητικού σχήµατος, άρα µε τον µικρό αριθµό
Υπουργείων, άρα µε τον µικρό αριθµό Γενικών Γραµµατέων και
Γενικών Διευθύνσεων. Την ίδια στιγµή αυτό το στρατηγικό επιτελικό κράτος αποκεντρώνει και αποσυγκεντρώνει -µε εξαίρεση
την Εθνική Άµυνα, προφανώς για ευνόητους λόγους- αρµοδιότητες και πόρους στις αιρετές περιφερειακές δοµές, την αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού, σεβόµενη την αρχή της
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επικουρικότητας, δηλαδή την αρχή οι αποφάσεις -«ναι, ναι», λέτε,
κύριε Υπουργέ, αλλά δεν κάνετε αυτό- να λαµβάνονται ως το
πλησιέστερο προς τους πολίτες επίπεδο εκπροσώπησής τους.
Αυτό που επιχειρείτε εσείς µε το προτεινόµενο εγχείρηµα
νόµου, µε την ίδρυση του υπερυπουργείου-µαµούθ, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που εισηγείστε, τι συνιστά; Συνιστά την
άρνηση του επιτελικού κράτους, την άρση του, αφού από το
σώµα των πεντακοσίων και βάλε µετακλητών πραιτοριανών, των
µετακλητών γκαουλάιτερ του Πρωθυπουργού Κυριάκου, που
από αυτούς θα περνούν, θα εγκρίνονται, θα ελέγχονται τα πάντα,
ένας και µόνο είναι ο στόχος σας: ο απόλυτος έλεγχος του κράτους από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Αυτό συνιστά και την παραµόρφωση του Συντάγµατος, άρθρο
1 παράγραφος 3. Όπου «λαός» εσείς βάζετε «Πρωθυπουργός»:
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν
υπέρ του Πρωθυπουργού και του κόµµατος που κυβερνά και
ασκούνται όπως ορίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Προεδρία
της Κυβερνήσεως.
Παραδείγµατα: Ακόµα και οι δηµοσιεύσεις των κυβερνητικών
πράξεων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, το λεγόµενο ΦΕΚ, το
αποσπάτε από τον Γενικό Γραµµατέα και το αποδίδετε στον
Πρωθυπουργό.
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός στα
ΦΕΚ; Μήπως αλλάξουν στον δρόµο οι νόµοι που ψηφίζονται; Δεν
έχει εµπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, και
παίρνει την αρµοδιότητα των ΦΕΚ; Ακόµη και ο ορισµός των πρεσβευτών εκ προσωπικοτήτων από την Επιτροπή του ΥΠΕΞ αποδίδεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Ούτε στον κ. Δένδια
έχετε εµπιστοσύνη; Γιατί τόση ανασφάλεια;
Όλα αυτά συγκεντρώνονται σε έναν απόλυτο άρχοντα, τον
Πρωθυπουργό, χωρίς θεσµικά αντίβαρα. Κανένα θεσµικό αντίβαρο στην παντοκρατορία του Πρωθυπουργού.
Πού είναι τα θεσµικά αντίβαρα για τα οποία µιλούσατε στους
φοιτητές σας, κύριε καθηγητά, στις υπερεξουσίες του Πρωθυπουργού;
Γι’ αυτό έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ, όταν λέτε καµµιά πολιτικοποίηση, καµµιά κοµµατικοποίηση. Αυτό λέγεται, για να ακριβολογούµε, απόλυτη «µητσοτακοποίηση».
Στοιχείο δεύτερο: Μιλήσατε για τον νέο ρόλο του Υπουργικού
Συµβουλίου, που θα έχει και λογοδοσία και διαφάνεια. Ούτε λογοδοσία ούτε διαφάνεια.
Πρακτικά ερµητικά κλειστά, κύριε Υπουργέ. Καµµία µνεία στα
πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου, ούτε για τον ιστορικό του
µέλλοντος. Μετά από τριάντα χρόνια και βάλε. Το απαγορεύετε
στο άρθρο 4 παράγραφος 5. Ο Πρωθυπουργός-χατµάνος µε το
κράτος-ντιλίβερι υλοποίησης των εντολών του, κλειδώνει τα πρακτικά. Ποια λογοδοσία και ποια διαφάνεια;
Μόλις πριν από λίγους µήνες, ήταν κάποιοι συνάδελφοι, οι
οποίοι επανεξελέγησαν, που κραύγαζαν και έλεγαν «δώστε τα
πρακτικά στη δηµοσιότητα» για τη γνωστή τότε «διένεξη Κοτζιά
- Καµµένου». Πώς θα ψηφίσετε τώρα εσείς που ζητούσατε τότε
να δοθούν τα πρακτικά στη δηµοσιότητα, να µη γνωρίζουν οι πολίτες τι λέγεται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου
ούτε µετά από τριάντα χρόνια, παρά µόνο µέσα από τις διαρροές, µε τα γνωστά συνεργαζόµενα διαπλεκόµενα µέσα ενηµέρωσης;
Και ερχόµαστε τώρα στη δήθεν καινοτόµα Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που συνενώνει όλες τις επιµέρους ελεγκτικές αρχές σε
µία. Στην πράξη ποια είναι η καινοτοµία, όταν ο Πρόεδρος, το
Συµβούλιο και ο Διοικητικής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διορίζονται ουσιαστικά µέσω ελεγχόµενης επιτροπής από τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό, κύριε Υπουργέ; Πού είναι ο κανόνας της αυξηµένης πλειοψηφίας των 4/5 που ζητούσατε και που ισχύει στις
άλλες ανεξάρτητες αρχές; Οµιλούµε για ανεξάρτητη αρχή, οµιλούµε για διαφάνεια. Τι φοβάστε, τι θέλετε πάση θυσία αυτόν
τον έλεγχο, γιατί αυτό το full control παντού, στα πάντα για τους
πάντες; Υπερσυγκεντρώνετε πολιτικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες σε ένα πρόσωπο. Η υπαγωγή της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης απευθείας στον Πρωθυπουργό, η ΕΥΠ απευθείας
στον Πρωθυπουργό, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας απευθείας στον
Πρωθυπουργό.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς, που θα καταργούσατε τους µετακλητούς και τους αυξάνετε και αυξάνετε και τις αποδοχές τους κατά 50% δίνοντάς
τους τον µισθό του γενικού διευθυντή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, παρακαλώ,
κύριε Τριανταφυλλίδη. Τελευταία πρόταση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε
Πρόεδρε.
Άλλοι από εσάς λέγατε ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι σύµµαχοί σας και θα δουλέψετε µαζί τους. Άλλοι από εσάς, την ίδια
στιγµή, δηλώνετε ότι σιχαίνεστε το δηµόσιο. Οµοιάζετε µε τον
Χριστόφορο Κολόµβο, ο οποίος, όταν ξεκινούσε δεν ήξερε πού
πήγαινε, όταν έφτασε δεν ήξερε πού βρισκόταν. Για ένα πράγµα,
όµως, ήταν σίγουρος, τόσο ο ίδιος όσο και το παρεάκι του: η
νοµή, η διανοµή, η αρπαγή και η κατανοµή των λάφυρων της
νέας γης, της εξουσίας εν προκειµένω. Αυτός είναι ο νόµος σας,
σινιάλο για να ξαναρχίσει το πάρτι που σταµάτησε το 2015.
Να σας χαίρονται οι «φύγετε, Τσίπρας», «φύγετε, ΣΥΡΙΖΑ». Και
θα ήθελα κλείνοντας, κύριε Υπουργέ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Τριανταφυλλίδη. Σας ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Και θα ήθελα
κλείνοντας, επειδή, κύριε Υπουργέ, απαντάτε σε όλα και σήµερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείσατε, κύριε
Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Μια φράση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε ώρα που είπατε «µία φράση».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Μία φράση,
κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα γράφτηκε -επειδή νοµοθετείτε και πραγµατικά εκτιµώ
και το φιλότιµο και τη ζέση µε την οποία απαντάτε άµεσα στις
ερωτήσεις των Βουλευτών- ότι είχατε έµµισθη σχέση µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού από το 2011 µέχρι το 2018 µε εντολές και
του κ. Δραγασάκη και του κ. Χουλιαράκη. Αµειβόσασταν από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, για την οποία τώρα νοµοθετείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε,
κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Είναι ενδεχοµένως νόµιµο. Είναι, όµως, και ηθικό ο Υπουργός ο οποίος είχε
έµµισθη σχέση µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, εκατόν εξήντα
πέντε εντάλµατα πληρωµής, να νοµοθετεί για αυτή;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε κάνει µεγάλη κατάχρηση στον χρόνο. Με συγχωρείτε
πάρα πολύ, αλλά, αν ο καθένας από εσάς κάνει το ίδιο πράγµα,
οι συνάδελφοι δεν θα µιλήσουν.
Ο κ. Γιαννούλης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, ερωτήθηκα επί προσωπικού και θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μισό λεπτό, κύριε
Γιαννούλη.
Κύριε Υπουργέ, εάν σε κάθε ερώτηση απαντάτε, δεν τελειώνουµε. Θα παρακαλέσω θερµά τουλάχιστον…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εάν
δεν είναι και αυτό προσωπικό, ποιο είναι τότε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι. Επειδή υπήρξε
µια προσωπική αιχµή, µπορείτε να απαντήσετε τώρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ερώτηση
έκανα, δεν ήταν προσωπικό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Αδέκαστος εσείς και αµερόληπτος. Πρόεδρος είστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τη σχέση µου, δεν ήµουν ποτέ έµµισθος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ελάµβανα εντολές για ειδικές παραστά-
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σεις στο Συµβούλιο Επικρατείας από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπως είχα -θα εκπλαγείτε τώρα που θα το ακούσετε- από
πάρα πολύ κόσµο και πελάτες µου. Το ξέρω ότι µπορεί να µην
είναι πολύ κοντά στη δική σας κουλτούρα, αλλά είχα µια σχέση
µε την αγορά, επειδή ακριβώς ήµουν επιτυχηµένος επαγγελµατίας. Δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά έχω ένα πολύ µεγάλο πελατολόγιο, το οποίο µπόρεσα και κεφαλαιοποίησα και αξιοποιώ
και πιστεύω προς το δηµόσιο συµφέρον.
Ειδικά για την Επιτροπή Ανταγωνισµού να σας πω ότι έχω µια
σχέση από δεκαπενταετία για τις υποθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Και, για να το ακούσετε και αυτό, διότι θέλω να είµαι έντιµος, επειδή ακριβώς
πάντοτε η προδιάθεση µου είναι υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, όλες οι αµοιβές µου δεν υπερέβαιναν τα 1.800 ευρώ για µια
µεγάλη παράσταση στο Συµβούλιο Επικρατείας, πράγµα το
οποίο σηµαίνει ότι για τις εκατό υποθέσεις που έχω κάνει, έχω
πάρει ό,τι έχω πάρει, έχω κερδίσει το 95% των υποθέσεων για
την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε τιµές οι οποίες είναι στο 20% της
αγοράς. Εάν αυτό σάς λέει κάτι! Εάν αυτό θεωρείτε ότι είναι
µοµφή, για εµένα είναι τιµή ότι υπηρέτησα, όπως υπηρέτησα,
στο ακέραιο και επιπλέον σήµερα να δέχοµαι αυτό, δηλαδή ότι
ακριβώς επειδή προέρχοµαι από την αγορά και όχι από τον κοµµατικό σωλήνα, θα πρέπει να µου αποδίδεται µοµφή.
Σε ό,τι δε αφορά το ζήτηµα της νοµοθεσίας για την Επιτροπή
Ανταγωνισµού, αντιλαµβάνοµαι ότι πρέπει να γίνει κάποια διασύνδεση για να βρεθώ κι εγώ εµπλεκόµενος, αλλά δεν είχα καµµία σχέση µε τη διάταξη, οπότε στην περίπτωση αυτή θα
παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, σε ό,τι αφορά τη νοµοθετική
πρωτοβουλία να περιοριστείτε σε εκείνα που µε αφορούν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Γιαννούλης έχει τον λόγο για επτά λεπτά. Θα σας παρακαλέσω να είστε συνεπής στον χρόνο, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, να συνεισφέρω στην τράπεζα χρόνου που πρότεινε ο κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα µου επιτρέψετε για λίγα δευτερόλεπτα, εφόσον είναι η πρώτη
µου παρουσία σ’ αυτό το Βήµα, να ευχαριστήσω κι εγώ µε τη
σειρά µου τους πολίτες της Θεσσαλονίκης συνολικά για την
εκλογή και ανάδειξη πέντε συναδέλφων µου και για το σηµαντικό
πολιτικό µήνυµα που έστειλαν σε σχέση µε την πολύ µικρότερη
διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας σε µια προνοµιακή περιοχή για τη Νέα Δηµοκρατία, τουλάχιστον όπως νόµιζε.
Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγη ώρα τον συνάδελφό
µου κ. Ραγκούση να κατηγορεί τον Υπουργό για ψέµατα, να λέει
ότι ειπώθηκαν ψέµατα. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι
η τελευταία.
Θέλω να σας θυµίσω ότι σήµερα αποκαλύφθηκε µία ακόµα χαρακτηριστική περίπτωση ασυνέπειας λόγων και έργων για τη νέα
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Είχε χαρακτηρίσει το Γραφείο του Πρωθυπουργού ως ένα άντρο κοµµατικής εξυπηρέτησης, είχε πει ότι το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν χρειάζεται,
ότι ήταν µόνο για κοµµατικά ρουσφέτια και είχε υποσχεθεί, όπως
υποσχέθηκε και άλλα πράγµατα στον ελληνικό λαό, ότι θα το καταργήσει.
Και -ω του θαύµατος!- σήµερα µαθαίνουµε ότι το Γραφείο του
Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στελεχώνεται από την κ.
Μαρία Αντωνίου, η οποία ατύχησε στις βουλευτικές εκλογές της
7ης Ιουλίου. Ήταν Βουλευτής Καστοριάς και έχει στο µυαλό της
και µια µικρή παρεξήγηση. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή
στο ότι η κ. Αντωνίου, που στελεχώνει πλέον σήµερα το υπό κατάργηση Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θεωρεί ότι
στον Γράµµο και το Βίτσι τιµούµε εθνική εορτή και αυτό προσέξτε το.
Ακούω τις τελευταίες µέρες ένα σύνθηµα: «Κυριάκο, φτιάξε
κράτος». Αναρωτιέµαι πραγµατικά: Δεν υπάρχει επίθετο στον Κυριάκο που παρακαλάτε να φτιάξει κράτος; Υπάρχει. Είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποια ήταν η προηγούµενη σχέση του Κυριάκου
Μητσοτάκη µε το κράτος; Θέλετε να τη θυµηθούµε µαζί; Απολύ-
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σεις, υποβάθµιση υπηρεσιών, εκχώρηση σε ιδιώτες δηµόσιων
λειτουργιών, µε πολλαπλάσιο κόστος. Ποια είναι η κληρονοµιά
που κουβαλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Και δεν εννοώ ως οικογένεια -µη νοµίζετε ότι υπονοώ κάτι τέτοιο-, αλλά ως πολιτικός
πόλος στη Νέα Δηµοκρατία.
Εν κατακλείδι, είχατε κτίσει ένα κράτος που το θέλατε δικό σας
-το εντόπισε πολύ καλά ο κ. Σηµίτης πρόσφατα-, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ιδιοκτησιακή η σχέση του κράτους µαζί σας. Το
κτίσατε, κατέρρευσε η χώρα και τώρα απλά προσπαθείτε να ξανακτίσετε το ίδιο κράτος, για να σας εξυπηρετήσει στον στόχο
σας να παραµείνετε στην εξουσία και, βέβαια, για να νιώθουν
ασφαλείς και οι πολιτικοί χορηγοί σας.
Πολλές φορές, κύριοι συνάδελφοι, ένα λάθος µπορεί να λάβει
ιστορική διάσταση, να θεωρηθεί ιστορικό δεδοµένο. Στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέµβριο ο κ. Μητσοτάκης
είχε κάνει ένα σαρδάµ. Είχε πει: «Εµένα µε ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία.». Δεν ξέρω αν ήταν λάθος, αν ήταν σαρδάµ, αλλά καµµιά φορά ένα λάθος µπορεί να γίνει η αφήγηση,
κάτι που καταλαβαίνουµε, κάτι που νιώθουµε και κάτι που θα παλέψουµε.
Ξέρετε, ποτέ µέχρι σήµερα δεν έχουµε παρακολουθήσει τόσο
κυνικό σφετερισµό πολιτικών επιτευγµάτων προηγούµενης κυβέρνησης. Θα είναι µεγάλος ο κατάλογος, οι συντάξεις χηρείας,
οι εκατόν είκοσι δόσεις, τα κοινωνικά προγράµµατα. Φαίνεται η
σπουδή και η ανησυχία σας από το γεγονός ότι δύο µέρες τώρα
στη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο έχουν αναλύσει
µε επάρκεια και οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνετε έναν πρωτοφανή ενθουσιασµό να απειλείτε, να ειρωνεύεστε, να επιτίθεστε στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά να
υπερασπίζεστε το νοµοθετικό σας έργο.
Σήµερα το πρωί ήρθε ο κ. Γεωργιάδης στην επιτροπή για το
άλλο νοµοσχέδιο. Τόσο κράτησε η ηρεµία. Το κρύψιµο της έντασης κράτησε τόσο λίγο. Εκεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, κουνώντας
µας έντονα το δάχτυλο απείλησε µε δικαστήρια και έναν πρωτοφανή ρεβανσισµό για διάφορα πράγµατα, θεωρώντας ότι ο χρόνος σταµατάει και οι τετραετίες δεν εξαντλούνται. Είναι ένα από
τα λάθη που θα καταλάβει εν καιρώ.
Θέλω πραγµατικά να κατανοήσω για ποιον λόγο θέλετε να
µπούµε σε έναν φαύλο κύκλο, που το πολιτικό προσωπικό µε το
δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό θα καταλήξουν σε ένα αποτέλεσµα σε λίγους µήνες, σε έναν χρόνο -δεν µπορώ να προφητεύσω, αλλά έχω τη βεβαιότητα ότι αυτό θα συµβεί-, που πλέον
τα συγκρουόµενα συµφέροντα θα πολλαπλασιάζουν αυτό που
έχετε εσείς ως επιχείρηµα, τις διαφωνίες µεταξύ δύο Υπουργών,
δύο πολιτικών προσώπων. Φοβάµαι ότι θα συµβεί και θα είναι και
η αφετηρία για να αλλάξουν θέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσπαθώντας να συνεισφέρω στην τράπεζα χρόνου, θα ολοκληρώσω λέγοντας κάτι που ξέρω ότι θα σας δυσαρεστήσει. Το
σύνθηµα «Κυριάκο, φτιάξε κράτος», µας πάει λίγο πιο πίσω, µας
πάει µερικά χρόνια πριν, όταν δεν κατάφερε η Νέα Δηµοκρατία
να ολοκληρώσει µια ψηφιακή εκλογή και µέσα σε έναν µήνα ο
Βαγγέλης έγινε Κυριάκος. Ξέρω ότι αυτό είναι ιστορία και να το
αφήσουµε στο παρελθόν.
Αυτό, όµως, που συνεχίζει να παραµένει ένα αφήγηµα που
γράφεται και να µας δίνει µια γεύση για το τι θα ακολουθήσει,
είναι ότι µετά την 7η Ιουλίου προσπαθείτε να αγγίξετε όσο γίνεται
περισσότερο τον 20ό αιώνα στην πολιτική. Εµείς αποδείξαµε ότι
το µεγάλο κόστος να υπηρετείς το εθνικό συµφέρον έναντι του
πολιτικού ήταν µπροστά µας και το πήραµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το επόµενο διάστηµα ξέρετε τι φοβάµαι περισσότερο; Τις
δικές σας πολιτικές αντιφάσεις και τη συνύπαρξη δύο τάσεων
µέσα στον χώρο σας, της παραδοσιακής Νέας Δηµοκρατίας, του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και του πιο σκληρού Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που συνυπάρχουν και βέβαια την προσήλωσή σας στο πολιτικό προφίλ, την ιδεολογία και τις πρακτικές
του σκιώδους Πρωθυπουργού και µέχρι πρότινος σκιώδους Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας. Έτσι πολύ φοβάµαι ότι σύντοµα
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αυτοί που φωνάζουν σήµερα θριαµβευτικά «Κυριάκο, φτιάξε κράτος» σε λίγο θα λένε ή θα λέτε όλοι µε στόµφο: «Δυστυχώς ξύπνησαν και οι Βουλευτές, Αντωνάκη».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η συνάδελφος Χαρά Κεφαλίδου από το Κίνηµα Αλλαγής για επτά
λεπτά. Το λέω κάθε φορά µήπως κάποιος το ενστερνιστεί.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαράντα πέντε
χρόνια από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, σαράντα χρόνια από τη µετάβαση της χώρας στη µορφή ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους και είκοσι χρόνια από τη θεσµοθέτηση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, νόµου τοµή στη λειτουργία της
δηµόσιας διοίκησης, εµείς ακόµη αναζητούµε ένα επαρκές µοντέλο αποτελεσµατικής λειτουργίας της κρατικής µηχανής.
Το κοµµατικό κράτος αποτελεί διαχρονικό ζήτηµα από συστάσεώς του. Προφανώς δεν θέλαµε να λυθεί. Ούτε οι πολιτικές ηγεσίες ούτε οι πολίτες. Για την ακρίβεια όλοι θέλαµε, αλλά για τους
άλλους, τους λοιπούς, εξαιρώντας πάντα τον µικρό ή µεγαλύτερο περίγυρο φίλων, αρεστών και αναγκαίων -για τη µακροηµέρευσή µας- εξαρτήσεων. Το «επιτελικό κράτος» για εµένα
υπήρξε το µεγαλύτερο κίνητρο για να ασχοληθώ ενεργά µε την
πολιτική.
Μια µερίδα Τύπου χαρακτήρισε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό
κράτος «σαρωτικό», αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας του
κράτους και της δηµόσιας διοίκησης. Υπό την έννοια ότι το σάρωµα είναι η βασική εργασία τακτοποίησης ενός χώρου ακατάστατου, πράγµατι έτσι είναι.
Το παρόν νοµοσχέδιο παρουσιάστηκε ως σχέδιο νόµου που
φιλοδοξεί να συγυρίσει, να βάλει µία κάποια τάξη και να δηλώσει
την πρόθεση να εφαρµόσει τους ήδη υπάρχοντες νόµους του
κράτους. Νόµους που η ελληνική πολιτεία ψήφισε για να αγνοηθούν, να παρακαµφθούν, να διαστρεβλωθούν µε την ευθύνη των
εκάστοτε κυβερνήσεων.
Ο νεωτερισµός του έγκειται τελικά στην υπόσχεση εφαρµογής. Μία υπόσχεση του ήδη υπάρχοντος νοµικού πλαισίου µε
καινοτοµίες χρηστικότητας και υπό το πρίσµα της αποτελεσµατικότητας. Στόχος του είναι αυτό που λέµε «νοικοκύρεµα εκ των
ενόντων». Δηµιουργεί µια κανονικότητα που µας έλειψε, είναι η
αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη, όµως, νοµοθέτησης
ενός νόµου για να εφαρµόζονται οι νόµοι δεν είναι και για τυµπανοκρουσίες, µάλλον για σοβαρή εθνική περισυλλογή είναι,
τουλάχιστον.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση µοιάζει πρώτη να παρακάµπτει
και να περιφρονεί όσα η ίδια διακηρύσσει. Πού είναι η, έστω για
τα µάτια του κόσµου, διαβούλευση του νοµοσχεδίου; Καµµία
ανάρτηση στο «OpenGov». Δεν πρόλαβε; Της διέφυγε; Το ξέχασε, άραγε;
Πάντως αυτό δεν συγχωρείται σε µία Κυβέρνηση που καµαρώνει ότι φέρνει τον φρέσκο αέρα της τήρησης της νοµιµότητας
και µάλιστα σε ένα σχέδιο νόµου που πραγµατεύεται τη διαδικασία αποτελεσµατικής τήρησης της νοµιµότητας. Δεν µπήκατε
καν στον κόπο να ενηµερώσετε τους πολίτες και να ζητήσετε την
άποψή τους, έστω υποτυπωδώς.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιµετώπιση
του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης από την Κυβέρνηση φανερώνει σοβαρό έλλειµµα εµπιστοσύνης σε εγκαθιδρυµένους θεσµούς, συνταγµατικά προστατευµένους. Η δε επιλογή θεραπείας
είναι η δηµιουργία ουσιαστικά ενός παράλληλου σχήµατος διοίκησης, που ελέγχει στην πραγµατικότητα και απογυµνώνει την
υπάρχουσα µε επικαλύψεις και µε αφαίρεση αρµοδιοτήτων.
Δηµιουργείτε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δοµή χρήσιµη, που
µε το «καληµέρα σας», όµως, δεν τιµά το όνοµά της. Το όργανο
διοίκησής της δεν έχει ούτε τα εχέγγυα Επιτροπής Επιλογής του
Υπηρεσιακού Γραµµατέα. Οι δηµοκρατικές αρχές και οι νόµοι
που χτίσαµε ως έθνος, µε κόπο, χρόνο και αµέτρητες θυσίες, µε
όλα τα ελαττώµατα, µε όλες τις ελλείψεις και τις αστοχίες που
µπορεί να έχουν, είναι αδιανόητο να παραβιάζονται για οποιονδήποτε λόγο, έστω και αν αυτός είναι για το καλό τους και εν
τέλει για το καλό µας.
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Στο Κίνηµα Αλλαγής είµαστε και θα είµαστε παρόντες, να διεκδικούµε τον σεβασµό και την τήρηση των κανόνων της δηµοκρατίας που ως χώρος έχουµε διασφαλίσει για τους Έλληνες
πολίτες µε έργα, όπως η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η «Ηλεκτρονική και Ανοικτή Διακυβέρνηση».
Ως πρώτο δείγµα γραφής της νέας Κυβέρνησης, το παρόν
σχέδιο νόµου, όσο ενθουσιώδες και διαφηµισµένης αποτελεσµατικότητας και αν παρουσιάστηκε, δεν είναι ευοίωνο.
Αναρωτιέµαι ο σφιχτός έλεγχος της δηµόσιας διοίκησης από
το Πρωθυπουργικό Γραφείο, πού, άραγε, συναντάται µε την αποκοµµατικοποίηση του κράτους; Πώς εξασφαλίζεται το κράτος δικαίου, η διάκριση των εξουσιών, όταν τα πάντα ελέγχονται από
την παντοδύναµη υπηρεσία Προεδρίας της Κυβέρνησης;
Το νέο συγκεντρωτικό και ισχυρό Μαξίµου θα έχει πέντε γραµµατείες. Όλες αυτές θα υπάγονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, που µε τη σειρά της υπάγεται στον Πρωθυπουργό.
Ας µην πάµε µακριά. Εκτός από αυτές, στην Προεδρία της Κυβέρνησης υπάγονται και η ΕΥΠ και το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους και το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Και µια µικρή επισήµανση. Τα χαρακτηριστικά του πετυχηµένου µοντέλου διοίκησης µιας κερδοφόρας Α.Ε. δεν µπορούν να
αποτελέσουν παράδειγµα και πρότυπο για τη δηµιουργία ενός
επιτελικού κράτους. Γιατί οι Α.Ε. έχουν αφεντικό-ιδιοκτήτη, που
καµµία υποχρέωση δηµοκρατικών ευαισθησιών δεν έχει, καµµία
πέρα από τις νόµιµες υποχρεώσεις και τους περιορισµούς που
επιβάλλει η νοµοθεσία.
Η κρατική µηχανή, όµως, αποτελεί την υλοποίηση όλων των
δηµοκρατικών δεσµεύσεων και των προνοιών µιας κοινωνίας. Αν
αυτές τις παραβλέψουµε, τότε θα αποκτήσουµε ένα κράτος ενδεχοµένως αποτελεσµατικό, σίγουρα όµως ανελεύθερο και αυταρχικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιτελικό κράτος, τελικά, τι σηµαίνει; Σηµαίνει αποτελεσµατικό
κράτος. Σηµαίνει κράτος αποκεντρωµένο, ευέλικτο, που διαµορφώνει τις γενικές πολιτικές µέσω ενός µικρού αριθµού Υπουργείων, που έχουν γενικές διευθύνσεις στελεχωµένες µε ικανούς
υπαλλήλους. Επιτελικό κράτος δεν σηµαίνει υδροκέφαλο κράτος, µε µια τεράστια υπηρεσία στην κορυφή, σε ρόλο γενικού
δερβέναγα, για να ελέγχει τη δράση ή την αδράνεια των αρµόδιων Υπουργών που ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει.
Επιτελικό κράτος, τέλος, δεν σηµαίνει πρωθυπουργοκεντρικό
κράτος. Η αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης δεν εγκαθιδρύεται µε καπελωµένους υπηρεσιακούς γενικούς γραµµατείς από άλλους, κοµµατικής προελεύσεως, γραµµατείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τεράστιο έλλειµµα αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης που όλοι αναγνωρίζουµε
ότι κρατά τη χώρα δέσµια διαχρονικών στρεβλώσεων δεν ταυτίζεται µε το έλλειµµα εµπιστοσύνης των στελεχών στην κορυφή
της πυραµίδας διοίκησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, παρακαλώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
Δυστυχώς το παρόν σχέδιο νόµου αυτό αποπνέει. Εγκαθιδρύεται ένα εξαιρετικά δυσλειτουργικό, καχύποπτο κράτος, που κανείς δεν εµπιστεύεται κανέναν, ούτε καν ο Πρωθυπουργός τα
στελέχη που ο ίδιος επέλεξε για τον σχηµατισµό της Κυβέρνησής
του. Κι αυτή η έλλειψη οδηγεί στην ανάγκη για όλο και πιο ασφυκτικό έλεγχο, για όλο και πιο στενό κύκλο ελεγκτών.
Όµως, τελικά, οι δηµοκρατίες δεν µπορούν να λειτουργήσουν
ως one man show για κανέναν λόγο, ακόµα κι αν είναι εξαιρετικά
σοβαρός. Γιατί τότε πολύ απλά παύουν να είναι δηµοκρατίες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ): Ζήτησε τον λόγο ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βίτσας για ένα λεπτό.
Κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μια
διαδικαστική πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα κλείνουν εβδοµήντα τέσσερα χρόνια από τον βοµβαρ-
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δισµό της Χιροσίµα, το 1945. Αυτό που θα ήθελα, µε πρωτοβουλία του Προεδρείου, κάποια στιγµή που τα έδρανα θα είναι γεµάτα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των θυµάτων. Και
αυτό θα δείχνει την προσήλωσή µας και την προσπάθειά µας για
την ειρήνη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Βίτσα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο συνάδελφος κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πράγµατι είναι η επέτειος ενός από
τα πιο στυγερά εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας που έκαναν
οι σύµµαχοί σας, κύριε Βίτσα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΚΙΝΑΛ κι όλων των υπόλοιπων. Με αυτούς έχετε στρατηγική συµµαχία τώρα.
Σκότωσαν τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ η Ιαπωνία ήταν
έτοιµη να παραδοθεί. Γιατί το έκαναν; Το απάντησαν µετά τον
πόλεµο. Για να καθορίσουν το παζάρι -θα το πω έτσι- του ποιος
είναι πιο δυνατός απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες
χώρες µετά τον πόλεµο. Το παραδέχθηκαν κυνικά. Άλλαξαν; Οι
ίδιοι είναι.
Αυτούς έχετε στρατηγικούς συµµάχους και χωρίς ίχνος, θα
έλεγα, ντροπής λέτε ότι θα υπερασπίσουν τα συµφέροντα της
χώρας, αυτοί που δεν δίστασαν να σκοτώσουν δεκάδες, εκατοντάδες, εκατοµµύρια σε όλον τον κόσµο, ρίχνοντας τα πιο απαγορευµένα όπλα και πρόσφατα και στη Γιουγκοσλαβία. Και το
καλύτερο µήνυµα που πρέπει να δοθεί είναι ότι ο λαός πρέπει να
παλέψει, να ανατρέψει την ιµπεριαλιστική βαρβαρότητα.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, κατ’ αρχάς θέλω να κάνω µία
διαδικαστική παρατήρηση. Αυτό το στιλάκι που έχει καθιερωθεί
απ’ όλες τις κυβερνήσεις, να συζητιούνται όλα µαζί και επί της
αρχής και επί των άρθρων σε δύο µέρες και σε σύντοµη διαδικασία είναι απαράδεκτο. Όλοι σας καταγγέλλατε τον ΣΥΡΙΖΑ
τότε, πριν σας κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα αρχίζουµε και επανερχόµαστε πάλι στο ίδιο βιολί. Και
δεν µπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση εάν δεν γίνει και επί των
άρθρων και µε µία µέρα περισσότερο, µε την έννοια ότι µπορούν
να τοποθετηθούν περισσότεροι. Τέλος πάντων, ο εισηγητής µας,
ο Μανώλης Συντυχάκης, τοποθετήθηκε, µίλησε και ο Γιώργος
Μαρίνος. Εγώ µερικά γενικότερα θέµατα θέλω να θέσω.
Πρώτο θέµα. Αυτό που έχει σηµασία για τον λαό και γι’ αυτούς
που µας βλέπουν ή και που θα µας δουν είναι να αντιληφθεί και
να κρίνει, βέβαια, τι κρύβεται πίσω απ’ αυτές τις µεγάλες και ποµπώδεις διακηρύξεις της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα, και των
άλλων παλιότερα, περί σύγχρονης κεντρικής διοίκησης, αποτελεσµατικού κράτους, επιτελικού, σύγχρονου και µάλιστα φιλικού
προς τον πολίτη, που θα υπηρετεί τον πολίτη. Όλα αυτά τα βαρύγδουπα λέγονται!
Εµείς, λοιπόν, βάζουµε το ερώτηµα: Με αυτές τις εξαγγελίες
που κάνατε, και που έκαναν και άλλοι προηγούµενα, σε τι ακριβώς θα ωφεληθεί ο λαός; Θα επιστρέψουν οι µισθοί και οι συντάξεις στα προ κρίσης επίπεδα; Όχι, κατηγορηµατικά, απ’ όλες
τις πλευρές.
Θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις ζούγκλας και γαλέρας,
αυτή η κόλαση που υπάρχει µε τα δίωρα, τα τρίωρα, τις υπερωρίες; Τον άλλο τον έκαψαν! Έγινε καταγγελία από το Εργατικό
Κέντρο της Κέρκυρας. Θα σταµατήσουν να σκοτώνονται, να δολοφονούνται εργαζόµενοι στους χώρους δουλειάς από έλλειψη
προστατευτικών µέτρων; Θα υπάρξει µόνιµη και σταθερή εργασία ή περιπλάνηση, όπως όλοι έχετε συµφωνήσει;
Θα αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, οι κοινωνικές δαπάνες, όπως ονοµάζονται;
Θα αλλάξει αυτό το αποτελεσµατικό κράτος το φορολογικό σύστηµα, που συντρίβει τα λαϊκά στρώµατα µε άµεσους και έµµεσους φόρους;
Σε τελευταία ανάλυση, αυτό το κράτος θα καταργήσει το θεσµικό πλαίσιο που διαµορφώθηκε από τα µνηµόνια των ΠΑΣΟΚ,
Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, που έκαναν κόλαση τη ζωή των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων; Τίποτα δεν θα γίνει απ’
όλα αυτά.
Η απάντηση είναι απλή και εύκολη. Οι θεσµικές αλλαγές που
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φέρνει το νοµοσχέδιο έχουν ακριβώς τον αντίθετο στόχο, να κάνουν πιο αποτελεσµατικό το κράτος για την απαρέγκλιτη εφαρµογή -όπως είπα την προηγούµενη φορά, «κεφαλή δεξιά και
βήµα χήνας»- όλης αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής,
που θεσµοθετήθηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις και που είχαν και
έχουν στόχο να διασφαλίσουν τα συµφέροντα των µονοπωλίων,
των επιχειρηµατικών οµίλων, δηλαδή του µεγάλου κεφαλαίου.
Όλοι σας θυσιάσατε, σφαγιάσατε τα λαϊκά συµφέροντα κατά
τη διάρκεια της κρίσης και πλήρωσε ο εργαζόµενος την κρίση
και όχι οι έχοντες και οι κατέχοντες. Έτσι τώρα, λοιπόν, µε αυτές
τις αλλαγές, µε τις συνταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΟΟΣΑ -µη µου πείτε ότι είναι ιδρύµατα κοινωφελή!- προστατεύονται τα συµφέροντα των µονοπωλίων και στην Ευρώπη και
παγκόσµια.
Με αυτές τις συνταγές θέλετε να διαµορφώσετε, να πάτε παραπέρα δηλαδή -γιατί έχουν προηγηθεί και άλλοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι προηγούµενοι- µία κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική,
ένα κράτος πιο υπηρέτη -θα το πω έτσι-, πιο ανθεκτικό στην εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών οµίλων, για την εξασφάλιση του
νέου αφηγήµατος της ανάκαµψης των κερδών αυτών που κατέχουν τον πλούτο στη χώρα. Και τα κέρδη αυξάνονται από τη ληστρική εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Ταυτόχρονα -και αυτό έχει ξεκινήσει παλιότερα και έχουν γίνει
συζητήσεις- θέλετε να διαµορφώσετε έναν σκληρό πυρήνα ανώτερων κρατικών υπαλλήλων, που θα διασφαλίζει και θα εξασφαλίζει, όπως γίνεται και σε άλλες αναπτυγµένες καπιταλιστικές
χώρες, τη συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής ανεξάρτητα από την
πολιτική συγκυρία, από την εναλλαγή δηλαδή κοµµάτων στην κυβερνητική εξουσία, που υπηρετούν, βέβαια, το σύστηµα.
Και έχετε υπογράψει όλοι -και ας αφήσουν τώρα την αντιπολίτευση- συµβόλαιο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δεσµεύσεις
των τριών µνηµονίων έχουν τις υπογραφές όλων των κοµµάτων
αυτών. Και φυσικά έχετε συµφωνήσει και έχετε και ευαγγέλιο τον
αυστηρό έλεγχο από την Κοµισιόν για την εφαρµογή αυτών και
αυτό αποδεικνύεται καθηµερινά.
Όµως, επιδιώκετε και κάτι περισσότερο. Αυτός ο πυρήνας των
στελεχών όχι απλά να είναι ικανός στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής, αλλά να µην επηρεάζεται από τη λαϊκή πίεση, αλλά να
την πιστεύει, να την έχει ενσωµατωµένη, να µη λογαριάζει τίποτα.
Πολιτικούς- γιάπηδες, δηλαδή, θέλετε να φτιάξετε και το λέω
έτσι.
Ας αφήσουµε τώρα εδώ τα παραµύθια περί κοµµατικοποίησης
και πολιτικοποίησης. Άκουσα κάποιον Υπουργό τυχαία. Είπε ότι
«εµείς δεν θέλουµε κοµµατικοποίηση, αλλά θέλουµε να είναι πολιτικοποιηµένοι». Τι εννοείτε µε το «πολιτικοποιηµένοι»; Να πιστεύουν σε αυτό το βάρβαρο σύστηµα και να έχουν ικανότητες
να µπορούν να εφαρµόζουν την πολιτική που συνθλίβει τους εργαζόµενους συνολικά και να µην επηρεάζονται ούτε να πιέζονται.
Με τέτοια κριτήρια επιλογής, ανεξάρτητα από το τι τοποθέτηση µπορεί να έχουν οι πολιτικοί, θα προσπαθήσουν µε την ονοµαζόµενη αξιολόγηση κ.λπ. να στελεχώσουν τον κρατικό
µηχανισµό. Και φυσικά, είναι δυνατόν; Και θα πάρουµε και από
την αγορά ιδιώτες. Άλλωστε σε αυτό συµφώνησε και ο κ. Τσίπρας, αρκεί, λέει, να µην είναι άµεσα διαπλεκόµενοι.
Ο δε ισχυρισµός ότι το κράτος θα είναι φιλικό για τον πολίτη,
θα υπηρετεί τον πολίτη δεν αντέχει ούτε στην κριτική µαθητή του
δηµοτικού. Αλήθεια, τι είναι το κράτος; Ας συµφωνήσουµε. Είναι
αταξικό; Δεν είναι η οργανωµένη ταξική κυριαρχία, η οργανωµένη κυριαρχία µιας τάξης; Είναι. Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει διαφορετικά.
Δεν υπάρχουν τάξεις στην κοινωνία; Υπάρχουν τάξεις. Άρα το
κράτος είναι του πολίτη -αυτά που λέτε- και ανεξάρτητο; Πολίτης
είναι και ο βιοµήχανος, πολίτης είναι και ο εργάτης. Το θέµα είναι
ποια συµφέροντα εξυπηρετεί αυτό το κράτος. Πολίτης είναι και
ο εφοπλιστής, πολίτης είναι και ο ναυτεργάτης. Ποια συµφέροντα εξυπηρετεί; Ο ένας δουλεύει µέχρι τον τάφο του -εκεί θα
το πάτε τώρα το σύστηµά σας- και ο άλλος ξεζουµίζει και παίρνει
την υπεραξία που παράγεται. Άρα αυτά περί κράτους φιλικού
κ.λπ. είναι παραµύθια για τον κόσµο και πρέπει να το αντιληφθεί.
Τι είναι το αστικό κράτος; Είναι η κυριαρχία της αστικής τάξης
και η θεσµοθέτηση -θα το πω έτσι- και η εξυπηρέτηση της λη-
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στρικής εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. Είναι ένα σκληρό ταξικό κράτος και τα συµφέροντα όλων δεν είναι ίδια, είναι αντιτιθέµενα. Όσο περισσότερο δουλεύει ο εργάτης και παράγει
υπεραξία, τόσο κερδίζει ο καπιταλιστής. Σε κανένα καπιταλιστικό
κράτος στον κόσµο δεν µοιράζει τα κέρδη του και ούτε µοιράζεται την εξουσία, πουθενά. Και αφήστε τα αυτά, δηλαδή ότι θα
µοιράζονται και τα κέρδη, αυτά που λέει τώρα η Νέα Δηµοκρατία, γιατί τα έχουν πει και άλλοι.
Γι’ αυτό ακριβώς, επειδή όλα τα υπόλοιπα κόµµατα, πλην του
ΚΚΕ, αποδέχονται -εµείς διαφωνούµε, αλλά κάποιοι αποδέχονται- το καπιταλιστικό κράτος, η κριτική που γίνεται από τους υπόλοιπους είναι επιδερµική, ανούσια, αποπροσανατολιστική, γίνεται
στα επιµέρους, στα ψιλά και όχι σε αυτό, δηλαδή στο βασικό,
στο τι είναι το κράτος.
Μάλιστα, εδώ έχουµε τώρα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ µε επιµέρους παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, αν θα είναι συγκεντρωτικότερο το σύστηµα, λες και στο προηγούµενο οι
κρατικοί µηχανισµοί και η λειτουργία των κυβερνήσεων, που δεν
ήταν τόσο συγκεντρωτικοί, υπηρέτησαν τα λαϊκά συµφέροντα.
Σε ποιον τα λέτε όλα αυτά; Μάλιστα, τώρα έρχεται και ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος πλάθει νέο µύθο. Λέει ότι θα υπηρετήσει την
παρασιτική ολιγαρχία αυτό το κράτος της Νέας Δηµοκρατίας.
Αλήθεια; Υπάρχει, δηλαδή, και καλή ολιγαρχία, µη παρασιτική,
όπως είναι η υγιής επιχειρηµατικότητα και η άρρωστη επιχειρηµατικότητα; Μαζί πάνε όλα αυτά, δεν υπάρχει υγιής. Υπάρχει καπιταλιστική επιχειρηµατικότητα, η οποία έχει νόµους και
στηρίζεται στην εκµετάλλευση.
Εποµένως λέω ότι, είτε µε το βρετανικό είτε µε το γαλλικό είτε
µε το γερµανικό µοντέλο είτε µε φιλελεύθερο είτε µε σοσιαλδηµοκρατικό είτε µε οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται να είναι δίκαιο
αυτό το κράτος και ούτε να αποδίδει δικαιοσύνη. Θα είναι µεροληπτικό υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου, θα υπηρετεί τα συµφέροντά του και θα χτυπά τους εργαζόµενους.
Αυτό έχει αποδειχθεί από όλους τους τύπους της διαχείρισης
του καπιταλιστικού συστήµατος και στην Ευρώπη και στη χώρα
µας. Βέβαια, το να προσπαθείς να υπερασπίσεις το ότι θα υπάρξει ένα δίκαιο κράτος µε κάποιες τοµές διαχειριστικές είναι κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό γενικότερα.
Παρά, λοιπόν, τις επιµέρους διαχειριστικές διαφορές -υπάρχουν διαφορές, δεν λέµε ότι δεν υπάρχουν-, υπάρχει συµφωνία
και όλες οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα ακριβώς αυτά έκαναν. Αυτό
το κράτος δεν αλλάζει σε όφελος του εργαζόµενου.
Αυτό το κράτος ανατρέπεται, όταν θα πάρουν απόφαση οι
ίδιοι, η πλειοψηφία του λαού, αυτοί που παράγουν τον πλούτο,
να τον πάρουν στα χέρια τους και να τον διαχειριστούν. Δεν θέλω
να πω παραδείγµατα τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση και της δευτερολογίας µου,
εάν µου επιτρέπετε. Ευχαριστώ.
Αν θέλουµε τώρα να τα αποδείξουµε αυτά, στη φορολογία,
είναι δίκαιο το κράτος; Τα διανεµόµενα κέρδη 15%, το πήγε 10%
ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις ψήφους της Νέας Δηµοκρατίας, το πάει 5% τώρα
η Νέα Δηµοκρατία. Μισθωτός επτακοσίων ευρώ 22%. Για ποιον
λειτουργεί, λοιπόν, αυτό το κράτος; Για τον εργαζόµενο ή για τον
ζάµπλουτο, που δεν ξέρει τι έχει; Είναι απίστευτα αυτά και να τα
ακούει ο κόσµος. Αυτοί που ζουν µυθική ζωή, που έχουν απίστευτα πλούτη 5%, 22% τα επτά και τα οκτώ κατοστάρικα.
Δεύτερον, φοροαπαλλαγές άπειρες και συζητάτε -όταν χαρίζετε δισεκατοµµύρια µε φοροαπαλλαγές, όταν αρνείστε να φορολογήσετε τους εφοπλιστές, που έχουν εξήντα φοροαπαλλαγέςκαι τσακώνεστε για το αφορολόγητο, αν θα είναι πεντέµισι χιλιάδες ή θα είναι οκτώ χιλιάδες. Και µετά µιλάτε για δικαιοσύνη και
δίκαιο κράτος. Δίκαιο είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, που το εισηγείστε; Δεν είναι προσωπικό, δικό σας. Αυτό το κράτος φτιάχνετε.
Είναι το κράτος των λίγων που καταληστεύουν όλο τον ελληνικό
λαό.
Να πάµε στα αναπτυξιακά κίνητρα; Άπειρα, δισεκατοµµύρια.
Από πού είναι όλα αυτά; Από τον ιδρώτα και το αίµα του λαού:
5% το µεγάλο κεφάλαιο, που κατέχει πάνω από το 65% του ΑΕΠ
στον προϋπολογισµό και στα φορολογικά έξοδα, 95% οι εργα-
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ζόµενοι. Σκληρό, βάρβαρο, ταξικό κράτος, µε όποια πολιτική και
µε όποια κυβέρνηση, είτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ είτε ΠΑΣΟΚ είτε Νέα Δηµοκρατία. Νόµοι αντεργατικοί. Τι µας λέτε τώρα; Ένα όπλο έχει
ο εργαζόµενος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόµο και έρχεται τώρα να τον ανοίξει
ακόµη περισσότερο η Νέα Δηµοκρατία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία
για την απεργία! Τι µας λέτε τώρα; Συνελεύσεις, συµµετοχή, γνώµες, ανταλλαγές απόψεων; Αποκοινωνικοποίηση. Αιχµάλωτος
στο σπίτι και µε τον εργοδότη πάνω από το κεφάλι του να του
υπαγορεύει, ενώ στις επιχειρήσεις δικαίωµα απολύσεων, δεν
προβλέπεται τίποτα για ατυχήµατα ούτε για τίποτα, ασύδοτοι
πλήρως. Να, αυτό είναι το κράτος σας και αυτή την πολιτική θέλετε να στηρίξετε.
Να πάω πιο πέρα; Εξωτερική πολιτική. Εδώ γιατί δεν ακούστηκε κιχ από τον ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους; Γιατί ταυτίζεστε όλοι
στην εξωτερική πολιτική. Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τι θα κάνει αυτό; Θα αντιµετωπίσει και την ασφάλεια, την
εξωτερική και την εσωτερική. Διαβάζουµε τη νέα στρατηγική του
ΝΑΤΟ. Επειδή το ΝΑΤΟ δεν είχε τον κοµµουνιστικό κίνδυνο,
όπως έλεγε -ψέµατα- εφηύρε καινούργιους κινδύνους και τα
χρησιµοποίησε για προσχήµατα, για να εξαπολύει πολέµους και
να εξυπηρετεί τα συµφέροντα αυτών των χωρών παντού. Υπάρχει βέβαια και µεγαλύτερη εµπλοκή των Ενόπλων Δυνάµεων εµείς θέλουµε να το σηµειώσουµε αυτό- στα θέµατα της
ασφάλειας και αυτά ανοίγουν επικίνδυνους δρόµους συνολικά.
Βέβαια, εδώ έγιναν ασκήσεις καταστολής του πλήθους στο Κιλκίς. Νατοϊκές ασκήσεις. Το σενάριο ήταν κάποιος λαός να επαναστατεί και πάνε οι Ειδικές Δυνάµεις για να τον χτυπήσουν.
Γιατί δεν λέτε τίποτα γι’ αυτό το κράτος, που στέλνει Έλληνες
σε αποστολές του ΝΑΤΟ, που συµµετέχει σε πολεµικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, που συµµετέχει έµµεσα και γίνεται συνένοχο
στη σφαγή λαών και στην καταστροφή τους; Πώς; Αφού συµφωνείτε απόλυτα και για αυτό δεν βγαίνει καµµία κουβέντα.
Εποµένως, για να κλείσω, γιατί θέλω να αναφερθώ και στο
άρθρο 13, το κράτος ήταν πάντα αποτελεσµατικό. Μια χαρά τα
κατάφερε στη διάρκεια της κρίσης µε όλες τις παθογένειες. Στη
βασική του κατεύθυνση ήταν φωτιά και τσεκούρι. Έκλεψε δισεκατοµµύρια σε µια νύχτα από τα ασφαλιστικά ταµεία. Μείωσε
22% µισθούς, συντάξεις. Τσάκισε ό,τι είχε κατακτήσει ο κόσµος
όλα αυτά τα χρόνια. Αποτελεσµατικότατο ήταν. Απλά σε κάθε
φάση σκληραίνει ακόµα περισσότερο. Οι λαϊκές ανάγκες δεν
πρόκειται να καλυφθούν ποτέ, ούτε µπορεί να υπάρξει φιλικό για
τον λαό καπιταλιστικό κράτος.
Τέλος, θα αναφερθώ στο άρθρο 113 που αφορά τα διακόσια
χρόνια και θα το διαβάσω για να µην καθυστερήσω. Εµείς ως
κόµµα µελετάµε επιστηµονικά την αστική εθνικοαπελευθερωτική
Επανάσταση του 1821 που υπηρέτησε την κοινωνική εξέλιξη,
συντρίβοντας τα φεουδαρχικά δεσµά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και ανοίγοντας δρόµο για τη συγκρότηση του ελληνικού
αστικού κράτους. Το διαχρονικό µήνυµα και άκρως επίκαιρο του
1821 είναι ότι ο οργανωµένος λαός και ο αποφασισµένος µπορεί
να αντιµετωπίσει και να νικήσει αντιπάλους που φαντάζουν πανίσχυροι και ανίκητοι. Θυµόµαστε: Ιερά Συµµαχία, τώρα έχουµε
Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κ.λπ.. Οι συνθήκες µπορεί να άλλαξαν
σε πολλά πράγµατα, αλλά η ουσία παραµένει η ίδια. Το µήνυµα
-άκρως επίκαιρο- είναι αυτό, ότι όταν είναι ενωµένοι οι λαοί, µπορούν να νικήσουν αντιπάλους που φαντάζουν πανίσχυροι.
Επίσης, το µήνυµα είναι ότι οι επαναστάσεις αποτελούν το
όχηµα της κοινωνικής προόδου που ανατρέπει τις ιστορικά ξεπερασµένες τάξεις και την εξουσία τους. Η αστική τάξη εδώ και
πάνω από εκατό χρόνια έχει σταµατήσει να αποτελεί δύναµη
προόδου. Τότε, όντως, ήταν. Η ιδεολογία που εξέφρασε τα συµφέροντα αυτής της αστικής τάξης είναι παρωχηµένη. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Δέκα άνθρωποι έχουν εισόδηµα όσο
τριάµισι δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσµο. Ένα µόνο
στοιχείο, δεν λέω άλλο. Εµποδίζει την πρόοδο της κοινωνίας. Το
καπιταλιστικό κράτος όσο εκσυγχρονίζεται -τα είπα και πριν-, γίνεται περισσότερο αποδοτικό για να υπηρετεί την εκµετάλλευση
πιο σκληρά της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Φορέας του καινούργιου ιστορικά, παρά το ιστορικό πισωγύρισµα που συνηθίζεται σε όλα τα κοινωνικά συστήµατα -δεν

1830

νίκησαν µε την πρώτη-, είναι η εργατική τάξη και η σοσιαλιστική
εξουσία που υπηρετεί την κοινωνική εξέλιξη και αντικειµενικά τα
συµφέροντα της κοινωνίας.
Η πρόθεση του άρθρου 113 να κατασκευάσει ένα εθνικό αφήγηµα και ενιαία εικόνα της ιστορίας της Ελλάδας, επιχειρεί να
συσκοτίσει τις ταξικές αντιθέσεις που συντέλεσαν στη διαµόρφωση και την πορεία του ελληνικού κράτους και πολύ περισσότερο, τη διαχρονική ταξική του ταυτότητα. Ποτέ δεν ήταν κράτος
όλων των Ελλήνων µε την ταξική έννοια. Επιχειρεί να προάγει το
ιδεολόγηµα της εθνικής ενότητας και µέσα από αυτό να παρουσιάσει τα συµφέροντα της αστικής τάξης ως συµφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας. Αλήθεια; Είναι ίδια; Η ληστρική
εκµετάλλευση σε συνθήκες µεσαίωνα πια υπηρετεί τα εθνικά
συµφέροντα; Γιατί η ληστρική εκµετάλλευση γίνεται από αυτούς
που κατέχουν τον πλούτο.
Θέλει να θωρακίσει, επίσης, την αστική εξουσία, θέλει να διευκολύνει την αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται από όλα τα αστικά
στρώµατα στο όνοµα των εθνικών συµφερόντων και των αστικών
δικαιωµάτων, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κι εσείς για τα εθνικά συµφέροντα φέρατε τα µνηµόνια, κι εσείς για τα εθνικά συµφέροντα
µε τους Αµερικάνους και µε τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ και το
ΠΑΣΟΚ τα ίδια παλιότερα, και η Νέα Δηµοκρατία σήµερα.
Για αυτό, λοιπόν, εµείς δεν συµφωνούµε. Καταψηφίζουµε το
άρθρο 113. Το ΚΚΕ θα προβάλει πλατιά στον λαό, µε δικές του
εκδηλώσεις, τις θέσεις του και φυσικά, θα πάρει µέρος σε όποιες
συζητήσεις κληθεί, προβάλλοντας την πραγµατική ιστορία της
χώρας από αυτή τη σκοπιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον Υφυπουργό Εσωτερικών τον κ. Λιβάνιο, για να αναπτύξει τη µε γενικό αριθµό 14 και
ειδικό 3 τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, η τροπολογία αυτή αφορά µια τροποποίηση των
διατάξεων του ν.3528/2007 και ουσιαστικά, είναι µια προσαρµογή
στο νοµικό πλαίσιο που εισάγει πλέον ο νέος νόµος που συζητείται σήµερα ενώπιον της Βουλής.
Η κυριότερη αλλαγή είναι ότι στα ειδικά συµβούλια που επιλέγουν προϊσταµένους, διευθυντές και γενικούς διευθυντές, δεν
είναι πλέον ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου, αλλά είναι ο
υπηρεσιακός γραµµατέας του Υπουργείου. Παράλληλα και µέχρι
τον ορισµό όλων των υπηρεσιακών γραµµατέων θα συνεχιστούν
κανονικά οι κρίσεις, όπως προβλέπει η νοµοθεσία µέχρι σήµερα.
Η θέσπιση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα είναι µία µεγάλη τοµή στη δηµόσια διοίκηση. Και είναι µία τοµή, η οποία πρέπει να στηριχτεί. Ουσιαστικά, για πρώτη φορά, αναλαµβάνουν
δηµόσιοι υπάλληλοι σηµαντικές κοµβικές αρµοδιότητες στη λειτουργία ενός Υπουργείου, όπως είναι η διαχείριση των οικονοµικών και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Υπάρχει πλέον
ένας ανεξάρτητος δηµόσιος υπάλληλος καριέρας µε πολλά προσόντα, κρινόµενος αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει να τρέξει τις καθηµερινές δουλειές, τις
υπηρεσιακές δουλειές του Υπουργείου.
Ως εκ τούτου, η τροπολογία αυτή τον αναβαθµίζει -και προφανώς τον βάζει στο συµβούλιο που θα επιλέξει- τους προϊσταµένους. Προφανώς, όπως έχει δεσµευτεί η Κυβέρνηση, θα τρέξουν
γρήγορα οι διαδικασίες και για τις επιλογές των υπηρεσιακών
γενικών γραµµατέων σε όλα τα Υπουργεία, αλλά κυρίως και για
την ολοκλήρωση των κρίσεων, σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια.
Αν µε ρωτάτε για ποιον λόγο δεν κατατίθεται το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο συζητείται αυτή τη στιγµή
στη Βουλή, σας απαντώ ότι είναι καθαρά νοµοτεχνικός ο λόγος.
Επειδή, καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα ψηφιστεί σήµερα
από τη Βουλή, δεν µπορεί να παραπέµψει σε νόµο, ο οποίος
ακόµα δεν έχει δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ. Οπότε αναγκαστικά, έρχεται
λίγο καθυστερηµένα η τροπολογία στη Βουλή σε αυτό το νοµοσχέδιο. Και ζητάµε συγγνώµη για αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό επί της τροπολογίας. Θα ήθελα να
κάνω ένα ερώτηµα στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτησή µου είναι διευκρινιστική.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω από την τροπολογία ότι µέχρι να
θεσµοθετηθεί ο θεσµός –δηλαδή θεσµοθετείται µε το νοµοσχέδιο, αλλά µέχρι να γίνουν οι διαδικασίες ορισµού- θα ισχύει το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Ερώτηση: Ποιος γενικός γραµµατέας θα είναι σε αυτή την επιτροπή; Επειδή µετά το προεδρικό διάταγµα υπάρχει µία σύγχυση. Αρµοδιότητες έχουν πάει στους Υπουργούς. Υπάρχουν
νέοι γενικοί γραµµατείς. Δεν είναι σαφές, πια, ποιος είναι ο γενικός γραµµατέας σε κάθε Υπουργείο. Πρέπει το Κοινοβούλιο να
γνωρίζει ακριβώς ποιος θα είναι στη µεταβατική φάση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό για να απαντήσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα προσπαθήσω να απαντήσω και πιο γρήγορα.
Επειδή πλέον –σωστά επισηµάνατε- η έννοια του γενικού
γραµµατέα του Υπουργείου δεν υπάρχει πλέον, όπως υπήρχε µε
το π.δ.2005/63, θα ορίζεται ένας εκ των γενικών γραµµατέων
προσωρινά, µέχρι να οριστεί ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ορίζεται από τον
Υπουργό δηλαδή;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ναι, από
τον Υπουργό.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ίσως έπρεπε να το
αναφέρετε στην αιτιολογική έκθεση αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η κ.
Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία από τις πρωταρχικές προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας και
του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν η
δέσµευση για ένα κράτος σύγχρονο, αποτελεσµατικό, φιλικό
προς τους πολίτες, ένα κράτος το οποίο δεν θα αποτελεί εµπόδιο
για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία. Δεν
είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο, αντίθετα, έχει ουσιαστικό, αλλά
και συµβολικό χαρακτήρα ότι το πρώτο νοµοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αφορά αυτήν ακριβώς
τη δέσµευση και αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο
οδηγό διακυβέρνησης, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του
σύγχρονου ελληνικού κράτους κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο
κείµενο όλες οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των βασικών κυβερνητικών δοµών. Κυρίως είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
µε τις καινοτόµες ρυθµίσεις που εισάγει για το επιτελικό κράτος,
ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αντιµετωπίζει
αποτελεσµατικά πολλές από τις χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν την ελληνική δηµόσια διοίκηση και τους πολίτες στην καθηµερινότητά τους.
Έτσι, σε ένα επιτελικό κράτος, όπως αυτό ορίζεται στο νοµοσχέδιο, υπάρχει συντονισµός, τακτικός έλεγχος της πορείας του
κυβερνητικού έργου, έγκαιρη διόρθωση ενδεχόµενων σφαλµάτων, σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων και διακριτοί ρόλοι, ώστε
να εξαλειφθεί ο λαβύρινθος της γραφειοκρατίας και της αλληλοεπικάλυψης αρµοδιοτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης.
Από τις πιο απλές είναι η έκδοση άδειας για τη χρήση ενός κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού, για το πώς, δηλαδή, θα τοποθετήσει
ένας επαγγελµατίας τις ξαπλώστρες το καλοκαίρι, περίπτωση
κατά την οποία κάποιες φορές είναι αρµόδια η δηµοτική αρχή,
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κάποιες φορές αρµόδια είναι η κτηµατική υπηρεσία, κάποιες
φορές αρµόδιες είναι και οι δύο υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται σύγχυση, να µη γνωρίζει ο πολίτης σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθεί και µάλιστα πολλές φορές, εξαιτίας
αδυναµίας έκδοσης άδειας, να σέρνεται και στα δικαστήρια.
Τώρα πάµε και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης, όπως είναι για την έκδοση άδειας µιας επαγγελµατικής
εγκατάστασης, µιας βιοµηχανικής εγκατάστασης. Εκεί δηµιουργείται πλέον ένας κυκεώνας αρµοδιοτήτων. Μάλιστα, θα αναφερθώ και σε ένα σηµερινό σχόλιο του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας, του κ. Αγοραστού, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, ο οποίος ανέφερε ότι για την έκδοση
άδειας χρήσης νερού, βασικό αγαθό για τη ζωή και την καθηµερινότητα όλων των πολιτών, αρµόδια κάποιες φορές είναι η αποκεντρωµένη και κάποιες άλλες φορές είναι η περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση και στην επιτροπή, αλλά χθες κυρίως στην Ολοµέλεια, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έθεσε τρία ζητήµατα δηµιουργώντας λανθασµένες
εντυπώσεις προς τους πολίτες που µας παρακολουθούν. Το
πρώτο ζήτηµα αφορά τους µετακλητούς υπαλλήλους.
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, µετακλητοί υπάλληλοι
υπήρχαν πάντα. Και ακούστηκε πολλές φορές και στην Αίθουσα
της Ολοµέλειας ότι επί κυβερνήσεώς σας οι µετακλητοί υπάλληλοι ήταν περίπου στους επτακόσιους εξήντα µε επτακόσιους ενενήντα, αν θυµάµαι καλά και δεν κάνω λάθος. Αυτό που κάνει το
παρόν νοµοσχέδιο είναι να οριοθετεί τον αριθµό των µετακλητών
υπαλλήλων και αυτό είναι πολύ ορθό, γιατί όντως κατ’ αυτόν τον
τρόπο δεν θα µπορεί να γίνει υπέρβαση του αριθµού των µετακλητών.
Ένα δεύτερο θέµα αφορά τον δήθεν υπερσυγκεντρωτισµό και
έλεγχο από το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Άραγε είναι λάθος
η διάταξη που ορίζει τις τακτικές µηνιαίες συνεδριάσεις του
Υπουργικού Συµβουλίου, ούτως ώστε να ελέγχεται τακτικά η πορεία του κυβερνητικού έργου και αυτό προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος;
Σε αυτό το σηµείο, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, και
µε όλον τον σεβασµό προς το πρόσωπο του κυρίου Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν καταλαβαίνω προς τι η χθεσινή
αναφορά του στη µορφή του πολιτεύµατος, όταν αναφέρθηκε
στο ζήτηµα του συγκεντρωτισµού των αρµοδιοτήτων, που ανέφερε για το πολίτευµα ότι δεν έχουµε Προεδρική Δηµοκρατία,
αλλά Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Το θέµα
αυτό έχει να κάνει ως επί το πλείστον µε τις αρµοδιότητες, τις
εξουσίες και τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας
και όχι µε τις αρµοδιότητες του Πρωθυπουργού.
Και το τρίτο σηµείο αφορά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην
οποία ενσωµατώνονται ελεγκτικά σώµατα, τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις είχαν αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Κι
εδώ η Αξιωµατική Αντιπολίτευση άφησε υπόνοιες για την πορεία
των ελέγχων που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Επαναλαµβάνουµε, το τόνισε άλλωστε επανειληµµένα και ο
κύριος Υπουργός, ότι πρόκειται για καθολική διαδοχή και µάλιστα δέχθηκε και νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία ενσωµάτωσε
στη σχετική διάταξη. Συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτηµα αντίθετης ερµηνείας.
Περαιτέρω, µια σηµαντική στόχευση του νοµοσχεδίου είναι η
αποκοµµατικοποίηση του δηµοσίου. Έτσι, προβλέπεται ο θεσµός
του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος θα προέρχεται
από τον χώρο της δηµόσιας διοίκησης, θα επιλέγεται αποκλειστικά µε κριτήρια ΑΣΕΠ, χωρίς καµµία πολιτική ανάµειξη και θα
έχει εξουσία τελικής υπογραφής.
Ακόµα θεσµοθετείται η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από την πολιτική ηγεσία στη δηµόσια διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται η επιβεβληµένη ανάγκη για τη συνέχεια του κράτους, διότι δεν είναι
δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος κάθε φορά που µεσολαβούν εκλογές ή αν γίνει
ένας απλός ανασχηµατισµός, να παραλύει η δηµόσια διοίκηση.
Έτσι, οι ατοµικές διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται πλέον από
τους αρµόδιους γενικούς διευθυντές και δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα σε αυτό, καθώς η έκδοση των περισσότερων ατοµικών
διοικητικών πράξεων γίνεται πλέον κατά δέσµια αρµοδιότητα και
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σε ελάχιστες περιπτώσεις κατά διακριτική ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός εξακολουθεί να παραµένει ο πολιτικός
προϊστάµενος. Έτσι θα εξοικονοµηθεί κρίσιµος χρόνος και περιορισµός της γραφειοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο στοίχηµα αυτής της
διακυβέρνησης είναι η δηµιουργία νέων και καλά αµειβόµενων
θέσεων εργασίας. Η αντιστροφή του brain drain, ώστε να επιστρέψουν οι νέοι στη χώρα µας και τέτοιου είδους ρυθµίσεις
αποτελούν ένα από τα µέσα για να επιτευχθεί αυτός ο µεγάλος
στόχος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι το παρόν πρώτο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σηµατοδοτεί
τη µεγάλη πολιτική αλλαγή που ήρθε στη χώρα µας, αλλαγή η
οποία ξεκινά µέσα από το ίδιο το Κοινοβούλιο.
Ο Υπουργός Επικρατείας κατά τη συζήτηση παρέδωσε µαθήµατα δηµοκρατίας και καλής νοµοθέτησης, εισακούοντας όλες
τις παρατηρήσεις και υιοθετώντας και ενσωµατώνοντας πάρα
πολλές από τις προτάσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται
µια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και πρέπει να αλλάξει. Αυτό το
οφείλουµε στα παιδιά µας και στις επόµενες γενιές. Η Νέα Δηµοκρατία δεν χτίζει κοµµατικούς στρατούς και δεν πρόκειται
ποτέ να χρησιµοποιήσει τη δηµόσια διοίκηση ως µέσο για να εξυπηρετήσει µικροκοµµατικούς στόχους.
Πιστεύουµε βαθιά στην αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και του κράτους, έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στους
δηµοσίους υπαλλήλους και στις ικανότητές τους και αυτό το
νόηµα έχει, άλλωστε, η µείωση των πολιτικών θέσεων και η µεταφορά αρµοδιοτήτων σε υπηρεσιακούς παράγοντες.
Θέλουµε το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και το παρόν
νοµοσχέδιο αποτελεί το πρώτο, αλλά καθοριστικό βήµα για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προσπαθώ να δω τα πράγµατα
πέραν της ευδαιµονίας µε την οποία τα αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση λίγες εβδοµάδες µετά τις εκλογές, αλλά και απαλλαγµένος
από κάθε γοητεία που ασκεί ο εκάστοτε νικητής των εκλογών
στους πολίτες. Εµείς οι πολιτικοί πρέπει να έχουµε επίγνωση του
τι σηµαίνει το κύµα να είναι ψηλά για σένα και του τι σηµαίνει να
είναι χαµηλά.
Εκτός, όµως, από την εµπειρία µου -την οποία και επικαλούµαι
για να πω όσα λέω- µε βοηθούν για να διατυπώσω τις απόψεις
που θα διατυπώσω και οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου
και ειδικά τα άρθρα 18 έως 67 που ρυθµίζουν το δήθεν «επιτελικό
κράτος».
Η πηγή της αξιολόγησης –από τη δική µου πλευρά- των συγκεκριµένων ρυθµίσεων δεν είναι κάποια ιδεολογική αφετηρία.
Αυτά τα περί νεοφιλελεύθερου προτύπου είναι φληναφήµατα,
είναι φλυαρίες για να περνάει η ώρα, δεν έχουν νόηµα και πάνω
από όλα αφήνουν αδιάφορους όλους τους πολίτες.
Όµως, πηγή της δικής µου αξιολόγησης είναι η πανθοµολογούµενη ανάγκη –και όταν λέω «πανθοµολογούµενη» το εννοώ,
αναφέροµαι σε όλα τα πολιτικά κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων, όλοι και όλες αναγνωρίζουµε εδώ ότι υπάρχει µεγάλη
ανάγκη- να αποκτήσει η οικονοµία όχι απλώς σοκαριστικούς,
όπως λέγαµε πριν από κάτι µήνες, αλλά συγκλονιστικούς ρυθµούς ανάπτυξης, για να βγει σε πέρας το θηριώδες πρωτογενές
πλεόνασµα για το 2019 και για το 2020 του 3,5% που µας χρέωσε
ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει αυτό και να έχουµε και ικανοποιηµένους
πολίτες, η οικονοµία πρέπει να αποκτήσει πραγµατικά σοκαριστικούς ρυθµούς ανάπτυξης, συγκλονιστικούς, όπως τους είπα,
αµέσως τώρα. Δύσκολο.
Το αίτηµα που σχετίζεται µε την οικονοµία και συνδυάζεται µε
τα θέµατα του παρόντος σχεδίου νόµου εµείς ως κόµµα το είχαµε προεκλογικά προτεραιότητα. Εάν δείτε το πρόγραµµά µας,
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λέµε ότι είναι -ας πούµε- στα όρια του εθνικού θέµατος η απαλλαγή της οικονοµίας από τη γραφειοκρατία, για να µπορέσουµε
να δουλέψουµε πιο γρήγορα.
Ο νυν Πρωθυπουργός ακούστηκε προεκλογικώς να λέει ότι θα
περάσει σαν οδοστρωτήρας πάνω από τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην οικονοµία. Και έχουµε σήµερα -θα το αναπτύξω µε λίγα
λόγια- ένα σχέδιο νόµου που κάνει ακριβώς το αντίθετο.
Και θέλω να διαχωρίσω τη θέση µου αµέσως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία είπε πολλά για νεοφιλελεύθερα σχήµατα, η οποία ως κυβέρνηση επί τεσσεράµισι χρόνια σκεφτόταν:
«Ποιο πρόβληµα έχω; Να φτιάξω και µια κρατική δοµή για να το
αντιµετωπίσω. Έχω ένα πρόβληµα στον άλφα ή στον βήτα τοµέα;
Ωραία, µια γενική γραµµατεία. Έχω ένα άλλο πρόβληµα; Μια ειδική γραµµατεία. Έχω κάτι άλλο; Ας κάνω καµµιά δεκαριά δηµόσιες υπηρεσίες.».
Έτσι σκέφτονται και συνεπώς όσα λένε, δεν µετράνε, γιατί
ίδρυσαν φορείς της δηµόσιας διοίκησης και µετά από τεσσεράµισι χρόνια δεν είναι σε θέση ένας τους να πει ότι «είχα αυτά τα
αποτελέσµατα».
Εµείς, λοιπόν, χαρακτηρίζουµε το σχέδιο νόµου σας για το
κράτος ως «σχέδιο νόµου για το δήθεν επιτελικό κράτος» και
οφείλουµε συνεπώς να δώσουµε κάποιες εξηγήσεις γιατί σκεφτόµαστε έτσι.
Η πρώτη µας εξήγηση είναι σχετικά θεωρητική. Σχετίζεται µε
την αντιπαράθεση του κεντρικού επιτελικού κράτους µε την αποκέντρωση και την αποσυγκέντρωση. Σωστά; Επ’ αυτού δεν µπορεί να υπάρξει καµµία διαφωνία. Το σχέδιο νόµου, όµως, κινείται
ανάποδα. Δεν εκχωρεί το επιτελικό πραγµατικά κράτος, αλλά
συγκεντρώνει. Δεν αποσυγκεντρώνεται, αλλά συγκεντρώνει. Δεν
αποκεντρώνεται, αλλά µαζεύει στον εαυτό του.
Η δεύτερη εξήγηση, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι
πιο σοβαρή. Προκύπτει από το πώς βλέπει τα πράγµατα ένας πολίτης που περιµένει λιγότερη γραφειοκρατία. Έξι γενικές γραµµατείες υπό τον Πρωθυπουργό, ελεγκτικές επικαλύψεις –θα
κάνω ειδική αναφορά-, παράλληλες αρµοδιότητες και συναρµοδιότητες, εκατοντάδες υπάλληλοι, γραφειοκρατία, ακόµα και για
να κατατεθεί ένα σχέδιο νόµου.
Πώς θα κινηθεί η οικονοµία και ευρύτερα η κοινωνία έτσι µε
γρήγορους ρυθµούς; Αντί µιας λιτής επιτελικής διοίκησης που
θα λειτουργήσει αίροντας εµπόδια και απαλλάσσοντας την οικονοµία από τη θανάσιµη αγκαλιά του κράτους, ιδού µια θηριώδης
γραφειοκρατική δοµή.
Ακόµα, όµως, και για τους µηχανισµούς ελέγχου, κύριε
Υπουργέ, προσέξτε µια παρατήρηση που κάνει δικός µας συνάδελφος, ο κ. Κώστας Μποτόπουλος σε πρόσφατο κείµενό του
στα «ΝΕΑ»: έξι ελεγκτικοί µηχανισµοί µε επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες: η Προεδρία της Κυβέρνησης, µια σχετική υπηρεσία µε
το µάτι της κυρίως στη διαφθορά ανά Υπουργείο, µια ειδική
γραµµατεία παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, η νεοϊδρυόµενη Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς επίσης
και το νεοϊδρυόµενο Εθνικό Συντονιστικό Όργανο στο πλαίσιο
της Επιτροπής Διαφάνειας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκρη δεν θα βγει. Με αυτό που
κάνετε παγιδεύεστε και άκρη δεν θα βγει. Δύο είναι οι προοπτικές γι’ αυτή τη δαιδαλώδη υπηρεσία που συγκροτείται υπό τον
Πρωθυπουργό: ή θα την παραµερίσει η ίδια η ζωή -θα την κάνουν
και οι Υπουργοί στην άκρη- ή θα καταδυναστευθεί η ίδια η οικονοµία, η ίδια η κοινωνία και εσείς οι ίδιοι θα παραµείνετε για
καιρό αυτοπαγιδευµένοι για όλα τα θέµατα και για την άσκηση
νοµοθετικού έργου.
Υπάρχει η δύναµη του παραδείγµατος. Έλεγα πριν στον
πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, ότι εµείς είχαµε ως
προϋπόθεση άσκησης νοµοθετικής πρωτοβουλίας -την είχε
βάλει- την υποχρέωση να ελέγχει το κείµενό µας µετά τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή -από την οποία και δεν περάσατε- ο
γενικός γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου. Για να περάσουµε και να πάρουµε αυτή την υπογραφή, χάναµε κάποιες
µέρες ή κάποιες εβδοµάδες. Θυµάµαι τον εαυτό µου, αλλά και
άλλους συναδέλφους τότε, πόσο µας καθυστερούσε όταν είχαµε
επείγουσες ανάγκες αυτές η πολύ µικρή, η µονοπρόσωπη δοµή,
που ήταν και τελικά βοηθητική, όπως το κρίνω µετά τα χρόνια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που πέρασαν.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα αισθάνεστε αποπληξία. Θα πρέπει καθετί να περνάει από καυδιανά δίκρανα. Δεν έχω παρά να σας «ευχηθώ καληνύχτα!». Και το εννοώ. Είναι απερίγραπτο αυτό που
κάνετε και θα το καταλάβετε στην πράξη. Στη θεωρία και στα εύκολα επιχειρήµατα, φιλελεύθερα, σοσιαλιστικά και άλλα, κουβέντα να γίνεται.
Και απορώ µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ανακοίνωσε
εχθές η κ. Ξενογιαννακοπούλου ονοµαστική ψηφοφορία, άφησε
όλα αυτά τα µεγάλα θέµατα στην άκρη και επικεντρώθηκε σε θέµατα που σχετίζονται µε άλλα ζητήµατα -δεν λέω βέβαια ότι δεν
είναι σοβαρά- του σχεδίου νόµου. Η παγίδα στην οποία έπεσε ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εχθές να σας κάνει
ερωτήσεις και παρεµβάσεις για περιφερειακά θέµατα όχι για την
καρδιά του σχεδίου νόµου δείχνει και τον τρόπο που σκέπτεται
–γιατί εισέπραξε πληρωµένες απαντήσεις-, αλλά και ότι και η Κυβέρνηση και η Πλειοψηφία και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν
έχουν επίγνωση αυτού που ο καθηµερινός πολίτης έχει πάρα
πολύ µεγάλη ανάγκη.
Κοιτάξτε τι κάνετε µε το επιτελικό κράτος και θα ξαναµιλήσουµε µετά από µήνες, όταν θα υπάρχουν τα παραδείγµατα και
η εµπειρία µου θα µιλάει για εµάς όλους.
Πριν περάσω σε δυο λόγια τελευταία για το πρώτο τµήµα του
σχεδίου νόµου περί λειτουργίας της Κυβέρνησης, µου κάνει εντύπωση η επιµονή µε την οποία στέκονται Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε ορισµένα πρόσωπα που είχαν
κρίσιµους ρόλους για τη λειτουργία της δηµοκρατίας τα περασµένα τεσσεράµισι χρόνια και τα οποία πρόσωπα σήµερα τα υπερασπίζονται. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θα µιλήσουµε στις
επόµενες ηµέρες και εβδοµάδες. Για όποιον ξέρει, όµως, τα
λόγια µου είναι σαφή.
Κύριε Υπουργέ, πριν περάσω στο τελευταίο τµήµα της δικής
µου αγόρευσης, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αλήθεια, πόσους
γενικούς γραµµατείς θα έχετε; Πείτε µου έναν αριθµό. Οφείλετε
να το έχετε στο µυαλό σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πενήντα τρεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και οι υπηρεσιακοί;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πενήντα τρεις συν οι υπηρεσιακοί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συν πόσοι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεκαέξι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτός είναι ο τελικός αριθµός; Εξήντα
εννέα λέει η αριθµητική.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Και οι της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και οι της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Τον τελικό αριθµό θα τον αναζητήσουµε µέσα στους µήνες
που έρχονται.
Κι επειδή σας κοµπλιµεντάρισαν για τη γρήγορη τοποθέτηση
των γενικών γραµµατέων, µου λέτε πόσων ο διορισµός έχει πάει
σε ΦΕΚ. Πολλών δεν έχει πάει. Πολλών γενικών γραµµατέων που
τους διορίσατε αµέσως ο διορισµός δεν έχει πάει και άρα πράξεις δεν µπορούν να υπογράφουν.
Άρα -απευθύνοµαι στην Πλειοψηφία-, καλές είναι οι µέρες του
µήνα του µέλιτος. Πιο πολιτική, όµως, είναι η καθηµερινή ζωή και
τα θέµατα που αναδεικνύει. Και ήδη επ’ αυτών που συζητάµε σήµερα για το σχέδιο νόµου, τα προβλήµατα που εµφανίζετε να
έχετε είναι πάρα πολλά.
Πάµε τώρα στην τελευταία, για τη δική µου οµιλία, ενότητα
του σχεδίου νόµου. Κοιτάξτε, σας παρακολούθησα και στις προγραµµατικές δηλώσεις, αλλά και στις οµιλίες σας και στην επιτροπή και εδώ. Κάνετε ένα σφάλµα. Είναι σφάλµα που αφορά
την επιστήµη του Δηµοσίου Δικαίου, γι’ αυτό και δεν θα µιλήσω
για πολύ. Αλλά στην Αίθουσα αυτή υποστηρίξατε ότι µετά τη δικτατορία, µεταπολιτευτικά δηλαδή, το Υπουργικό Συµβούλιο δεν
ήταν όργανο καθορισµού στρατηγικής, δεν δούλευε µε περιοδικότητα και κάποιες φορές δεν δούλευε.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν σας επαληθεύει η πρακτική και σας το φώναξα και από
κάτω. Διότι ναι µεν, δύο χαρισµατικοί αείµνηστοι Πρωθυπουργοί,
Καραµανλής και Παπανδρέου, λειτουργούσαν µε ένα Υπουργικό
Συµβούλιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε πολύ περιορισµένες
συνεδριάσεις -η αλήθεια είναι αυτή-, ωστόσο, η πρακτική αυτή
έσπασε µε την πολυκοµµατική κυβέρνηση τού επίσης αείµνηστου
Μητσοτάκη του 1989 κι όταν η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν κυβέρνηση µονοκοµµατική, ο αείµνηστος επίσης και
φίλος µας, Ευάγγελος Βολουδάκης, δίνοντάς µου άδεια να ερευνήσω τα πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου -από τα οποία
προκύπτει και η εµπειρία που µεταφέρω εδώ-, µε ενηµέρωνε ότι
το Υπουργικό Συµβούλιο λειτουργούσε µε περιοδικές τακτικές
συνεδριάσεις.
Η εµπειρία τώρα η δική µου -έχω κάνει Υπουργός τεσσάρων
Πρωθυπουργών- είναι η εξής, κύριε Υπουργέ. Επί Πρωθυπουργίας Κώστα Σηµίτη και Γιώργου Παπανδρέου, µπορώ να πω ότι
περνάγαµε και στο άλλο άκρο: Τακτικές συνεδριάσεις πολλών
ωρών µε θέµατα στρατηγικής και µε πλούσια ηµερήσια διάταξη.
Πολλές ήταν οι φορές που δεν προλαβαίναµε από τις πολλές
δουλειές που είχαµε τις πολύωρες συνεδριάσεις του Υπουργικού
Συµβουλίου.
Πώς προκύπτει η αφαίρεσή σας, ότι µετά τη Μεταπολίτευση
δεν είχαµε Υπουργικό Συµβούλιο, κέντρο στρατηγικής ή εν λειτουργία και άρα, πρέπει τώρα εσείς να κάνετε καινούργια νοµοθεσία επ’ αυτού; Και νοµοθεσία υπάρχει, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, και εσωτερικός κανονισµός υπάρχει και πάρα πολλές
φορές έχουν τροποποιηθεί και σε πολλά σηµεία έχουν επάρκειες, ενώ εδώ τα δικά σας έχουν προβληµατάκια.
Θα καταγράψω κάποια από αυτά -αν µου δώσετε ένα λεπτό
από τη δευτερολογία µου ακόµη και θα ολοκληρώσω- σχολαστικές ρυθµίσεις για νόµο που αφορά το Υπουργικό Συµβούλιο,
πολύ σχολαστικές.
Ένας Υπουργός για να καταθέσει πρόταση πρέπει να το κάνει
σαράντα οκτώ ώρες πριν. Αυτός είναι λεγκαλισµός που δεν συνάδει µε τη λειτουργία των κυβερνήσεων. Διότι, αν η πρότασή
του ωριµάσει κάποια άλλη στιγµή είτε εν συνεδριάσει, θα πρέπει
να περιµένει να πάει στη σειρά; Έλασσον θέµα, αλλά θέµα που
αποδεικνύει τον σχολαστικισµό.
Δεύτερον, ψηφοφορία στο Υπουργικό Συµβούλιο. Το Υπουργικό Συµβούλιο δεν είναι Βουλή. Βουλή το Υπουργικό Συµβούλιο
έγινε στην Ελλάδα επί χούντας και αυτό κάπως τη θεσµική αφέλεια την κτυπάει, γιατί τότε δούλευε συνολικά το Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά δηµοκρατία η χώρα δεν είχε. Η θεσµική αφέλεια
δεν κάνει καλό. Τότε δούλευε κανονικά, δεν υπήρχε Βουλή. Τα
έλεγαν εκεί οι χουνταίοι, αλλά δηµοκρατία η χώρα δεν είχε και η
χούντα χρέωσε τη χώρα µε ό,τι τη χρέωσε. Η θεσµική αφέλεια
πρέπει να προσγειώνεται, πρώτον, στη δηµοκρατία και δεύτερον,
στις ανάγκες των πολιτών µέσα σε µια δηµοκρατία.
Ψηφοφορία και νόµιµες πλειοψηφίες. Σας ρωτώ το εξής:
Υπουργός που τοποθετείται, διαφωνεί και δεν παραιτείται έχει
µικρότερη πολιτική ευθύνη από εκείνον που συντάσσεται µε την
άποψη της πλειοψηφίας; Τι απάντηση δίνετε σε αυτό;
Ακόµη όποιος διαφωνεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το λέει,
το ακούει ο Πρωθυπουργός και κλείνει τη συζήτηση. Όταν θα
κλείσει τη συζήτηση και η άποψή σου δεν έχει γίνει δεκτή, ή θα
φύγεις ή αναλαµβάνεις πλήρη την πολιτική ευθύνη.
Και ενώ είστε υπερβολικά σχολαστικός σε αυτά, όταν λέει ότι
τηρούνται τα πρακτικά, τα απόρρητα για τριάντα χρόνια, καταγράφονται εκεί µόνο οι απόψεις που πέρασαν. Οι απόψεις της
µειοψηφίας δεν καταγράφονται. Γιατί; Δεν κατάλαβα.
Γιατί, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Διότι
είναι υφιστάµενη διάταξη, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι πάει να πει «υφιστάµενη διάταξη»;
Η πλειοψηφία, µια άποψη που λέει κάτι άλλο πρέπει να είναι εκεί.
Ο ερευνητής του µέλλοντος µετά από τριάντα χρόνια πρέπει να
το δει. Δεν περνάει ούτε δηµοσιεύεται, γιατί υπάρχει απόρρητο
για τριάντα χρόνια. Γιατί πρέπει να µην καταγραφεί;
Παρακάτω, όταν πρόκειται για πράξεις νοµοθετικού περιεχο-
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µένου ή για διάταγµα, εκεί καταγράφεται. Δεν είναι σοβαρά
πράγµατα αυτά. Είναι η γνώµη µου και σας την καταθέτω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελευταία µου σηµειακή παρατήρηση είναι η ανασύνταξη των διατάξεων για το κυβερνητικό
όργανο Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας. Επειδή
περνάει µέσα µία διάταξη που είχε ρυθµισθεί το 2002 επί Σηµίτη
και δεν εφαρµόστηκε ποτέ, ότι δηλαδή το ΚΥΣΕΑ είναι κέντρο
στρατηγικής ανάλυσης, σας παρακαλώ πολύ να ξανασκεφθείτε
την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, την οποία εµείς έχουµε
απορρίψει, για τη δηµιουργία του αυτοτελούς οργάνου, του Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.
Πολλά όργανα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει η Ελλάδα.
Τα πιο πολλά είναι ξεκούρδιστα. Δεν χρειαζόµαστε ένα όργανο
ακόµη. Περάσατε την αρµοδιότητα εδώ. Αυτή είναι µία καλή ρύθµιση.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι από την αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου που αφορά µια Αναθεωρητική Βουλή, καταστήσαµε σαφή την πρόθεσή µας να ασκούµε υπεύθυνη και
σοβαρή κριτική και αντιπολίτευση. Δεν µπορούµε, όµως, να κλείνουµε τα µάτια ούτε να σωπαίνουµε, όταν διαπιστώνουµε αντιπαραγωγικές, αντιαναπτυξιακές και όπως είπα σήµερα και
απέδειξα, θαρρώ, δυσλειτουργικές προβλέψεις στα υπό ψήφιση
νοµοσχέδια.
Αυτό το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρίθει τέτοιων διατάξεων. Τόσο εγώ όσο και όσοι συνάδελφοί µου από το
Κίνηµα Αλλαγής λάλησαν πριν από µένα επισηµάναµε τα σφάλµατα και αναδείξαµε τα µηνύµατα. Ο κ. Καστανίδης ήταν πολύ
λεπτοµερής, πολύ συγκεκριµένος και απ’ ό,τι φάνηκε και από την
αποδοχή κάποιων προτάσεών του και πολύ εποικοδοµητικός.
Το δικό µας καθήκον, εµείς, λοιπόν, ως Αντιπολίτευση, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ήδη το απαιτήσαµε και έχουµε εκπληρώσει
απέναντι στους ψηφοφόρους µας και στον ελληνικό λαό τις υποχρεώσεις µας ως σήµερα.
Σας καλώ, λοιπόν και εσάς της Πλειοψηφίας και ειδικά οι
Υπουργοί, να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να αναθεωρήσετε το σχέδιο νόµου όπου δει, δηλαδή εκεί που πρέπει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο, στον οποίο θα ήθελα να πω ότι πήρε όλον τον χρόνο
της δευτερολογίας του, για να µη διαµαρτύρεται µετά.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Γκιουλέκα, θα ήθελα να υπενθυµίσω σε όλους τους συναδέλφους τα εξής, διαβάζοντας επί λέξει
τα Πρακτικά από χθες βράδυ, όπου αναφέρει ο Προεδρεύων:
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας γνωρίσω ότι µετά
από την επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Βουλής µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων αποφασίσθηκε η ονοµαστική ψηφοφορία αύριο», σήµερα δηλαδή, «να γίνει στις δέκα το
βράδυ».
Ως εκ τούτου κάθε λεπτό που καταχράται συνάδελφος σηµαίνει ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν θα µιλήσουν και είναι και συνάδελφοι που θα ήθελαν να µιλήσουν για πρώτη φορά ως
πρωτοεκλεγέντες.
Κύριε Γκιουλέκα, έχετε τον λόγο για τα επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φαντάζοµαι ότι αυτό πρέπει να ισχύει για όλους τους συναδέλφους, γιατί οι Βουλευτές µίλησαν συνολικά λιγότερο χρόνο
και από ό,τι βλέπω φυσικά, δεν θα εξαντληθεί και σήµερα ο κατάλογος.
Απαντώντας στον συνάδελφο που µόλις κατέβηκε τον κ. Λοβέρδο, θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω για ένα πράγµα: Όχι δεν
αισθανόµαστε ότι είµαστε στο µήνα του µέλιτος, κύριε Λοβέρδε.
Ειλικρινά ξέρουµε ότι το µόνο που περισσεύει στη χώρα είναι τα
προβλήµατα. Και µε αυτή την έννοια, µε πλήρη συναίσθηση της
ευθύνης, έχουµε ξεκινήσει αυτή την πορεία. Φυσικά θα κριθούµε
από την πορεία µας και θα κριθούµε από το αποτέλεσµα.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σταθώ στο γεγονός ότι επιδείξατε ένα πνεύµα συνεργασίας. Πραγµατικά πρέπει να το εξάρουµε, γιατί; Γιατί έχετε περάσει πάρα πολλές παρατηρήσεις
που έγιναν από την πλευρά της Αντιπολίτευσης και αυτό σας βεβαιώ σε αυτή την Αίθουσα δεν είναι συνηθισµένο. Όπως, επίσης,
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είναι σηµαντικό να πούµε ότι το παρόν νοµοσχέδιο ήρθε µε την
κανονική διαδικασία, ενώ θα µπορούσε να έρθει ως «επείγον» ή
ως «κατεπείγον», το δικαιολογεί πράγµατι το νοµοσχέδιο, επίσης
γιατί αυτό είναι κάτι που δείχνει το πνεύµα και τη διάθεση που
επικρατεί και σε σας και στην Κυβέρνηση. Και νοµίζω ότι επειδή
ακριβώς, δεν είµαστε συνηθισµένοι σε κάτι τέτοιο, αξίζει τον
κόπο να σταθούµε σε αυτό.
Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, άκουσα αρκετούς από τους συναδέλφους που προηγήθηκαν στο Βήµα και όλοι έθεσαν διάφορα
ζητήµατα. Οι προερχόµενοι από την Αντιπολίτευση έψεξαν ορισµένα θέµατα τα οποία έτσι βρήκαν ότι πάσχουν στο παρόν νοµοσχέδιο, οι της Συµπολίτευσης βεβαίως µίλησαν κολακευτικά
για τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο ουσιαστικά
απαλείφουµε όλες τις παθογένειες του δηµόσιου τοµέα. Αλίµονο! Αλίµονο εάν έλεγε κανείς κάτι τέτοιο! Από την άλλη πλευρά
όµως, συµφωνούµε ή όχι σε κάτι; Χρειάζεται να κάνουµε κάποιες
αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους; Χρειάζονται παρεµβάσεις; Και αν χρειάζονται, πρέπει ή όχι να κάνουµε κάποιες τοµές, αν θέλετε, να περάσουµε, να ιδρύσουµε
κάποιους θεσµούς, για να µπορέσουµε πράγµατι να βοηθήσουµε
προς αυτή την κατεύθυνση; Αυτό κάνει και το παρόν νοµοσχέδιο.
Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το σηµαντικό είναι
πως δεν θεραπεύουµε πάσα πολιτική και διοικητική νόσο µε το
νοµοσχέδιο αυτό, βάζουµε όµως τα θεµέλια για ένα καλύτερο
κράτος. Εµείς το ονοµάσαµε «επιτελικό». Η πρακτική θα δείξει
αν πράγµατι µπορεί να λειτουργήσει σε αυτές τις βάσεις. Πιστεύουµε ότι είναι ένα ρεαλιστικό νοµοθέτηµα που πραγµατικά
µπορεί να µας οδηγήσει εκεί.
Θα µείνω επιγραµµατικά, κύριε Υπουργέ, στα πιο σηµαντικά
που εισάγει αυτό το νοµοθέτηµα. Το Υπουργικό Συµβούλιο αλλάζει τρόπο λειτουργίας. Άκουσα τον κ. Λοβέρδο µε προσοχή
και έκανε µία σηµαντική ιστορική αναφορά στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Υπήρχαν και άλλες περίοδοι πέρα από αυτές που
µνηµονεύσατε πράγµατι, µε πολύ σηµαντικές και ουσιαστικές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου.
Όµως, από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι το γεγονός ότι
θεσµοθετείται τρόπον τινά το να λειτουργεί σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, να συνεδριάζει το Υπουργικό Συµβούλιο µε τον
τρόπο τον οποίον προβλέπεται και να κατανέµεται ουσιαστικά το
συνολικό επιτελικό κυβερνητικό σχέδιο που οργανώνεται από το
Υπουργικό Συµβούλιο ανά Υπουργείο ανάλογα µε την καθ’ ύλην
αρµοδιότητα, ναι, αυτό είναι κάτι σηµαντικό, όπως επίσης το να
συνεδριάζει και να λαµβάνονται αποφάσεις µε ψηφοφορία των
µελών του κι εκεί χαράσσεται η γενική πολιτική της χώρας.
Όντως, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έρχεται να συντονίσει, ο
Πρωθυπουργός έρχεται να παρακολουθήσει την πρόοδο που σηµειώνεται σε κάθε τοµέα διασφαλίζοντας µε την παρουσία του
την ενότητα της Κυβέρνησης. Οι αρµοδιότητες διατηρούνται στο
ακέραιο, γιατί ακούστηκε αυτό ότι ψαλιδίζονται, περιορίζονται οι
αρµοδιότητες των Υπουργών. Όχι, δεν είναι έτσι. Διατηρούνται
στο ακέραιο, παραµένουν στους Υπουργούς ανάλογα µε το αντικείµενο του καθενός.
Όµως, εδώ επιχειρείται µια σοβαρή τοµή µέσω της Προεδρίας
της Κυβέρνησης, η παρακολούθηση της προόδου της εκτέλεσης
του κυβερνητικού έργου, αλλά και η αποφυγή -αυτό είναι πάρα
πολύ σηµαντικό- των επικαλύψεων που υπήρχαν και των συναρµοδιοτήτων, κάτι που έχουµε ζήσει.
Περνάω σε ένα άλλο ζήτηµα που επίσης είναι πολύ σηµαντικό
και όσοι θητεύσαµε σε Υπουργεία το ξέρουµε πολύ καλά, όπως
βεβαίως το ξέρουν και πολλοί συνάδελφοι εδώ που έχουν µια
κοινοβουλευτική εµπειρία. Η Γενική Γραµµατεία Νοµοτεχνικής
και Νοµοθετικών Θεµάτων ακούστηκε ότι περιορίζει τα δικαιώµατα των Υπουργών. Να θυµίσουµε ότι σε κάθε προηγµένη δηµοκρατική χώρα υπάρχει µια αντίστοιχη τέτοια γενική
γραµµατεία και βέβαια η γραµµατεία αυτή δεν πρόκειται να συντάσσει τα νοµοσχέδια, αλλά θα παρεµβαίνει νοµοτεχνικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινός τόπος ότι οι περισσότεροι νόµοι στην πατρίδα µας ψηφίζονται και µετά χρειαζόµαστε ερµηνευτικές εγκυκλίους για να καταλάβουµε τι λέει ο νόµος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό το πράγµα δεν µπορεί να συνεχιστεί. Γιατί, λοιπόν, είναι
κακό και γιατί εκ προοιµίου πρέπει κάποιοι να το αφορίσουν όταν
γίνεται ένα νέο ξεκίνηµα;
Ναι, εµείς δεν είπαµε ότι όλα αυτά µπορούν να λειτουργήσουν
στην εντέλεια. Όπου υπάρχουν αρρυθµίες, είµαστε εδώ για να
τις διορθώσουµε και γι’ αυτό ξεκίνησα από το πνεύµα που έδειξε
ο παριστάµενος Υπουργός, ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός, συζητώντας και δεχόµενος πάρα πολλές από τις παρατηρήσεις.
Τελευταίο, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ήταν αυτό που έγινε
µε την πρόσθεση ενός τρίτου µέλους του ΑΣΕΠ για την καλύτερη
διασφάλιση της διαφάνειας. Είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι θέλουµε να δουλέψουµε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το παραδεχθήκαµε
αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Πραγµατικά το παραδεχθήκατε και το λέω χρησιµοποιώντας ως θετικό παράδειγµα αυτό
που παρατηρήσαµε προηγουµένως σε αυτή την Αίθουσα.
Έρχοµαι στο θέµα των υπηρεσιακών γενικών γραµµατέων.
Επιτέλους γίνεται πράξη ο διαχωρισµός ανάµεσα στην πολιτική
διοίκηση και στην υπηρεσιακή διοίκηση. Το ξέρουµε και σας λέω
ότι όσοι έχουµε κάποια έστω και ελάχιστη κυβερνητική εµπειρία,
όπως επιτάσσει ο Καταστατικός Χάρτης, το Σύνταγµά µας, η χάραξη της γενικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα, ασφαλώς
ανήκουν στην πολιτική διοίκηση. Στην υπηρεσιακή διοίκηση,
όµως, και ιδίως στον υπηρεσιακό γενικό γραµµατέα που είναι η
ανώτατη βαθµίδα της διοικητικής ιεραρχίας, ανήκουν κατ’ εξοχήν
θέµατα που έχουν στενή και άµεση σχέση µε τη διοίκηση, τα οικονοµικά, δηλαδή οι δαπάνες, καθώς και το προσωπικό του
Υπουργείου.
Επίσης, είναι σηµαντικό το ότι µεταφέρονται στη διοίκηση οι
ατοµικές διοικητικές πράξεις, δηλαδή στον καθ’ ύλην αρµόδιο
χώρο. Μάλιστα, µε τον νέο θεσµό του Υπηρεσιακού Γενικού
Γραµµατέα επιτυγχάνεται πράγµατι σ’ έναν µεγάλο βαθµό η απεξάρτηση του κράτους από την Κυβέρνηση, γιατί ο γενικός γραµµατέας, όπως και οι γενικοί διευθυντές, επιλέγονται πλέον από
το ΑΣΕΠ και είναι φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από τα στελέχη του δηµοσίου. Επαναλαµβάνω ότι αυτό είναι ένα σηµαντικό
πρώτο βήµα.
Τέλος, µε το νοµοσχέδιο αυτό θεσµοθετείται και µια Εθνική
Αρχή Διαφάνειας, στην οποία ενσωµατώνονται οι ως τώρα διάσπαρτες ελεγκτικές αρχές, όπως είναι το Σώµα Επιθεωρητών
Ελεγκτών της Δηµόσιας Διοίκησης, ο Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, οι Επιθεωρητές Υγείας, οι Επιθεωρητές Δηµοσίων
Έργων. Επίσης, καταργείται η θέση του γενικού γραµµατέα στο
ΣΔΟΕ, στο ΣΕΠΕ και στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα στον γενικό διευθυντή, που βεβαίως
δεν τοποθετείται από την Κυβέρνηση. Αυτή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν θα ελέγχεται παρά µόνον από το Κοινοβούλιο και είναι
σηµαντικό ότι ο διοικητής αυτής της αρχής θα ελέγχεται από το
συµβούλιο διοίκησης. Άρα, λοιπόν, προστίθενται και προβλέπονται
και άλλες ασφαλιστικές δικλίδες για να µπορέσουµε να κάνουµε
ένα σηµαντικό βήµα στην καταπολέµηση της διαφθοράς.
Εγώ θα έλεγα ότι µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, επειδή ακριβώς συγκεντρώνονται όλες αυτές οι διάσπαρτες διατάξεις που
από τη Μεταπολίτευση, αυτά τα σαράντα πέντε χρόνια, έχουν
µαζευτεί, πραγµατικά χαράσσεται µια νέα πορεία για τη λειτουργία της Κυβέρνησης και του κράτους. Με την έννοια αυτή, είµαστε συνεπείς και σε ό,τι έχουµε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.
Αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά λέγαµε ως Νέα Δηµοκρατία στον ελληνικό λαό, µαζί µε άλλα ζητήµατα τα οποία αφορούν σε άλλους τοµείς και αυτά πράττουµε.
Μάλιστα, είναι σηµαντικό το ότι αυτή η πρωτοβουλία αναλαµβάνεται από τις πρώτες µέρες αυτής της Κυβέρνησης. Γιατί είναι
σηµαντικό; Διότι κρινόµαστε και για τη συνέπεια των πράξεων
και των λόγων µας και αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη συνέπειά µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ράπτη, για
δώδεκα λεπτά.
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ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ιδιαίτερη
συγκίνηση απευθύνοµαι σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής µε
την ιδιότητα της Βουλευτού αλλά και της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. Το αίσθηµα αυτό είναι ακόµα
πιο δυνατό, γιατί συζητάµε το πρώτο νοµοσχέδιο της νέας Κυβέρνησης, το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος.
Με το νοµοσχέδιο αυτό υλοποιούµε µια σηµαντική θεσµική
τοµή για το παρόν και το µέλλον της πατρίδας µας. Χθες έγινε
µια πρώτη εποικοδοµητική συζήτηση του νοµοσχεδίου, κατά την
οποία η εκτενής ανάλυση εκ µέρους του Υπουργού -τον οποίο
και από αυτό το Βήµα επιθυµώ να ευχαριστήσω-, αλλά και η διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες συνέβαλαν στην κατανόηση των βασικών διατάξεων που
αφορούν την οργάνωση του κράτους, τη λειτουργία της Κυβέρνησης και της δηµόσιας διοίκησης.
Είναι αληθές ότι µε το νοµοθέτηµα αυτό συστηµατοποιούνται
σε ενιαίο κείµενο οι διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων σαράντα ετών και ξέρουµε πόσο σηµαντικό είναι ένα τέτοιο εγχείρηµα, αλλά και πόσο δύσκολο. Δηµιουργούνται καινοτόµοι
θεσµοί και τίθενται νέοι κανόνες στη διοικητική δράση. Ο στόχος
του νοµοσχεδίου και ο λόγος της εισαγωγής του είναι να υπάρξει
διαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα όργανα του
κράτους, αποτελεσµατικότητα στην παραγωγή και υλοποίηση
δηµοσίων πολιτικών και ανεξαρτησία στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Όπως προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση, είναι κοινός τόπος
στη χώρα µας ότι παρά την υλοποίηση σκληρών προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής τα χρόνια της κρίσης, το διοικητικό σύστηµα απέτυχε να καταστεί πιο αποτελεσµατικό. Η κοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και η αύξηση του
µεγέθους του δηµόσιου τοµέα επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία του κράτους, µε αποτέλεσµα η εµπιστοσύνη των πολιτών,
των επιχειρήσεων και εν τέλει της κοινωνίας απέναντι στους κυβερνητικούς θεσµούς και τη δηµόσια διοίκηση να έχει κλονιστεί.
Στοίχηµα, λοιπόν, της παρούσας Κυβέρνησης είναι η εδραίωση ενός σύγχρονου κράτους δικαίου που θα παρέχει ποιοτικές
δηµόσιες υπηρεσίες µε σεβασµό στα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. Αυτό φιλοδοξούµε να πραγµατώσουµε µε την εισαγωγή του παρόντος νοµοσχεδίου.
Παρ’ ότι αναλύθηκαν επί µακρόν χθες οι βασικές θεσµικές
τοµές, θα παραµείνω στις ακόλουθες: αποκαθιστούµε τη συνταγµατική κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου, των Υπουργών και του Πρωθυπουργού και αποδίδουµε επιτέλους στο Υπουργικό Συµβούλιο ως συλλογικό όργανο τη δυνατότητα να παράγει αυθεντικά δηµόσια πολιτική, µε
συνεκτικό επιχειρησιακό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο θα υλοποιούν συντονισµένα τα αρµόδια Υπουργεία.
Ο συντονισµός θα γίνεται µε βάση χρονοδιαγράµµατα και τυποποιηµένη διαδικασία που θα εξασφαλίζει τη λογοδοσία και τη
διαφάνεια σε όλους τους πολίτες, όπως επίσης και την ταχύτητα
στην εφαρµογή των δηµοσίων πολιτικών. Αυτό δεν θέλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ταχύτητα στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.
Η δεύτερη θεσµική τοµή είναι ότι κάνουµε πράξη την αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης. Πολλά ακούστηκαν σε
αυτή την Αίθουσα, αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι θεσµοθετούµε
τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα σε κάθε Υπουργείο ο οποίος
τονίζουµε ότι θα επιλέγεται αποκλειστικά µε διαδικασίες ΑΣΕΠ,
χωρίς καµµία απολύτως παρέµβαση της πολιτικής διοίκησης.
Δεν σας άρεσε!
Μεταφέρουµε νοµοθετικά την αρµοδιότητα για την έκδοση
των µεµονωµένων διοικητικών πράξεων ατοµικού χαρακτήρα
στον γενικό διευθυντή της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας. Τι καλύτερο; Διότι στόχευση αυτής της ρύθµισης είναι να υπάρξει ο
σαφής διαχωρισµός µεταξύ του πυλώνα της πολιτικής διοίκησης,
όπως ελέχθη, και αυτό της υπηρεσιακής διοίκησης για να υπάρχουν οι απολύτως ξεκάθαροι ρόλοι και να µην επικυριαρχεί το
κοµµατικό στοιχείο επάνω στη διοίκηση.
Ταυτόχρονα, όµως, και εδώ προβλέπονται συγκεκριµένοι χρόνοι και κίνητρα για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων εντός των
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τασσοµένων προθεσµιών από τους γενικούς διευθυντές. Γιατί το
ζητούµενο, όπως είπαµε, είναι η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του
πολίτη.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι θα διατηρήσουµε τους γενικούς διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγούµενη, δική σας,
κυβέρνηση καταδεικνύοντας έτσι την εµπιστοσύνη µας και την
πίστη µας στα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και στη συνέχεια
του κράτους.
Η τρίτη θεσµική τοµή είναι η περίφηµη παρακολούθηση της
µονάδας προγραµµατισµού του κυβερνητικού έργου. Αυτή η µονάδα ανατίθεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Ο νέος θεσµός
υπάγεται στον Πρωθυπουργό, αλλά αντίθετα µε όσα αβάσιµα
ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση δεν στοχεύει στο συγκεντρωτισµό
των εξουσιών, αλλά στον αποτελεσµατικότερο συντονισµό των
επιµέρους πολιτικών των Υπουργείων πάλι προς όφελος των πολιτών.
Παρακολουθώντας µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
προηγµένης τεχνολογίας αυτή την εφαρµογή του κυβερνητικού
έργου δίνετε ώθηση στην τήρηση των χρόνων και υποστηρίζετε
το Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Παρά τα όσα ακούστηκαν σε αυτή την Αίθουσα, οι Υπουργοί
και ολόκληρη η πολιτική ιεραρχία εξακολουθεί να έχει πλήρη αρµοδιότητα σε ό,τι αφορά την παραγωγή των αναγκαίων κανόνων
δικαίου, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δηµόσιων πολιτικών.
Η τέταρτη θεσµική αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η
οποία ενσωµατώνει, όπως είπαµε, τις διάσπαρτες δοµές ελέγχου
για την αντιµετώπιση της δηµόσιας διαφθοράς. Όλοι γνωρίζουµε
ότι στο παρελθόν οι αρµοδιότητες σε µεγάλο βαθµό επικαλύπτονταν -αυτό είναι γνωστό τοις πάσι- και βεβαίως παρατηρούνταν αρρυθµίες στους υφιστάµενους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Η αρχή αυτή, όπως τονίστηκε, θα είναι ανεξάρτητη από την
πολιτική ηγεσία και θα λειτουργεί στο πλαίσιο νέων δοµών, κυρίως ηλεκτρονικού ελέγχου, θα ελέγχεται δε από το Κοινοβούλιο. Όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε αυτή την αρχή, όλοι οι
υπηρετούντες στους φορείς που ενοποιούνται θα µεταφερθούν
στην αρχή η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος των διάσπαρτων δοµών, ενώ όλοι οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά.
Επισηµαίνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο
και ο αρµόδιος Υπουργός µε διάθεση συνεννόησης και εποικοδοµητικό πνεύµα υιοθέτησαν πολλές από τις επιµέρους παρατηρήσεις των φορέων που ακροάστηκαν στην αρµόδια Διαρκή
Επιτροπή, των απόψεων που εκφράστηκαν στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα διαβούλευσης, αλλά και προτάσεις της Αντιπολίτευσης, όπως τη ρητή διατήρηση του πολυετούς προγραµµατισµού
προσλήψεων στο δηµόσιο, την όποια πρόταση έκανε ο αξιότιµος
κ. Σπίρτζης ενσωµατώνοντάς τη στο κείµενο του νοµοσχεδίου.
Και αυτό γιατί εµείς δεν διεκδικούµε το αλάθητο, αλλά αντίθετα
ακούµε τους εκπροσώπους της κοινωνίας που είναι σύµµαχός
µας στη µεγάλη εθνική προσπάθεια για ένα κράτος δίκαιο, αποτελεσµατικό και σύγχρονο.
Ωστόσο, για µια ακόµη φορά ιδίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
έδειξε πως δεν αντιλαµβάνεται το µήνυµα των εκλογών της 7ης
Ιουλίου και την καταδίκη της δικαστικής λογικής της προηγούµενης κυβερνητικής περιόδου µε το σύνθηµα «ή εµείς ή εσείς»
από την πλειονότητα του ελληνικού λαού.
Παρά δε την υψηλού επιπέδου οµολογουµένως πολιτική αντιπαράθεση επί του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση οι εκπρόσωποι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης επανήλθαν στη γνωστή εµφυλιοπολεµικού τύπου
ρητορική, θέλοντας να µας πείσουν ότι το νοµοσχέδιο τάχα
αφορά στη δηµιουργία ενός φαραωνικού συστήµατος υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού για τον
απόλυτο έλεγχο της Κυβέρνησης και της διοίκησης, ότι τάχα δηµιουργείται ένα σύστηµα δαπανηρό στην Προεδρία της Κυβέρνησης που απαξιώνει τον ρόλο των Υπουργών, ότι εισάγεται
θεσµός που ακυρώνει τον ανεξάρτητο έλεγχο που µέχρι σήµερα
διενεργούσαν οι ανεξάρτητες αρχές.
Φίλες και φίλοι, σε σχέση µε τα αυτοκρατορικά προνόµια του
Πρωθυπουργού, στην πραγµατικότητα αυτό που κάνει το νοµο-
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σχέδιο είναι ότι οριοθετεί τη δράση του Πρωθυπουργού που
µέχρι σήµερα κινείται στον χώρο µόνο της πρακτικής και την
οριοθετεί για να ανταποκρίνεται στον συνταγµατικό του ρόλο.
Υπογραµµίζω, λοιπόν, ότι οι αρµοδιότητες του Πρωθυπουργού
δεν αυξάνονται, απλώς συστηµατοποιούνται και του δίνεται η δυνατότητα µέσω της δοµής της Προεδρίας να παρακολουθεί την
τήρηση των στόχων και των δράσεων που έχει τεθεί σε κάθε
Υπουργείο και να παρεµβαίνει. Πότε; Σε περίπτωση µη τήρησης
των χρονοδιαγραµµάτων. Αυτή την παρακολούθηση των στόχων
δεν την θέλετε, αγαπητοί συνάδελφοι;
Μην ξεχνάτε πως η διαδικασία συντονισµού στον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου θεσµοθετήθηκαν το 2013 µε τον ν.4109 και τις διατάξεις αυτές ο
ΣΥΡΙΖΑ τις διατήρησε και µάλιστα εσείς δώσατε έξτρα εξουσία
στον Πρωθυπουργό και στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού µε
τον ν.4590 του 2019.
Για τη δήθεν υδροκέφαλη τώρα υπηρεσία της Προεδρίας που
θα στελεχώσει τάχα αυξηµένος αριθµός τετρακοσίων σαράντα
µετακλητών και αποσπασµένων υπαλλήλων, για την οποία ακούσαµε κατά κόρον και στα κανάλια από το πρωί, ουδέν αναληθέστερον, διότι ο προβλεπόµενος αριθµός µετακλητών, αγαπητοί
συνάδελφοι, στην Προεδρία της Κυβέρνησης µειώνεται κατά
28%.
Πάρτε το απόφαση! Κατά 28% σε σχέση µε τις πρωθυπουργικές δοµές της δικής σας προηγούµενης περιόδου. Η Γενική
Γραµµατεία του Πρωθυπουργού είχε επί δικών σας ηµερών
ογδόντα έξι µετακλητούς. Η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησής
σας είχε πενήντα πέντε µετακλητούς. Η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησής σας είχε είκοσι µετακλητούς. Σύνολο εκατόν εξήντα
ένας µετακλητοί. Στη νέα δοµή της Προεδρίας οι µετακλητοί θα
είναι εκατόν οκτώ. Δηλαδή, πενήντα τρεις λιγότεροι.
Επιπλέον, καταργείται η δυνατότητα του Πρωθυπουργού, η
ίδια η δυνατότητα του Πρωθυπουργού µε απόφασή του να αυξάνει τον αριθµό των µετακλητών.
Τέλος, επέρχεται µείωση των θέσεων γενικών και ειδικών
γραµµατέων. Το λέει η ίδια η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους. Μειώνονται από ενενήντα τρεις σε πενήντα οκτώ.
Έχουµε µείωση 37% και εξοικονόµηση 1,9 εκατοµµύριο ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα περί κατάργησης της αυτοτέλειας των ανακριτικών και ελεγκτικών αρµοδιοτήτων των συγχωνευόµενων
δοµών ελέγχου, κατανοούµε αγαπητοί φίλοι την πολεµική σας
ενάντια στον νέο ριζοσπαστικό αυτό θεσµό για το ελληνικό κράτος. Προτιµάτε προφανώς τις διάσπαρτες και αλληλοσυγκρουόµενες ελεγκτικές υπηρεσίες µε διορισµένους και αρεστούς στην
Κυβέρνησή σας ειδικούς γραµµατείς, όπως βέβαια γινόταν στο
δικό σας καθεστώς.
Αντίθετα, εµείς κάνουµε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
των δηµοσίων θεσµών µε µια πραγµατικά ανεξάρτητη αρχή.
Όπως γράφεται στο άρθρο 82 του νοµοσχεδίου, η ιδρυόµενη
αρχή καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των καταργουµένων φορέων. Δεν χρειάζεται να είναι
κανείς νοµικός για να καταλάβει τι θα πει καθολικός διάδοχος.
Και όλοι οι διενεργούµενοι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά.
Τέλος σε σχέση µε την επαναφορά δήθεν του κοµµατισµού
στη διοίκηση, οι καταγγελίες είναι απολύτως αβάσιµες. Και τούτο
γιατί η µεγάλη καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι ότι αποδίδεται
πραγµατική εµπιστοσύνη στους δηµοσίους υπαλλήλους. Σε αυτούς αποδίδονται εκτενείς αρµοδιότητες και περισσότερα κίνητρα, όπως αποδείχθηκε, από την άµεση µεταφορά αρµοδιοτήτων
στους υπηρεσιακούς γραµµατείς και τους γενικούς διευθυντές,
δηλαδή δηµοσίους υπαλλήλους καριέρας µειώνοντας τον δαίδαλο της γραφειοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα κάνω κι εγώ χρήση της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
Αντίθετα και το µητρώο στελεχών που εσείς θεσµοθετήσατε
κατέληξε σε φιάσκο, αφού επί τέσσερα χρόνια κατ’ ουσίαν δεν
εφαρµόστηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη εµβληµατική νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στοχεύει πάνω απ’ όλα στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσµούς και στη βελτίωση της επαφής τους µε το κράτος, έτσι
ώστε να εξυπηρετούνται µε ταχύτητα, διαφάνεια και κυρίως λιγότερη γραφειοκρατία.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως ακούστηκε δεν προετοιµάστηκε in vitro, αλλά αποτελεί πόνηµα παραγωγικής συνεργασίας έµπειρων στα ζητήµατα αυτά καθηγητών, όπως ο αξιότιµος
Υπουργός, έµπειρων δηµοσίων υπαλλήλων, στελεχών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και ειδικών επιστηµόνων πολλών ειδικοτήτων που γνωρίζουν σε βάθος τα ζητήµατα.
Με συγκεκριµένες πράξεις, λοιπόν, και συνθέτοντας δηµιουργικά αλλάζουµε τη δηµόσια διοίκηση και θέτουµε γερές βάσεις
για τη λειτουργία µιας σύγχρονης Κυβέρνησης σε ένα στιβαρό
κράτος δικαίου. Γιατί οι καιροί απαιτούν ριζοσπαστική σκέψη και
αποτελεσµατικές πράξεις.
Όµως, ας είµαστε και ειλικρινείς. Η πραγµατική αλλαγή στη
δηµόσια διοίκηση και η εµπέδωση ενός πραγµατικού κράτους δικαίου στη χώρα απαιτούν ενότητα προ πάντων στην κοινωνία,
αλλά και στο πολιτικό µας σύστηµα, για να αφήσουµε οριστικά
πίσω µας την πικρή εµπειρία της κρίσης ανοίγοντας τον δρόµο
για µια νέα πιο φωτεινή Ελλάδα, όπως υποσχεθήκαµε στους πολίτες.
Γι’ αυτό και σας καλούµε όλες και όλους να υπερψηφίσετε και
κυρίως να στηρίξετε στην πράξη αυτή τη µεγάλη εθνική προσπάθεια. Οι Έλληνες ενωµένοι προχωρούµε και θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ράπτη.
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ: Επί της διαδικασίας, κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, παρακαλώ.
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ: Θέλω τριάντα δευτερόλεπτα και νοµίζω ότι θα εκφράσω όλους τους συναδέλφους.
Η ώρα είναι 19.00’. Οι τάξεις των Βουλευτών πυκνώνουν. Θα
µιλήσει ο Πρωθυπουργός. Έχετε αναγγείλει από χθες ότι η διαδικασία θα τελειώσει στις 22.00’. Είµαστε είκοσι τρεις, είκοσι τέσσερις εδώ, οι οποίοι δεν υποκείµεθα στη δυνατότητα να
ασκήσουµε κατά βούληση το δικαίωµα να µιλήσουµε. Ήτοι προηγούνται οι δευτερολογίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
οι οποίες αθροίζονται, ενώ οι Υπουργοί µιλούν όποτε θέλουν.
Παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ να κάνετε µια εκτίµηση και διαχείριση του χρόνου για τους υπόλοιπους είκοσι τρεις, είκοσι τέσσερις από εµάς, όσοι είναι να µιλήσουµε, να µας πείτε πόσοι
Υπουργοί θα µιλήσουν και ανά πόσους Βουλευτές θα µιλάνε. Δεν
µπορούν να πέσουν όλοι µαζί πάνω στα δελτία ειδήσεων µεταξύ
19.00’ και 20.30’. Δεν γίνεται, αποκλείεται!
Θέλουµε, επίσης, να µας πείτε τι ώρα περίπου θα µιλήσει ο
Πρωθυπουργός για να φτάσουµε στη διαδικασία των 0.00’ και
να µην είµαστε όλοι εκόντες άκοντες σε αναµονή των 22.00’.
Πρέπει να γνωρίζουµε εάν θα µιλήσουν άλλοι τρεις, άλλοι δύο ή
κανένας. Δεν πειράζει, αλλά να το ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα προσπαθήσουµε
να µιλήσουν όλοι. Όµως, θα πρέπει να υπάρξει κατανόηση απ’
όλους.
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ: Αποκλείεται µαθηµατικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω από εδώ
και πέρα τον λόγο και θα τηρήσω αυστηρά τον χρόνο. Είναι το
µόνο που µπορώ να κάνω.
Θα καλέσω στο Βήµα τον κ. Βελόπουλο για πέντε λεπτά, διότι
έχει µιλήσει δεκαέξι λεπτά σε πρωτολογία και έχει µιλήσει δεκατεσσεράµισι λεπτά ο Κοινοβουλευτικός τους Εκπρόσωπος, όπως
γράφει εδώ στο χαρτί.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Το πρόβληµα για εµάς είναι ότι το δικό σας χαρτί γράφει
κάποια πράγµατα, αλλά για τους άλλους φαίνεται ότι έχει σινική
µελάνι και εξαφανίζονται τα γράµµατα! Το λέω ως παράπονο
προς το Προεδρείο, γιατί συµβαίνει κατ’ εξακολούθηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όλοι οι χρόνοι είναι
γραµµένοι.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ακούστε τι σας λέω, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω τι έγινε χθες.
Οπότε αφήστε το καλύτερα, γιατί θα εκτεθούµε όλοι και δεν
υπάρχει λόγος.
Πάµε, λοιπόν, στην ουσία. Ξεκινάω λέγοντας το εξής: Πριν από
πολλούς αιώνες, κύριε Υπουργέ, ο Αριστοτέλης είχε πει κάτι
πολύ σοφό: Η ιδιαίτερη υπεροχή του ανθρώπου είναι αυτό που
τον διακρίνει από τα ζώα, δηλαδή η λογική. Όλο αυτό που µας
φέρατε εδώ είναι ένας παραλογισµός και θα το αποδείξω.
Άρθρο 21, η ΕΥΠ στην αρµοδιότητα του Πρωθυπουργού.
Άρθρο 21, Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του κράτους στον Πρωθυπουργό. Άρθρο 21, Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου
στον Πρωθυπουργό. Άρθρο 28, Γραµµατεία Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης, ΕΡΤ, ΑΠΕ, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στον
Πρωθυπουργό. Άρθρο 41, ο Πρωθυπουργός διορίζει Γενικούς
Γραµµατείς. Άρθρο 42, ο Πρωθυπουργός διορίζει Ειδικούς Γραµµατείς. Άρθρο 66, ο Πρωθυπουργός επιλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποιήσεως ΚΕΚ.
Άρθρο 82, ο Πρωθυπουργός συστήνει Εθνική Αρχή Διαφάνειας
καταργώντας έξι τµήµατα, Γενικό Γραµµατέα Καταπολέµησης
της Διαφθοράς, Σώµα Ελεγκτών, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή
Δηµοσίας Διοίκησης, ΣΕΥΥΠ, Σώµα Επιθεωρητών Δηµοσίων
Έργων.
Ταυτόχρονα στο άρθρο 117 λέει ότι τον πρώτο Πρόεδρο της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επιλέγει ο Πρωθυπουργός. Άρθρο
111, ο Πρωθυπουργός επιλέγει Γενικό Διευθυντή Εθνικού Τυπογραφείου. Άρθρο 113, ο Πρωθυπουργός επιλέγει Πρόεδρο της
Επιτροπής «Ελλάδα ’21». Πρόεδρος είναι η κ. Αγγελοπούλου,
που ήταν του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω εάν θυµάστε, που πήγε τον κ.
Τσίπρα στην Αµερική. Αυτή διόρισε ο Πρωθυπουργός, όχι οι Βουλευτές. Είµαι σίγουρος ότι πολλοί απ’ αυτούς διαφωνούν.
Δίνει άδεια για δηµοσίευση ΦΕΚ ο Πρωθυπουργός. Ορίζει
προσωπικότητες εγνωσµένης αξίας ο Πρωθυπουργός. Άρθρο
117 παράγραφος 2, οι αρµοδιότητες των καταργούµενων φορέων πηγαίνουν στον Πρωθυπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε Πρωθυπουργό.
Έχουµε θεό! Μόνο ένας θεός µπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και
επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι θεός -ένας είναι ο θεός- να
είστε βέβαιοι ότι θα αποτύχει. Τελεία και παύλα! Το λέω για να
ξεχωρίσουµε τα σοβαρά από τα «ασόβαρα».
Πάµε στην κ. Θάνου. Εδώ, κύριε Υπουργέ, την πατήσατε. Και
ενώ είστε εγγράµµατοι, αποδειχθήκατε αγράµµατοι. Αναδροµική
ισχύς σε νόµο µόνο ο Γεώργιος Παπαδόπουλος έκανε, για να
νυµφευτεί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Πλεύρη, δεν µπορείτε να φωνάζετε από κάτω.
Πάµε στην ουσία τώρα. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού προβλέπεται από το Κοινοτικό Δίκαιο, ναι ή όχι; Προβλέπεται. Είναι η
πρώτη επιτροπή στην Ελλάδα πριν µπούµε στην ΕΟΚ; Ναι ή όχι;
Ναι, και είναι από το 1977. Εγώ θα σας πω κάτι. Μιλάµε από θέση
αρχής και όχι από θέση θέσης. Έχετε δίκιο. Η κ. Θάνου είναι ΣΥΡΙΖΑ, µην κοροϊδευόµαστε. Είναι αποδεδειγµένο και δεν χρειάζονται πειστήρια. Δεν το συζητώ. Έχετε ένα λάθος, όµως. Για
τη Συµφωνία των Πρεσπών λέτε ότι το κράτος έχει συνέχεια.
Εδώ, όµως, απορρίπτετε ότι το κράτος έχει συνέχεια. Αποφασίστε. Εάν το κράτος έχει συνέχεια, τότε πρέπει να δεχθείτε και
την κ. Θάνου. Εάν δεν έχει το κράτος συνέχεια, τότε πρέπει να
απορρίψετε και να καταργήσετε τη Συµφωνία των Πρεσπών. Δεν
θα κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό εδώ µέσα! Τελεία και παύλα!
Αυτά τελειωµένα µε εµάς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι κοροϊδία. Δεν µπορεί όποτε θέλουµε το κράτος να έχει
συνέχεια και όποτε δεν θέλουµε ή δεν µας βολεύει, το κράτος
να είναι ασυνεχές. Δεν γίνεται! Ή θα πάτε απ’ εδώ ή θα πάτε απ’
εκεί. Κάποια στιγµή στον ελληνικό λαό θα λέµε όλα αυτά που
συµβαίνουν, εάν συµβαίνουν.
Το είπα και χθες. Η άποψή µου είναι ότι ο συνταξιούχος δικαστής -και παίρνει και πολύ καλή σύνταξη, κύριε Υπουργέ, και µακάρι να παίρνει- δεν έχει δουλειά στα έδρανα αυτά. Ο
συνταξιούχος δικαστής πρέπει µετά τη σύνταξή του να µην πολιτεύεται. Είναι η άποψή µας. Μπορεί να κάνουµε λάθος εµείς.
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Αλλά εάν ενόσω είναι δικαστής έχει ένα κόµµα και µια πολιτική
εξουσία στο µυαλό του, τότε και η διαπλοκή µπορεί να ευσταθεί
ως έναν βαθµό. Και αυτό ισχύει για την κ. Θάνου, τον κ. Αθανασίου και τον σεβαστό κ. Πικραµµένο, για όλους τους δικαστικούς.
Δεν λέω ότι δεν είναι δικαίωµά τους να κατεβαίνουν στις εκλογές, αλλά πρέπει να υπάρχει ασυµβίβαστο. Άλλο η δικαιοσύνη,
άλλο η δική µας εξουσία. Να τα διαχωρίσουµε κάποια στιγµή.
Πάµε και στα υπόλοιπα. Ο «χρυσός» κανόνας, κύριοι Βουλευτές -και το έχει πει ο Τρέισι- είναι ο εξής: Να διοικείς τους άλλους, όπως θέλεις εσύ να διοικείσαι. Εάν σήµερα τον νόµο τον
έφερναν αυτοί από εδώ, του ΣΥΡΙΖΑ, θα ουρλιάζατε όλοι µαζί ότι
αυτό εδώ είναι αναξιοκρατικό, είναι κοµµατικό, είναι αντιφατικό,
είναι παράλογο. Σήµερα χειροκροτάτε, σήµερα λέτε µπράβο,
όταν παλαιότερα τους κάνετε προτάσεις µοµφής και λέγατε τέτοια πράγµατα. Και καλά κάνατε, γιατί όντως είναι παράλογο και
όντως δεν είναι δηµοκρατικό αυτό που καταθέτετε.
Πάµε και στα άλλα. Στα γραφεία του Πρωθυπουργού τετρακόσιοι εβδοµήντα υπάλληλοι. Να µην πω για τον κ. Δηµητριάδη,
ανιψιός κ.λπ., «ENERGA» κ.λπ.. Θυµάστε την υπόθεση «ENERGA». Είναι στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Όλα αυτά τα πράγµατα δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέµα. Λέει
«µη τήρηση πρακτικών», µισθοδοσία του γενικού και ειδικού
γραµµατέα από την Προεδρία της Κυβερνήσεως 128.000 ευρώ.
Οι υπηρεσιακοί γραµµατείς των Υπουργείων 500.000 ευρώ. Καταργείται το Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης που η απελθούσα κυβέρνηση δηµιούργησε πρόσφατα. Όλα αυτά τα
πράγµατα δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι δεν κάνετε
καλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
Κλείνοντας θα πω κάτι σοβαρό, γιατί πιέζει και ο χρόνος και
να µη στενοχωρηθεί ο κ. Μπούρας. Έχω εδώ µπροστά µου δηµοσιεύµατα του zougla.gr. Είναι ένα site. Σήµερα ανακινείται επισήµως -το ξέρει η κ. Μπακογιάννη το θέµα εδώ και χρόνια, το
χειρίστηκε και παλαιότερα- από την πλευρά της Τουρκίας θέµα
µειονότητας στην Κω και στη Ρόδο. Το ανακινούν για ακόµη µία
φορά.
Καταθέτω στα Πρακτικά το δηµοσίευµα του zougla.gr, για να
είµαστε προσεκτικοί, γιατί έρχεται, θα το πω ευθέως, τυφώνας,
ένας τυφώνας ο οποίος, κύριε Υπουργέ, µπορεί να µας πάρει
όλους µαζί.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κάνω ένα ερώτηµα και κλείνω εδώ: Αν πάνε στα σαράντα ναυτικά µίλια νοτίως του Καστελόριζου οι Τούρκοι και τρυπήσουν µε
το γεωτρύπανο, η κόκκινη γραµµή του ελληνικού Κοινοβουλίου
από την αριστερά µέχρι και τη δεξιά πλευρά της, ξέρουµε ποια
είναι ή πάλι θα επαφίεται στον Πρωθυπουργό µας, όπως έκανε
ο Τσίπρας µε τα Σκόπια και συµφώνησε σε µια προδοτική, για
εµένα, σε µια λάθος, επαίσχυντη συµφωνία στις Πρέσπες;
Θα πάει ο Πρωθυπουργός να συµφωνήσει αν πρέπει να κάνουν ή όχι γεώτρηση οι Τούρκοι εκεί ή έχουµε µια κόκκινη
γραµµή εδώ µέσα που δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν, κύριε
Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας» να παίζει
µε τα εθνικά - κυριαρχικά µας δικαιώµατα; Ερώτηµα είναι: «Κόκκινες» γραµµές διαθέτει η Ελλάδα ή είναι όλες «ροζ»;
Και, βέβαια, θα πω κάτι εδώ στους συντρόφους του ΠΑΣΟΚ.
Πριν από µερικά χρόνια, ακριβώς την προηγούµενη ηµέρα, ήταν
9 Αυγούστου, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει κάτι εδώ µέσα.
Είχε πει: «Βυθίσατε το Χόρα». Το θυµούνται πολλοί, ίσως οι παλαιότεροι και το λέω για την ιστορία. Μήπως ήρθε η στιγµή να
επαναφέρουµε το: «Βυθίσατε το Γιαβούζ» αν φτάσει στο Καστελόριζο, ναι ή όχι; Αν φτάσει στο Καστελόριζο, τι θα κάνουµε;
Αυτό είναι το ερώτηµα. Αυτά είναι τα σηµαντικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Δεν είναι κακό να
κάνεις λάθη. Ειλικρινά όλοι κάνουµε λάθη και εγώ µπορεί να
κάνω πολλά λάθη. Κακό είναι να επιµένεις στο λάθος. Και αυτό
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είναι λάθος, δεν έχουµε βασιλεία, δεν έχουµε µοναρχία, δεν
έχουµε δικτατορία για να αποφασίζει ένας για τις τύχες όλων των
υπολοίπων. Κάνετε λάθος και αυτό θα αποβεί µοιραίο στη διακυβέρνηση του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν σήµερα πριν από εβδοµήντα τέσσερα χρόνια βοµβαρδίστηκε η Χιροσίµα µε ατοµική βόµβα. Εκατοντάδες χιλιάδες
ήταν τα θύµατα. Η Βουλή των Ελλήνων τιµώντας τη µνήµη των
αθώων θυµάτων, επιµένοντας ότι ο µόνος δρόµος είναι η ειρήνη,
τηρεί ενός λεπτού σιγή.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Συνεχίζουµε τη διαδικασία και καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδη.
Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά, διότι προηγήθηκε ο Πρόεδρός σας και γι’ αυτό µειώνεται ο χρόνος στο µισό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Πριν λίγο ρώτησα και µου είπαν ότι
έχω δώδεκα λεπτά, αλλά θα κάνω κάποιες προσαρµογές και θα
προσπαθήσω να είµαι γρήγορος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προσπαθήστε να περιορίσετε την οµιλία σας λιγάκι, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν
ακόµα να µιλήσουν είκοσι έξι συνάδελφοι, δύο Υπουργοί -για να
απαντήσω και στην κ. Κανέλλη- και υπάρχει και η οµιλία του Πρωθυπουργού.
Μετά από την οµιλία του Πρωθυπουργού θα σταθµίσουµε τον
χρόνο και θα καθορίσουµε έτσι ώστε η διαδικασία να προχωρήσει, να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι και, εν πάση περιπτώσει, να
δευτερολογήσουν, όπως το έχουν απαιτήσει και είναι και σωστό
και οι εισηγητές.
Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διαχείριση του κράτους µιας
χρεοδουλοπαροικίας, όπως φαίνεται, δεν είναι εύκολη υπόθεση
για κανένα, ούτε για τη Δεξιά ούτε για την Αριστερά. Όταν µάλιστα τυχαίνει παραδόξως η Αριστερά να επιτυγχάνει καλύτερα
αποτελέσµατα σε µια τέτοια διαχείριση, παίρνοντας έτσι τα εύσηµα και τους επαίνους των θεσµών ή της τρόικας -όπου προτιµάει η κάθε παράταξη- τότε, κατά τη γνώµη µου, προκύπτουν
δύο ενδιαφέροντα γεγονότα.
Πρώτον, η Αριστερά αυτοαναιρείται, δηλαδή παύει πλέον να
είναι Αριστερά, η δε Δεξιά χάνει κατά κάποιον τρόπο την ταυτότητά της. Θα µου πείτε, τι σχέση έχει το κράτος και µάλιστα το
επιτελικό κράτος για το οποίο συζητάµε σήµερα, το κράτος που
σχεδιάζετε, µε το εάν είµαστε ή δεν είµαστε χρεοδουλοπάροικοι;
Θα σας απαντήσω ευθέως -από την αρχή και για να τελειώνουµε- ότι εάν το κράτος µας δεν ήταν τόσο αναξιοκρατικό επί
τόσες δεκαετίες, τόσο αδιαφανές, τόσο αφόρητα δυσλειτουργικό για τους πολίτες του, τόσο βαθιά κοµµατικό και πολύ συχνά
-λυπάµαι και ντρέποµαι που θα το πω- τόσο παράνοµο, εσείς και
εγώ σήµερα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα ήµασταν καν χρεοδουλοπάροικοι.
Ας δούµε τώρα µαζί πώς περίπου λειτουργεί το κράτος µιας
χρεοδουλοπαροικίας, σύµφωνα µε τους στόχους του δικού σας
νοµοσχεδίου και εννοώ τους στόχους που έχετε θέσει γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο. Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτούς τους στόχους το
κράτος µιας χρεοδουλοπαροικίας -σαν τη δική µας, καλή ώραείναι αυστηρά κοµµατικοποιηµένο και πρέπει µάλιστα γι’ αυτό
επειγόντως να αποκοµµατικοποιηθεί, λειτουργεί απολύτως γραφειοκρατικά, ταλαιπωρώντας τους πολίτες-υπηκόους του. Έχει
κατά κανόνα υπουργικά συµβόλαια των οποίων οι Υπουργοί σχεδόν ποτέ δεν αφήνονται να καλλιεργήσουν τη δηµιουργικότητά
τους, παράγοντας πολιτικές και καταλήγουν έτσι µοιραία στον
ρόλο της µαριονέτας του εκάστοτε Πρωθυπουργού τους. Είναι,
τέλος, ένα απόλυτα αδιαφανές κράτος το οποίο πρέπει επιτέλους να αποκτήσει διαφάνεια, σύµφωνα µε τους στόχους που
εσείς θέσατε. Ξέρετε κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι; Συµφωνούµε
απόλυτα.
Ξέρετε κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να αλλάξουµε -και µάλιστα αµέσως- όλα
αυτά στο κράτος µας; Επειδή εσείς αποτύχατε. Λυπάµαι που το
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λέω, αλλά ακριβώς επειδή εσείς αποτύχατε. Εσείς, του ΣΥΡΙΖΑ,
αποτύχατε λιγότερα είναι η αλήθεια επί τεσσεράµισι χρόνια. Από
την άλλη µεριά εσείς, αγαπητοί φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας -λυπάµαι και πάλι που θα το πω- αποτυγχάνετε συστηµατικά και διαχρονικά σε αυτόν τον τοµέα παραπάνω από µισό αιώνα τώρα.
Και αν τον ΣΥΡΙΖΑ θα µπορούσε να τον κατηγορήσει κανείς ότι
επί τεσσεράµισι χρόνια δεν έδειξε τη διάθεση να τα βάλει πραγµατικά µε τις παθογένειες του κράτους µας, πολύ φοβάµαι πως
για τη Νέα Δηµοκρατία θα µπορούσε κανείς εύλογα να ισχυριστεί
πως δηµιούργησε σε έναν µεγάλο βαθµό -συνειδητά και συστηµατικά µάλιστα- όλες αυτές τις προαναφερθείσες παθογένειες.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλες αυτές οι παθογένειες δεν πέφτουν ξαφνικά σαν βροχή από τον ουρανό. Δεν βρέθηκαν, δηλαδή, τυχαία εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες
άνθρωποι στο δηµόσιο, σύµφωνα µε την απογραφή του 2009.
Κάποιος τους διόρισε. Δεν έγιναν τυχαία οι πιο υπάκουοι από αυτούς τους ανθρώπους -κοµµατικά υπάκουοι, εννοώ- οι καρεκλοκένταυροι στα ύπατα αξιώµατα του κράτους µας. Δεν
προσελήφθησαν όλοι αυτοί τυχαία σε συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας. Και δεν κρατήθηκαν, επίσης, τυχαία δεκαετίες τώρα
όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καθώς και οι οικογένειές τους, ως αιχµάλωτοι, ως όµηροι µιας παρανοϊκής εκλογικής πελατείας.
Όχι, όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας, τα σχεδίασε και τα υλοποίησε η ιστορική παράταξη από την οποία προέρχεστε. Τις τελευταίες, µάλιστα, εκατοντάδες χιλιάδες
διορισµών που συνέβησαν κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στη χώρα, τις πραγµατοποίησε η ίδια η παράταξή σας, µε
το ίδιο ακριβώς όνοµα που έχει και σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία,
συνεπικουρούµενη, βεβαίως -για να τα λέµε όλα- τα µάλα συνεπικουρούµενη, από την άλλη πολύ µεγάλη, σπουδαία παράταξη
της Μεταπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ.
Καθώς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί κανείς να απαιτεί από όλους εµάς να έχουµε µνήµη χρυσόψαρου,
οφείλουµε να πούµε στη Νέα Δηµοκρατία ότι πλέον έχουµε σοβαρές αµφιβολίες όχι µόνο για το εάν µπορεί να βελτιώσει στο
ελάχιστο το κράτος µας, αλλά ακόµα -και πραγµατικά λυπάµαι
πάλι που το λέω- για το εάν, πραγµατικά, το επιθυµεί ή ας το
πούµε και λίγο πιο αγοραία, αν τη συµφέρει, τελικά, να βελτιώσει
αυτό το κράτος. Διαφορετικά, µπορούσε ωραιότατα η Νέα Δηµοκρατία -και θα έπρεπε- να το έχει ήδη κάνει αυτό µόλις πριν
από τεσσεράµισι χρόνια.
Το να στέκεστε µπροστά µας σήµερα και µάλιστα φουριόζοι,
επείγοντες, µε τη ροµφαία της κάθαρσης του δηµοσίου ανά χείρας -επαναλαµβάνω- µόλις µε µία τετραετία αφότου εγκαταλείψατε την εξουσία, είναι µια πολιτική συµπεριφορά που,
επιτρέψτε µου να πω, κινείται στα όρια του γελοίου αλλά βεβαίως
-δυστυχώς- και στα όρια του τραγικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσο για εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι και πρώην σύντροφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, αν τεσσεράµισι χρόνια δεν σας ήταν αρκετά για να συγκρουστείτε όχι µε την τρόικα και τους θεσµούς -εκεί συνθηκολογήσατε νωρίς, ξέρουµε- αλλά µε το πελατειακό και κοµµατικό
κράτος που εγκαθίδρυσαν στον τόπο µας η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ και, αντιθέτως, επιχειρήσατε να το χρησιµοποιήσετε,
να το οικειοποιηθείτε και να το εµπλουτίσετε µε τους δικούς σας
ανθρώπους, µόνο και µόνο για να κρατηθείτε κι εσείς, όπως και
όλοι οι άλλοι πριν από εσάς, στην εξουσία, τότε δυστυχώς είµαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι εκτός από
το σύνθηµα «πρώτη φορά Αριστερά», υπάρχει -και σας το λέµε
µε πόνο ψυχής- και το σύνθηµα «πρώτη φορά η Αριστερά δίνει
δικαίωµα στη Δεξιά να επιστρέψει τόσο εύκολα ξανά».
Δεν θα ασχοληθώ εκτεταµένα µε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα, κύριε Γεραπετρίτη…
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αλίµονο!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αρπάζω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για τον πολιτικό πολιτισµό που επιδείξατε αυτές τις
µέρες. Είναι σπάνιος. Σας τιµά και πραγµατικά είναι συγκινητικός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα ασχοληθώ εκτεταµένα, είπα. Δεν ακούσατε ολόκληρη
τη φράση µου. Θα ασχοληθώ λιγάκι. Και µε τις ενστάσεις µας.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Καλοσύνη σας!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Τα είπαν αναλυτικά άλλοι οµιλητές
από το κόµµα µου και από άλλα κόµµατα. Θα αρκεστώ να αναφέρω εδώ ότι η αναλυτική µελέτη των άρθρων του νοµοσχεδίου
υπονοµεύει και τελικά καθιστά διάτρητες τις εξαγγελίες για τους
τέσσερις βασικούς στόχους σας, καθώς σαφώς κοµµατικοποιεί
περαιτέρω το κράτος, το καθιστά ακόµα πιο συγκεντρωτικό και,
µάλιστα, αυστηρά γύρω από το πρόσωπο του Πρωθυπουργού,
πολύ πιο γραφειοκρατικό, δηµιουργώντας ακόµα τετρακόσιες
σαράντα θέσεις καρεκλοκένταυρων.
Τέλος, φαίνεται να σβήνει το µόνο φως που υπήρχε στην ελάχιστη διαφάνεια και αξιοκρατία µε την εντελώς αδιαφανή σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την απόλυτα
αναξιοκρατική, σκανδαλώδη, θα έλεγε κανείς, πριµοδότηση της
συνέντευξης πρόσληψης που τελικά, ουσιαστικά, παρακάµπτει
το ΑΣΕΠ.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακόµα κι αν δεχθούµε
ότι το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσετε κάποιοι από εσάς σήµερα
είναι απόλυτα σωστό και δίκαιο και γιατρεύει ως διά µαγείας
όλες τις παθογένειες του κράτους µας και ότι εµείς στο ΜέΡΑ25
έχουµε κάνει λάθος σε όλες τις αιτιάσεις µας σχετικά µε αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: …ακόµα κι αν αύριο το πρωί η εφαρµογή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο χρόνος είναι πολύ
περιορισµένος. Κλείστε µε την τελευταία σας πρόταση.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα κλείσω.
Ακόµα και αν δεχθούµε ότι ως εκ θαύµατος αύριο το κράτος
µας θα ήταν ένα κράτος-πρότυπο, που θα το ζήλευαν και οι Σκανδιναβοί, ποιους θα εξυπηρετούσε αυτό το κράτος; Ποιους; Τους
επτακόσιους πενήντα χιλιάδες, από δεκαοκτώ έως είκοσι τεσσάρων χρονών, που δραπέτευσαν για να επιβιώσουν; Το σχεδόν
ένα εκατοµµύριο συνανθρώπων µας που είναι άνεργοι και η µόνη
σχέση µε το κράτος που έχουν είναι ο ΟΑΕΔ, που τους πληρώνει
κάθε έξι µήνες ή κάθε µήνα για τρεις ή έξι µήνες; Το 40% του εργατικού δυναµικού της χώρας που δουλεύει µε µισθό κάτω από
250 ευρώ µεικτά; Ή τους διακόσιους χιλιάδες επιχειρηµατίες,
που εσείς εκπροσωπείτε, που έκλεισαν τα τελευταία εννέα χρόνια τις επιχειρήσεις τους;
Ακόµα και εάν καταφέρνατε, λοιπόν…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καταθέστε στα Πρακτικά την υπόλοιπη οµιλία σας. Δεν έχετε άλλο χρόνο, σας παρακαλώ θερµά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ένα δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι. Κλείστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: …ένα κράτος πρότυπο, αλλά συνεχίζατε να κρατάτε αποκλειστικά για εσάς το ένοχο µυστικό σας,
µακριά από τα αυτιά του αθώου λαού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το υπόλοιπο της οµιλίας σας, δώστε το στα Πρακτικά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: …βρίσκεται διαρκώς σε αυτή την Αίθουσα και ουρλιάζει µια φωνή που λέει ότι όσο συνεχίζετε από
κοινού µαζί Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να δαιµονοποιείτε τη
µόνη πιθανότητα δραπέτευσης που µας αποµένει, τη ρήξη, και
να µην κάθεστε να συζητήσουµε σοβαρά για αυτή, τότε αυτό,
όπως και όλα τα νοµοσχέδια που θα φέρετε στο µέλλον, θα µοιάζει µε ασκήσεις επί χάρτου αποστρατευµένων στρατηγών που
δεν έχουν καν ενηµερωθεί για την αποστρατεία τους και πασχίζουν ακόµα οι δόλιοι να κατακτήσουν κάποιο ύψωµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να ανακοινώσει κάποιες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις µε
ελάχιστα παροράµατα και επιπλέον να ενσωµατώσω δύο ουσιώδεις διαφοροποιήσεις.
Η πρώτη είναι σύµφωνα µε όσα είπε η τέως Υπουργός, η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Όλοι οι προϊστάµενοι των µονάδων της
αρχής θα βρίσκονται εκεί εκ των αποσπασµένων από τη δηµόσια
υπηρεσία και όχι από των µετακλητών ιδιωτών. Επιπλέον, στο
πλαίσιο της συζήτησης που υπήρξε χθες και σήµερα, αλλάζει το
λεκτικό του άρθρου 113 παράγραφος 1, το οποίο αναριθµείται,
έτσι ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία σε σχέση µε το εύρος των
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει η νέα Επιτροπή «Ελλάδα 2020 2021». Το λεκτικό είναι ανάµεσα στις αρµοδιότητες που αναλαµβάνει «η δηµιουργία ενιαίας εικόνας (branding) της χώρας και
των φορέων του ελληνικού κράτους», έτσι ώστε να µην υπάρχει
καµµία εθνική αναφορά, µολονότι, σε κάθε περίπτωση αυτό δεν
ίσχυε ούτως ή άλλως ως εκ περισσού.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης καταθέτει στα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ πολύ, να
διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι για πρώτη φορά ως
Βουλευτής στο Βήµα αυτό, απευθυνόµενος στην Ολοµέλεια της
Εθνικής Αντιπροσωπείας. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναµη, υγεία
πάνω από όλα και καλά αποτελέσµατα στο έργο µας προς όφελος των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Συζητάµε για το επιτελικό κράτος, το οποίο αποτελεί µία κυρίαρχη, µία πολύ σηµαντική, κορυφαία -θα έλεγα- προεκλογική
διακήρυξη, όπως αναπτύχθηκε από τον Πρωθυπουργό σήµερα,
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρχεται, λοιπόν, ως πρώτο νοµοσχέδιο
ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο που αποτελεί µεταρρυθµιστική τοµή για τη λειτουργία της Κυβέρνησης και του συνόλου
της κεντρικής διοίκησης.
Το επιτελικό κράτος, όπως παρουσιάστηκε λεπτοµερώς, λειτουργεί στην αρχή ότι πρώτα προγραµµατίζει τις δηµόσιες πολιτικές και στη συνέχεια παρακολουθεί και αξιολογεί την
υλοποίησή τους. Θα κάνω µερικές γενικές παρατηρήσεις.
Για πρώτη φορά στα χρονικά έχουµε συγκέντρωση και τυποποίηση των διαδικασιών και δοµών λειτουργίας της εκτελεστικής
εξουσίας από τη µία και της κεντρικής υπηρεσιακής διοίκησης
από την άλλη, ακολουθώντας καλές πρακτικές διοικητικών συστηµάτων της Ευρώπης και όχι µόνο.
Δηµιουργείται µία αποτελεσµατική «task force», όπως εύστοχα
χαρακτηρίστηκε η Προεδρία της Κυβέρνησης. Εισάγεται ένα σύστηµα εκεί όπου υπήρχαν διάσπαρτες και πολλές φορές αντιφατικές διατάξεις. Προβλέπονται διακριτές ξεκάθαρες δοµές και
αρµοδιότητες. Δίνεται έµφαση τόσο στον προγραµµατισµό όσο
και στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, αλλά και στην
καλή νοµοθέτηση.
Κατοχυρώνεται έµπρακτα η ανώτατη δηµοσιοϋπαλληλία µε
τον θεσµό Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα των Υπουργείων.
Μειώνεται το έλλειµµα ελέγχου και λογοδοσίας που χαρακτηρίζει
διαχρονικά το ελληνικό κράτος µέσα από µία ισχυρή ανεξάρτητη
αρχή, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Θέλω να σταθώ στα εξής σηµεία, που κατά τη γνώµη µου αποτελούν σπουδαίες µεταρρυθµίσεις και θα βελτιώσουν ανεπιφύλακτα µε την εφαρµογή τους την καθηµερινότητα και τη ζωή των
Ελλήνων πολιτών.
Σηµείο πρώτο: Η βασική έννοια που κάνει την εµφάνισή της
και διατρέχει όλο το νοµοσχέδιο είναι η ευθύνη. Για πρώτη φορά
στην ιστορία της Μεταπολίτευσης, προκρίνεται ένα διαφορετικό
µοντέλο διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται στο πολιτικό διακύβευµα, σύµφωνα µε το οποίο η Κυβέρνηση πρέπει να είναι υπόλογη απέναντι στο σύνολο των πολιτών για τις πολιτικές και τη
δράση της.
Όπως γνωρίζουµε, ο ελληνικός λαός επιλέγει κόµµα και ψηφίζει στις εθνικές εκλογές έχοντας δύο δεδοµένα: Πρώτον, γνωρίζει ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, εφόσον το κόµµα του
κερδίσει τις εκλογές. Δεύτερον, γνωρίζει την κυβερνητική πολιτική που θα επιχειρήσει να υλοποιήσει ο Πρωθυπουργός, έχοντας παρακολουθήσει τις προεκλογικές εξαγγελίες του.
Κι αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κυρίαρχο λαό, η εφαρµογή των
πολιτικών που ψήφισε. Τέτοια χαρά δεν δοκίµασε ο ελληνικός
λαός κατά την περίοδο συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αντίθετα
ήταν µια περίοδος γεµάτη απογοητεύσεις και κωλοτούµπες.
Το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος αποσκοπεί ακριβώς σε
αυτό. Ο ενισχυµένος ρόλος του Υπουργικού Συµβουλίου, του
οποίου προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, διασφαλίζει όχι µόνο την
υλοποίηση της λαϊκά νοµιµοποιηµένης κυβερνητικής πολιτικής,
αλλά και την ανάληψη ευθύνης, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν
ποιος κάνει τι, πότε λογοδοτεί, ποια είναι τα ελεγκτικά αντίβαρα,
ποια είναι τα ασυµβίβαστα για όλη την κυβερνητική, αλλά και διοικητική πυραµίδα. Και αυτό είναι µία σπουδαία αλλαγή νοοτροπίας για την πολιτική ζωή του τόπου µας.
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Κάποιοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης µίλησαν για εισαγωγή
µοντέλου πρωθυπουργού-αυτοκράτορα. Αντίθετα, θα σας έλεγα
ότι καθιερώνεται ο υπεύθυνος Πρωθυπουργός, που δεν κρύβεται
πίσω από Υπουργούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς για την
δήθεν κατά περίπτωση -έχει χρησιµοποιηθεί και αυτή η δικαιολογία- έλλειψη πληροφόρησης που είχε ή την άγνοια που είχε
για το αν ήταν σε λειτουργία οι τηλεοπτικές κάµερες.
Σηµείο δεύτερο. Η επανεκκίνηση του κράτους δεν είναι βερµπαλισµός. Είναι πραγµατική ανάγκη µε άµεσες επιπτώσεις στην
καθηµερινότητα του πολίτη και την ίδια την οικονοµία. Όπως επισηµαίνουν διεθνείς οργανισµοί, η κακοδιοίκηση στην Ελλάδα,
παρά τις σχετικές βελτιώσεις που παρουσιάστηκαν την τελευταία
δεκαετία, αποτελεί τη βασική τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Το
νοµοσχέδιο αυτό βάζει τέλος στην κακοδιοίκηση.
Με την έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων πλέον από τον
Γενικό Διευθυντή, τον ανώτερο, δηλαδή, δηµόσιο υπάλληλο και
όχι από τον Υπουργό, όπως προβλεπόταν µέχρι σήµερα, θα µειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία, ο χρόνος απόκρισης της διοίκησης και θα διασφαλιστεί η αποκοµµατικοποίηση της όλης
διοικητικής διαδικασίας, δίνοντας ένα καίριο χτύπηµα στο οπισθοδροµικό πελατειακό κράτος.
Δεν είναι πιο λειτουργικό, διαφανές και σύγχρονο η χορήγηση,
για παράδειγµα, µιας άδειας για την έναρξη επαγγέλµατος -αναφέρθηκαν κι άλλοι συνάδελφοι σε αυτό- ή της λειτουργίας καταστήµατος ή η απόφαση για την κάλυψη κενών σε σχολεία και σε
νοσοκοµεία να γίνεται στο επίπεδο της διοίκησης, χωρίς να απαιτείται πλέον η χρονοβόρα διαδικασία υπογραφής από τον
Υπουργό; Προφανώς και ναι.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει έµπρακτα
την εµπιστοσύνη της Κυβέρνησής µας στους δηµοσίους υπαλλήλους και τα στελέχη του κρατικού µηχανισµού, χωρίς να βάζει
κοµµατικό πρόσηµο.
Σηµείο τρίτο. Δίνεται τέλος στην πολυνοµία, στους διάσπαρτους και κακογραµµένους πολλές φορές νόµους. Από την εµπειρία µου ως δικηγόρος γνωρίζω πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό, τι
ανακούφιση θα είναι για όλες τις βαθµίδες που έχουν καθηµερινά ανάγκη να χρησιµοποιούν τη νοµοθεσία ως εργαλείο.
Με τη νοµοτεχνική βελτίωση και κωδικοποίηση που προβλέπεται θα αναβαθµιστεί τελική η ζωή του πολίτη, ο οποίος θα είναι
σε θέση ο ίδιος να βρίσκει εύκολα τη νοµοθετική ρύθµιση, τον
νόµο που τον αφορά, αλλά και να τον καταλαβαίνει κιόλας, χωρίς
την ανασφάλεια δικαίου του παρελθόντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω για την ανοχή ενός λεπτού.
Είναι η πρώτη µου οµιλία σε Ολοµέλεια κι ευχαριστώ προκαταβολικά για την κατανόησή σας.
Σηµείο τέταρτο, η υιοθέτηση της διεθνούς βέλτιστης πρακτικής µε τη δηµιουργία µίας και µόνο Ανεξάρτητης Αρχής για τη
Διαφάνεια, η οποία θα εδραιώσει το αίσθηµα εµπιστοσύνης και
διαφάνειας φυσικά και πάνω από όλα θα στοχεύσει στην ουσιαστική καταπολέµηση της διαφθοράς.
Πώς περιµένουµε να νικήσουµε τον «δράκο» της διαφθοράς;
Με κατακερµατισµένες δυνάµεις; Είναι δυνατόν να είµαστε ικανοποιηµένοι από την ύπαρξη έξι διαφορετικών υφιστάµενων
ελεγκτικών φορέων του δηµοσίου, που έχουν κάποιο συγκεκριµένο πεδίο ελέγχου ο καθένας, χωρίς, όµως, τη δυνατότητα να
βεβαιώσουν παράβαση που δεν τους αφορά; Και µόνο η ίδρυση
και καθιέρωση αυτής της αρχής, είναι λόγος να αισθανόµαστε
ότι «µε το καληµέρα» η Κυβέρνηση αυτή έµπρακτα τα βάζει µε
τη διαφθορά και εννοεί να περάσει από τα ευχολόγια στα έργα.
Συνοψίζοντας -και κλείνω- θέλω να πω ότι το παρόν νοµοσχέδιο διαµορφώνει το νέο µοντέλο διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες επιταγές, κάνοντας χρήση των πιο
προηγµένων εργαλείων και πολιτικών διακυβέρνησης. Επιτρέπει
τη δηµιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου µακράς πνοής για τη
χώρα, µε συνέχεια στο κράτος και θεσµική µνήµη που δεν θα
εξαρτάται από την εναλλαγή των κυβερνήσεων στην εξουσία,
ούτε καν από κυβερνητικούς ανασχηµατισµούς που θα γίνονται
µέσα στην ίδια κυβερνητική θητεία.
Η αποτελεσµατικότητα, η διαφάνεια και η µετρήσιµη απόδοση
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που θα χαρακτηρίζει το επιτελικό κράτος θα αποτελέσει την
πηγή των καλών που αναµένονται, µε πρώτο και ουσιαστικότερο
την εδραίωση της εµπιστοσύνης των πολιτών στις κρατικές
δοµές, µε κύριο στόχο την ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Και δεν µπορώ να µην κάνω, ως νέος Βουλευτής, µία αναφορά
στην εµπειρία που είχα από τη συζήτηση αυτού του πρώτου νοµοσχεδίου στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση και αισθάνοµαι την ανάγκη να πω ότι η διαρκής
παρουσία του αρµόδιου Υπουργού κ. Γεραπετρίτη και η ουσιαστική συµµετοχή του στη συζήτηση του νοµοσχεδίου προσέδωσε κύρος στην κοινοβουλευτική διαδικασία, στο νοµοθετικό
έργο και νοµίζω ότι αποτελεί καλή πρακτική, την οποία ελπίζω να
δούµε σε όλη τη διάρκεια της θητείας µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα η
κ. Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω πως υπάρχει κάποια ή κάποιος σε αυτή την
Αίθουσα που να µην πιστεύει πως ο εκσυγχρονισµός του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη, απαραίτητη προτεραιότητα και προϋπόθεση για να καταφέρει η
χώρα να ξεφύγει από τη στασιµότητα, να επουλώσει τις πληγές
της µετά από τη δεκαετή κρίση στην οποία βρισκόµαστε και ουσιαστικά να βαδίσει προς την ανάπτυξη µε κοινωνική δικαιοσύνη
και σεβασµό στον πολίτη.
Παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουµε αυτή την αναγκαιότητα, µιας µεγάλης δηλαδή µεταρρύθµισης, δυστυχώς δεν
έχουµε καταφέρει µέχρι στιγµής ως πολιτικό σύστηµα να συµφωνήσουµε σε ένα ολοκληρωµένο, συνολικό σχέδιο µε τρεις,
όπως πιστεύω, βασικούς άξονες: το επιτελικό κράτος, το χτύπηµα της γραφειοκρατίας και την αποκέντρωση, µε µεταφορά
σηµαντικών αρµοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση.
Τελικά, είναι θέµα πολιτικής βούλησης και, δυστυχώς, ούτε οι
κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν -ούτε η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας σήµερα δείχνει- να έχουν αυτή την πολιτική βούληση, παρά τα αντιθέτως λεγόµενά τους, όταν βρίσκονται ή βρίσκονταν στην αντιπολίτευση. Σε γενικές γραµµές αντιµετωπίζουν
το κράτος ως κοµµατικό λάφυρο.
Εισάγεται σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα νοµοσχέδιο που σκοπό του έχει, βάσει των λεγοµένων του Υπουργού, την
αναβάθµιση των θεσµών συνολικά, έτσι ώστε η δηµοκρατία να
βρει ένα σύγχρονο αποτύπωµα.
Αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση έγιναν κατά περιόδους πολλές
και σηµαντικές, µε κορυφαίες το ΑΣΕΠ, τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σοβαρές τοµές στην αυτοδιοίκηση, που όλες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
Όµως, η µεταρρύθµιση των µεταρρυθµίσεων παραµένει ακόµη
ζητούµενο, δηλαδή η αναµόρφωση του ελληνικού δηµοσίου µε
τη δηµιουργία ενός πραγµατικά επιτελικού κράτους. Αυτό απαιτεί συνολικό τολµηρό σχέδιο µε στόχους, καθώς και ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα σύνδεσης των δράσεων µε τους
στόχους.
Αναµφίβολα, η κρίση ανέδειξε εντονότερα τις παθογένειες της
δηµόσιας διοίκησης. Αυτό που ακούµε συνέχεια από τους πολίτες είναι είτε ότι δεν υπάρχει κράτος είτε ότι δεν λειτουργεί αυτό
το κράτος. Και ακριβώς αυτό είναι το µεγάλο θέµα, το µεγάλο
ζητούµενο, στο οποίο καλούµαστε να δώσουµε πειστικές απαντήσεις.
Με το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρακάµπτει κατακτήσεις της ελληνικής πολιτείας, όπως
είναι η δηµόσια διαβούλευση. Καταθέτει σήµερα νοµοσχέδιο για
το επιτελικό κράτος, χωρίς να έχει αναρτήσει το εν λόγω νοµοσχέδιο για διαβούλευση στο «Open Gov».
Κύριε Υπουργέ, είχατε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας για να ενηµερώσετε τους πολίτες για το νοµοσχέδιο. Γιατί δεν το κάνετε;
Υπηρετεί αυτό τις αρχές της καλής νοµοθέτησης; Αυτό βέβαια
που πρέπει να αναγνωρίσουµε στα θετικά, είναι πως ο κύριος
Υπουργός άκουσε και έκανε δεκτές αρκετές αλλαγές της Αντιπολίτευσης, όπως προέκυψαν από τη συζήτηση στις επιτροπές.
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Όµως, κύριε Υπουργέ, αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Αξιοσηµείωτο πάντως παραµένει πως προτάσσεται ως στόχος του νοµοσχεδίου η αποπολιτικοποίηση των θέσεων και η εύρυθµη
λειτουργία του κράτους. Πώς ακριβώς το ορίζετε αυτό, κύριε
Υπουργέ; Να σας θυµίσω µόνο ότι σε ό,τι αφορά τον νόµο της
προηγούµενης κυβέρνησης -αναφέροµαι στον ν.4369/2016- για
τους µόνιµους γενικούς γραµµατείς πενταετούς θητείας, ως αντιπολίτευση τον είχατε εντόνως καταγγείλει, κατηγορώντας την
τότε κυβέρνηση για βιογραφικά υποψηφίων που βρίσκονταν σε
υπουργικά γραφεία. Και έρχεστε τώρα και τοποθετείτε τους δικούς σας γενικούς γραµµατείς να αναλάβουν καθήκοντα στα
Υπουργεία, επιµένοντας πως οι θέσεις αυτές είναι πολιτικές. Τι
κάνετε δηλαδή; Κάνετε ακριβώς αυτό το οποίο κατηγορούσατε.
Κύριε Υπουργέ, αν πιστεύετε πως θα λύσετε τα χρόνια προβλήµατα που ταλανίζουν τη δηµόσια διοίκηση απλώς δίνοντας
υπερεξουσίες στο πρωθυπουργικό γραφείο και ενισχύοντας ένα
πρωθυπουργοκεντρικό µοντέλο, µε προσωπικό µάλιστα που αποτελείται από τετρακόσιους σαράντα υπαλλήλους -ή µήπως τελικά περισσότερους; Αν πιστεύετε πως θα επέλθει η
αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης απλώς µε το να
ορίζετε υπηρεσιακούς γενικούς γραµµατείς και να δηµιουργείτε
όργανα µε αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες, µε τους γενικούς και ειδικούς γραµµατείς και χωρίς στην ουσία να µειώνετε
ούτε τον αριθµό των γραµµατέων ούτε τον αριθµό των µετακλητών, παρά τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις. Αν νοµίζετε πως
πατάσσετε τη γραφειοκρατία µε το να διαµηνύετε πως οι αποφάσεις θα λαµβάνονται από την υπηρεσιακή διοίκηση, διότι εµπιστεύεστε, λέτε, τη δηµοσιοϋπαλληλία, και την ίδια ώρα και
στιγµή να ψαλιδίζετε αρµοδιότητες κρατικών µονάδων µε πρακτική και συµβολική αξία. Αν νοµίζετε ότι αποτελεί µεταρρύθµιση
η για πρώτη φορά υπαγωγή στην έννοια του κεντρικού κράτους
των ανεξάρτητων αρχών, κάτι που είναι νοµικά και συνταγµατικά
άτοπο, ή ότι είναι µεταρρύθµιση η κατάργηση του θεσµού του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, εµείς µε βεβαιότητα
και µετά λύπης σάς λέµε πως µε αυτό το σχέδιο νόµου και µε τις
περισσότερες ρυθµίσεις του κάνετε απλά µια τρύπα στο νερό!
Σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ανελαστικότητας και χρονικής
πίεσης θα έλεγε κάποιος πως απαιτείται ένα µεταρρυθµιστικό
«big bang» στη δηµόσια διοίκηση, όχι αποσπασµατικές διευθετήσεις που συντείνουν στην υπερσυγκέντρωση της κρατικής
δοµής. Στόχος θα έπρεπε να είναι η αποκέντρωση και η απλοποίηση των διαδικασιών.
Εµείς, στο Κίνηµα Αλλαγής, έχουµε πάγια θέση ότι το κράτος
έχει ανάγκη ένα συνολικό µεταρρυθµιστικό σχέδιο. Χρειαζόµαστε τη σύσταση ενός συντονιστικού κέντρου διακυβέρνησης για
τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του κυβερνητικού έργου και της
δηµόσιας διοίκησης. Είναι αναγκαία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναµόρφωση των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων
µε αναδιάρθρωση των οργανωτικών τους δοµών. Είναι, επίσης,
απαραίτητη η διάκριση των αρµοδιοτήτων της δηµόσιας διοίκησης, αφ’ ενός σε υποστηρικτικές και επιτελικές, που ασκούνται
από τα Υπουργεία, και αφ’ ετέρου σε εκτελεστικές, που θα αποκεντρώνονται σταδιακά στα κατά τόπους και καθ’ ύλην αρµόδια
όργανα και ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι, η µεταρρύθµιση στο δηµόσιο είναι σήµερα
περισσότερο από ποτέ επιβεβληµένη. Για να γίνει όµως πραγµατικότητα απαιτούνται όχι fast track νοµοσχέδια, αλλά εθνική συνεννόηση και συνέργεια. Αν αυτά υπάρχουν, τότε είναι βέβαιη
και η επιτυχία. Δυστυχώς, όµως, δεν επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο
µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µια ιστορική
αναφορά. «Μέχρι τίνος το ελληνικόν αυτό κράτος, έχον σπιθαµιαίο το σώµα και υπερµεγέθη κεφαλήν, θέλει, ως ραχιτικόν, ως
εκτρωµατέον ανθρωπάριον, κινείν την οικουµένην ως εις γέ-
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λωτα;». Όταν ο Αλέξανδρος Σούτσος διατύπωνε το 1848 αυτό
το καυστικό σατιρικό ερώτηµα, το ελληνικό κράτος µόλις είχε
ενηλικιωθεί.
Δυστυχώς, εκατόν εβδοµήντα χρόνια µετά, θα µπορούσε κανείς σε έναν βαθµό να κάνει την ίδια περιγραφή: Κράτος µε µεγάλο κεφάλι και σώµα σπιθαµής, ένα κράτος το οποίο συχνά
εξακολουθεί να προκαλεί δάκρυα απόγνωσης στους πολίτες του.
Και αυτό το κράτος έχουµε επιτέλους χρέος να το αλλάξουµε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε τρία στιγµιότυπα, τα οποία δεν θα
αργήσουν να φανούν στη δηµόσια ζωή.
Εικόνα πρώτη: Ένα Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο συνεδριάζει τακτικά και προγραµµατισµένα µία φορά τον µήνα, υλοποιώντας το κυβερνητικό σχέδιο. Οι Υπουργοί νοµοθετούν και τα
χρονοδιαγράµµατα παρακολουθεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα, το
«Μαζί», ενώ τον συντονισµό έχει ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του, όπως συµβαίνει σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσµου.
Εικόνα δεύτερη: Το κράτος διαθέτει πλέον έναν απλό κώδικα
λειτουργίας που συµπυκνώνει και απλοποιεί όλες τις διάσπαρτες
διατάξεις σαράντα ετών. Διοικείται, ως προς το υπηρεσιακό του
σκέλος, από υπηρεσιακούς γενικούς γραµµατείς της ιεραρχίας
του δηµοσίου. Η λειτουργία του είναι διαφανής και ηλεκτρονική.
Και αυτό το εγγυάται µία νέα αρχή ελέγχου σε όλα τα επίπεδα.
Εικόνα τρίτη και πιο σηµαντική: Ένας πολίτης ο οποίος παύει
πια να είναι όµηρος της γραφειοκρατίας. Πολλές ατοµικές διοικητικές πράξεις -όλες ουσιαστικά- γίνονται πια µε την υπογραφή
γενικού διευθυντή και όχι του πολιτικού του προϊστάµενου και
σταµατούν οι ουρές, αφού οι επαφές µε το κράτος γίνονται
πλέον µόνο ηλεκτρονικά.
Όλες αυτές οι σκηνές περιγράφουν ουσιαστικά το περιεχόµενο και τους στόχους αυτού που αποκαλούµε επιτελικό κράτος.
Ξεκινάµε από τα του οίκου µας, από το πώς δηλαδή λειτουργεί
η ίδια η Κυβέρνηση. Πρόκειται για την πρώτη µεθοδική και συστηµατική αναδιοργάνωση της δράσης της. Συνεχίζουµε µε την
ανάταξη του µεγάλου ασθενούς, που είναι το ίδιο το κράτος,
µέσω µιας συνολικής τοµής στην ίδια τη λειτουργία της διοίκησης. Και οι δύο αυτές παρεµβάσεις υπηρετούν τέσσερις µεγάλες
αλλαγές σε ολόκληρη τη δηµόσια ζωή.
Πρώτον, η Κυβέρνηση γίνεται συλλογική, αλλά ταυτόχρονα
αποτελεσµατική και γρήγορη. Τα Υπουργεία, αντί να δρουν ως
ξεχωριστά φέουδα, εντάσσουν τις ενέργειές τους σε έναν κοινό
προγραµµατισµό. Το Υπουργικό Συµβούλιο ψηφίζει πια για όλα
και η κάθετη δοµή της Προεδρίας της Κυβέρνησης συνδράµει
τον Πρωθυπουργό στον ρόλο που του δίνει το ίδιο το Σύνταγµα.
Δεύτερον, η δηµόσια διοίκηση αποκοµµατικοποιείται και τα
στελέχη της αναβαθµίζονται. Σε κάθε Υπουργείο θεσµοθετείται
Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας µε τριετή θητεία, ο οποίος επιλέγεται αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ. Και το πιο σηµαντικό, ο Γενικός Διευθυντής αποκτά δικαίωµα υπογραφής σε ατοµικές
διοικητικές πράξεις.
Τρίτον, η γραφειοκρατία εκτιµάται ότι είναι η µεγαλύτερη στην
Ευρώπη. Έχει κόστος 7% του ΑΕΠ. Παρήγαµε τα τελευταία χρόνια κατά µέσο όρο έναν νόµο την εβδοµάδα και µεταξύ τεσσάρων µε πέντε προεδρικών διαταγµάτων. Λύνεται αυτό το
πρόβληµα -αντιµετωπίζεται τουλάχιστον- µε µια ειδική γραµµατεία η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενοποίηση ρυθµίσεων, µελετώντας εγκαίρως τις συνέπειές τους, διορθώνοντας
τυχόν αστοχίες. Ο σκοπός είναι -και φαντάζοµαι θα συµφωνήσουµε σε αυτό- να έχουµε λιγότερους αλλά καλύτερους νόµους.
Τέλος, τα µέλη της πολιτικής αλλά και της διοικητικής ηγεσίας
εργάζονται πια στο φως του αποτελέσµατος. Όλοι υπογράφουν
συµβόλαιο απόδοσης, ενώ ειδικά ασυµβίβαστα αποκλείουν τη
σύγκρουση συµφερόντων.
Καθιερώνεται Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία συγκεντρώνονται έξι διάσπαρτα σώµατα ελέγχου. Θα επανέλθω σε
αυτό το θέµα στη συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δικαίως από κάποιους συναδέλφους το νοµοσχέδιο αυτό χαρακτηρίστηκε ως ένα εγχειρίδιο για
την αποτελεσµατική δράση της κυβερνητικής δοµής και πιστεύω
ότι και δίκαια κάποιοι το αποκάλεσαν ένα ριζοσπαστικό µοντέλο
για ένα λειτουργικό κράτος του 21ου αιώνα.
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Δεν πρόκειται, ωστόσο, µόνο για ένα οργανωτικό σχήµα το
οποίο τακτοποιεί καλύτερα τη δηµόσια λειτουργία. Αποτελεί µια
σηµαντική πολιτική πρωτοβουλία, η οποία τελικά έχει και ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόµενο και ένα σύνολο παράλληλων µεταρρυθµίσεων για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό της χώρας. Γι’
αυτό, άλλωστε, επιλέξαµε το νέο επιτελικό κράτος να είναι µόλις
το δεύτερο από τα τρία εµβληµατικά νοµοσχέδια των πρώτων
εβδοµάδων της θητείας µας.
Σήµερα, όλες οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η ευηµερία των
κρατών και των λαών τους δεν εξαρτάται µόνο από τη γεωγραφική θέση, από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, από τον πολιτισµό τους, αλλά εξαρτάται εξίσου από την ποιότητα των
πολιτικών και των οικονοµικών τους θεσµών. Όσο πιο εύρωστη
και λειτουργική είναι µια δηµοκρατία τόσο πιο πλούσια είναι µια
χώρα. Και είναι αυτοί, τελικά, οι θεσµοί που καθορίζουν το συντηρητικό ή προοδευτικό τους πρόσηµο. Υπέρ ποίου λειτουργεί,
άραγε, µια εκτελεστική εξουσία µε σαφείς αρµοδιότητες και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, που δεν θα διαταράσσεται από αλλαγές κυβερνήσεων ή ακόµα και από ανασχηµατισµούς και ποιον
ευνοεί, τελικά, µια δηµόσια διοίκηση που δρα γρήγορα, αλλά έχει
αντίβαρα ελέγχου κάθε πράξη της; Και ποιος, τελικά, ωφελείται
από την εξάλειψη αυτού του τεράστιου και σιωπηλού κόστους,
που λέγεται δυσπιστία, έλλειψη εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, αλλά και προς το κράτος και τους θεσµούς συνολικά;
Κακά τα ψέµατα! Στις δηµοκρατίες ο πολυτιµότερος πόρος
είναι η πίστη των πολιτών στους θεσµούς που ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη ζωή τους. Είναι η συγκολλητική ουσία κάθε
κοινωνίας, αλλά είναι και προϋπόθεση εµπιστοσύνης των ξένων
επενδυτών, που µε τη σειρά της θα µεταφραστεί σε ανάπτυξη
της εθνικής οικονοµίας προς όφελος των πολλών.
Ο συµβιβασµός, λοιπόν, µε παλιές παθογένειες σήµερα σηµαίνει συντήρηση, ενώ η αποκατάσταση σύγχρονων και λειτουργικών θεσµών είναι µια προοδευτική επιλογή. Από την άλλη
πλευρά, µια κυβέρνηση κατακερµατισµένη και ένα κράτος πολυδαίδαλο δεν βοηθούν µια χώρα που ζητά να αφήσει πίσω της την
κρίση. Η πρώτη, η κατακερµατισµένη κυβέρνηση, µπορεί να αποφασίζει, χωρίς όµως να πράττει και το δεύτερο, το πολυδαίδαλο
κράτος, µπορεί σίγουρα να διογκώνεται και να κοστίζει, χωρίς
όµως τελικά να παράγει.
Η διαιώνισή τους, λοιπόν, σηµατοδοτεί τελικά µια συντηρητική
θέση, ενώ η αναζήτηση κεντρικής εξουσίας αλλά και διοίκησης,
που δίνουν λύση στα προβλήµατα των πολιτών, αποτελεί σήµερα
πραγµατικά προοδευτικό αίτηµα. Θα το ξαναπώ: πρόοδος σήµερα σηµαίνει πάνω από όλα αποτέλεσµα, σηµαίνει να κάνουµε
τις ζωές των πολιτών µας καλύτερες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι όσοι έχουµε υλοποιήσει
µεταρρυθµίσεις γνωρίζουµε ότι οι αλλαγές που προωθούνται
συχνά χωρίς σωστό σχεδιασµό και υλοποίηση είναι καταδικασµένες να µείνουν στα χαρτιά. Το διαπιστώσαµε αυτό όλα τα προηγούµενα χρόνια, όταν διακηρύξεις που ήχησαν έως και
επαναστατικές ξεχάστηκαν γρήγορα και µεγαλεπήβολα σχέδια
βρέθηκαν αµέσως σε λιµνάζοντα νερά.
Δεν νοµοθετούµε σε κοινωνικό και θεσµικό κενό. Ξέρουµε
καλά τις δυσκολίες, δεν υποτιµούµε της δυσκαµψίες. Και για να
εισαγάγουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µελετήσαµε πολύ
προσεκτικά τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις και συµβουλευτήκαµε
επισταµένως τη διεθνή εµπειρία.
Σε προηγµένες χώρες µέτρα όπως αυτά, τα οποία εισάγουµε
σήµερα προς ψήφιση, ισχύουν από καιρό. Και βέβαια συζητήσαµε αρκετά πριν το παρόν νοµοσχέδιο φτάσει στην Ολοµέλεια
προς ψήφιση. Οι αλλαγές που έγιναν δεκτές στην αρµόδια επιτροπή από τον αρµόδιο Υπουργό, παρατηρήσεις φορέων, παρατηρήσεις της Αντιπολίτευσης, πολλές έγιναν δεκτές,
αποδεικνύουν ότι αυτή η Κυβέρνηση ξέρει να ακούει, πως όταν
µιλά για διαβούλευση εντός του Κοινοβουλίου, το εννοεί και πως
η αναζήτηση συναίνεσης αποτελεί για εµάς µόνιµο στόχο, όχι για
να περνά πιο εύκολα ένα νοµοσχέδιο. Εξάλλου, έχουµε µία δυνατή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία. Αλλά ο σκοπός της διαβούλευσης στη Βουλή είναι τα νοµοσχέδια να βελτιώνονται και το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται προς ψήφιση στην Ολοµέλεια
διαφορετικό από ό,τι ήταν όταν εισήχθη στην επιτροπή. Και αυτό
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για εµάς είναι µια νίκη του πολιτικού διαλόγου, είναι µία νίκη συνολικά του κοινοβουλευτισµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, η πρακτική που θα ακολουθήσει
η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία καθ’ όλη τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών περιόδων που θα απολαµβάνουµε της εµπιστοσύνης της Βουλής και θα νοµοθετούµε, γιατί θέλουµε η Βουλή, η
δουλειά που γίνεται στις επιτροπές, η δουλειά που γίνεται στην
Ολοµέλεια να είναι µια δουλειά ουσιαστική. Και είχα και εγώ την
ευκαιρία να παρακολουθήσω λίγο τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή και η εικόνα που είχα -και σε αυτό συνέδραµαν όλοι οι
Βουλευτές- ήταν η εικόνα µιας αναβαθµισµένης συζητήσεως ως
προς την ποιότητά τους τουλάχιστον, αλλά και ως προς το ήθος
και το ύφος του πολιτικού διαλόγου. Και εύχοµαι πραγµατικά
αυτό να συνεχιστεί και εφεξής.
Ενσωµατώνουµε, λοιπόν, κάθε γόνιµη άποψη. Σκοπός µας
είναι να µεταρρυθµίσουµε χωρίς να κατεδαφίζουµε. Διεκδικούµε
όµως και τη συνέχεια. Είµαστε υποχρεωµένοι να αλλάξουµε το
κράτος, ενόσω αυτό λειτουργεί.
Κι απ’ όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι, νοµίζω ότι προκύπτει σαφώς το πολιτικό περιεχόµενο αλλά και η κοινωνική στόχευση του επιτελικού κράτους, το ίδιο και η διάθεσή µας για
διακοµµατικές συγκλίσεις στην εφαρµογή του. Με άλλα λόγια,
είναι καθαρό ότι δεν προωθούµε απλά ένα στενό οργανόγραµµα
πολιτικής πρακτικής, αλλά µια δέσµη κανόνων που «αιµοδοτείται» από το ενδιαφέρον µας για τον απλό πολίτη. Διότι πρόθεσή
µας είναι να κάνουµε το κράτος καλύτερο προς όφελος των πολλών, να αναµορφώσουµε, δηλαδή, κυβέρνηση και κράτος από
κοινού, για το κοινό καλό.
Ακριβώς γι’ αυτό, όµως, οφείλονται και ορισµένες απαντήσεις
στις βασικές ενστάσεις της Αντιπολίτευσης ότι τάχα το νοµοσχέδιο συγκεντρώνει υπέρµετρη εξουσία στον Πρωθυπουργό και σε
ένα πολυάριθµο επιτελείο, ότι δήθεν κοµµατικοποιεί την κρατική
µηχανή και, τέλος, ότι καταργεί τη διαφάνεια, αλλάζοντας τη
σύνθεση αρχών και φορέων που έχουν στην αρµοδιότητά τους
ελεγκτικές δραστηριότητες.
Έχουµε, λοιπόν, και λέµε: Απάντηση πρώτη. Είναι µάλλον
άστοχο ο συντονισµός και η στενή παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου να βαφτίζονται «συγκεντρωτισµός» και µάλιστα
από ένα κόµµα που ως κυβέρνηση συνεχών αντιφάσεων κόστισε
πολλά στη χώρα, πότε περνώντας ένα ολέθριο εξάµηνο, χωρίς
ο Πρωθυπουργός να ελέγχει τι πράττει ο Υπουργός Οικονοµικών,
πότε υπογράφοντας στην Αθήνα συµφωνίες µε την «COSCO»
που κάποιοι άλλοι επιχειρούσαν να καταργήσουν στον Πειραιά
και πότε αποφασίζοντας ως Μαξίµου την επένδυση στο Ελληνικό, αλλά φρενάροντάς τη αµέσως µετά ως Υπουργείο Πολιτισµού.
Το ίδιο ισχύει και στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Δεν µπορούν να µιλούν για πληθώρα συµβούλων όσοι πολλαπλασίασαν
µετακλητούς, ιδρύοντας θέσεις κατά βούληση, ούτε εκείνοι που
έκαναν το πρωθυπουργικό περιβάλλον εργαστήρι µετατροπής
παλαιών συνεργατών σε νέους Υπουργούς.
Η αλήθεια είναι µία: Το κυβερνητικό σχήµα πράγµατι αποκτά
κάθετη δοµή και, ναι, αποκτά οριζόντιο συντονισµό. Ουσιαστικά,
αποκτά την τυπική κατανοµή των ρόλων που αναθέτει στα κρατικά όργανα το ίδιο το Σύνταγµα και οριοθετεί ακόµα τη δράση
του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Όσο για τους αριθµούς, αυτοί µιλούν από µόνοι τους. Οι µετακλητοί συνεργάτες στις πρωθυπουργικές δοµές από εκατόν
εξήντα ένας µειώνονται στους εκατόν οκτώ, οι γενικές και ειδικές
γραµµατείες µειώνονται από ενενήντα τρεις σε πενήντα οκτώ και
συνολικά ο αριθµός των µετακλητών υποχωρεί κατά 12%, ενώ τίθεται και ανώτατο όριο στο δυναµικό του πρωθυπουργικού γραφείου, κάτι που δεν ίσχυσε ποτέ ως σήµερα.
Με άλλα λόγια, επιδίωξή µας είναι να προάγουµε τον συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα του κυβερνητικού έργου και το
Υπουργικό Συµβούλιο να δρα ως µια καλοκουρδισµένη µηχανή,
εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα για το οποίο έχουµε πάρει νοµιµοποίηση από τον ελληνικό λαό. Δεν κάνουµε τίποτα διαφορετικό απ’ ό,τι κάνουν όλα τα σοβαρά κράτη ως προς τον τρόπο
λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας και του Υπουργικού Συµ-
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βουλίου. Το να ανεχόµαστε διάσπαρτες απόψεις, Υπουργούς
που ο καθένας έχει την απόλυτη ανεξαρτησία του και δρα χωρίς
κανέναν συντονισµό µε το κυβερνητικό κέντρο, είναι µια πρακτική
η οποία στο παρελθόν δεν προήγαγε την αποτελεσµατικότητα
του κυβερνητικού έργου.
Απάντηση δεύτερη: Θα συµφωνήσετε -φαντάζοµαι- µαζί µου
ότι η λέξη «κοµµατικοποίηση», δεν ταιριάζει σε στόµατα που έλεγαν ότι «µετά την κυβέρνηση πρέπει να πάρουµε και την εξουσία», ούτε και σε εκείνους που αφού εγκαθιστούσαν κοµµατικούς
γενικούς γραµµατείς στα Υπουργεία, στη συνέχεια έκαναν φωτογραφικές προκηρύξεις, για να τους επιλέξουν δήθεν αξιοκρατικά. Κάποιοι έπαιρναν ακόµα και φακέλους των υποψηφίων στο
σπίτι τους.
Η αλήθεια είναι µία. Τώρα σε κάθε Υπουργείο θεσµοθετείται ο
υπηρεσιακός γενικός γραµµατέας. Θα είναι δηµόσιος λειτουργός καριέρας, θα επιλέγεται από το ΑΣΕΠ, θα έχει την ευθύνη
του προσωπικού, των δαπανών αλλά και του συντονισµού των
δηµόσιων πολιτικών. Ταυτόχρονα δικαίωµα υπογραφής αποκτούν όλοι οι γενικοί διευθυντές, κύριοι της Αντιπολίτευσης, που
επελέγησαν µε δικές σας διαδικασίες. Ήταν αντικειµενικές διαδικασίες, δεν το αµφισβήτησα αυτό. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο
καιρό όλες οι διαδικασίες και οι επαφές του πολίτη µε το δηµόσιο
θα είναι ψηφιακές.
Όσοι κινδυνολογούν, λοιπόν, για δήθεν απολύσεις και κοµµατισµό στο δηµόσιο, ας το παραδεχθούν. Η Νέα Δηµοκρατία είναι
αυτή που εµπιστεύεται και εκσυγχρονίζει τη δηµόσια διοίκηση,
που προσδίδει κύρος και αξιοπρέπεια στον δηµόσιο λειτουργό
και που αναβαθµίζει τον ρόλο των ικανών κρατικών αξιωµατούχων. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε γραµµή αυτού του νοµοσχεδίου,
έχει συνταχθεί όχι από κάποιο εξωτερικό νοµικό γραφείο αλλά
από αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η τρίτη απάντηση είναι επίσης εύκολη. Ποιον ικανοποιεί, αλήθεια, ένα σύστηµα που έφερε τη χώρα µας στις τελευταίες θέσεις στους δείκτες διαφάνειας και τι επιδόσεις είχαν, άραγε, έξι
διαφορετικοί και συχνά αλληλοκαλυπτόµενοι φορείς παρακολούθησης της διαφθοράς και πόσο ανεξάρτητα έδρασαν σώµατα
ελέγχου που είχαν για προϊστάµενο µετακλητό γραµµατέα διορισµένο από την κυβέρνηση, σε µια κυβέρνηση µάλιστα η οποία
είχε και δικό της Υπουργό, για να ρυθµίζει τα θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς; Ελεγκτής και ελεγχόµενος συγχωνεύονται, δηλαδή, στο ίδιο πρόσωπο.
Στο πρότυπο, λοιπόν, άλλων κρατών η Ελλάδα αποκτά επιτέλους µια ενιαία Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ανταποκρινόµαστε πλήρως στις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ. Δεν
ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα. Αξιοποιούµε την τεχνική βοήθεια
που εσείς είχατε ζητήσει και ενσωµατώνουµε πλήρως τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, για το πώς πρέπει να λειτουργεί αυτή η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας. Και ο επικεφαλής της αρχής θα επιλέγεται µε
ανοιχτό διαγωνισµό από ανεξάρτητη επιτροπή και σε αυτήν ενοποιούνται όλα τα σώµατα ελέγχου της διοίκησης. Οι υπηρετούντες στους έξι παλιούς φορείς µεταφέρονται και συνεχίζουν κάθε
έργο που έχουν σε εξέλιξη. Οι διευθυντές τους δεν θα ορίζονται
πλέον από την κυβέρνηση, αλλά και αυτοί ύστερα από ανοικτό
διαγωνισµό. Με άλλα λόγια γίνεται πράξη η ουσιαστική θεσµική
και επιχειρησιακή αποπολιτικοποίηση του ελέγχου της διαφθοράς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι καιρός πια τα λόγια του
Σούτσου που επικαλέστηκα στην αρχή, να µην προκαλούν πλέον
το µειδίαµα του συµβιβασµού µε το διαρκές βάλτωµα αλλά να
γίνουν αφορµή για µεγάλες παραδοχές και ριζοσπαστικές επιλογές. Εµείς οι ίδιοι καλούµαστε τώρα να αλλάξουµε τις ζωές
µας, να αποκτήσουµε τον δυναµικό τρόπο διακυβέρνησης που
χρειάζεται η χώρα και µαζί το σύγχρονο κράτος που µας αξίζει.
Το Σύνταγµά µας προβλέπει όντως µια ισχυρή εκτελεστική
εξουσία. Κάποιοι τη λένε και πρωθυπουργοκεντρική. Όµως η
πράξη αποδεικνύει πως η εφαρµογή του µοντέλου αυτού το καθιστά ψευδεπίγραφα συγκεντρωτικό. Μην ξεχνάµε ότι επί σαράντα πέντε χρόνια βρέθηκαν στη εξουσία πρωθυπουργοί
µερικοί από τους οποίους είχαν µεγάλο πολιτικό εκτόπισµα, πολύ
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ισχυρή λαϊκή εντολή. Το κυβερνητικό σχήµα, όµως, είχε ανέκαθεν χαλαρή θεσµική θωράκιση, εσωτερικές ανακολουθίες και
πολύ συχνά ελλιπή τεκµηρίωση. Έτσι σπάνια πετύχαινε να διατηρήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών. Οι αιτίες είναι η έλλειψη
κοινού σχεδίου, διυπουργικού συντονισµού και συνεργασίας µε
τη διοίκηση.
Ποιο ήταν το γνωστό φάρµακο για να αντιµετωπιστούν αυτές
οι παθογένειες; Μια µατιά στις αλλεπάλληλες αλλαγές των αποφάσεων και στο πάνθεον των εκατοντάδων ανασχηµατισµών
δίνει την απάντηση. Εδώ και δεκαετίες η λύση ήταν απλά να αλλάζουµε τα πρόσωπα, αντί να ευρυνθούν και να παραµείνουν
στέρεοι αφού θα έχουν ριζώσει σωστοί θεσµοί προγραµµατισµού δράσης και εποπτείας.
Αυτό ακριβώς το πρόβληµα αντιµετωπίζει το καινοτόµο σύστηµα κυβερνητικής λειτουργίας που εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο, ενδυναµώνοντας την κεντρική εξουσία, συντονίζοντας τους
υπουργικούς της βραχίονες, ώστε να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου της, να δίνει γρήγορες λύσεις, µε βάση το πρόγραµµα για το οποίο ψηφίστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία.
Στο άλλο µέτωπο πάλι, αυτό της δηµόσιας διοίκησης, η εικόνα,
δυστυχώς, δεν διαφέρει. Κανείς δεν είναι υπερήφανος για τις
υπηρεσίες που παρέχει σήµερα το κράτος µας, όµως ούτε και
από τη θέση του δηµοσίου υπαλλήλου. Ένα απρόσωπο κράτος
µε πολλά πλοκάµια, µε λίγο συντονισµό γίνεται κράτος υπερτροφικό και αργό. Χωρίς εποπτεία µένει εκτεθειµένο στην αδιαφάνεια. Δίχως αξιοκρατία όλο και νοθεύει την προσφορά του προς
εκείνους, για λογαριασµό των οποίων υποτίθεται ότι υπάρχει. Αιτίες: ο εναγκαλισµός µε την πολιτική, η αδυναµία παρακολούθησης προόδου ανά τοµέα, η απουσία κάθε διαδικασίας διαφάνειας
και αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα τα ξέρουµε. Ρουσφέτια, θύλακες παράπλευρης εξουσίας και συχνά λάθος άνθρωποι στις
λάθος θέσεις και, προφανώς, η τελική κατάληξη είναι η οπισθοδρόµηση, το χάσιµο πολύτιµου χρόνου και χρήµατος, δηµοσίου
βεβαίως.
Σε αυτές τις παθογένειες επιχειρούν να απαντήσουν οι ρυθµίσεις µας για το επιτελικό κράτος, αποκοµµατικοποιώντας τη λειτουργία του, µεταφέροντας σηµαντική διοικητική ύλη από την
πολιτική ηγεσία στα δικά του στελέχη, στα ίδια τα στελέχη της
δηµόσιας διοίκησης, αξιολογώντας τη δράση τους, παρέχοντάς
τους ψηφιακούς συµµάχους, για να ξαναγίνει η διοίκηση αληθινά
δηµόσια, έτσι ώστε το νέο φιλικό κράτος να µπορέσει να νοµιµοποιηθεί και πάλι στη συνείδηση των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα ως τώρα να υπογραµµίσω µερικές από τις πιο σηµαντικές τοµές που φέρνει το
νοµοσχέδιο στον τρόπο λειτουργίας της Κυβέρνησης και του
κράτους. Εξήγησα τη στόχευσή του αλλά και το πολιτικό του περιεχόµενο και περιγράφοντας τη σηµερινή κατάσταση, θέλησα
να αναδείξω τον προοδευτικό εκσυγχρονιστικό αλλά ταυτόχρονα
και εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα του.
Κλείνω µε την ελπίδα ότι αρκετοί από µας και όσοι µάς παρακολούθησαν προβληµατίστηκαν γόνιµα από αυτή τη συζήτηση
και ότι έχουν και αυτοί συµπεράνει ότι όσο και αν οι επόµενες κινήσεις µας µοιάζουν µε ένα ανοιχτό ελπιδοφόρο στοίχηµα, άλλο
τόσο αποτελούν µονόδροµο για το αύριο, γιατί καθήλωση σηµαίνει οπισθοδρόµηση και την οπισθοδρόµηση αυτή οι πολίτες την
πλήρωσαν ήδη πολύ ακριβά. Ξέρουν ότι οδηγεί σε αδιέξοδα και
έχουν γυρίσει σελίδα.
Η Ελλάδα έµεινε για πολύ καιρό πίσω από τις εξελίξεις. Πολλές παθογένειες του παρελθόντος οξύνθηκαν, κακοφόρµισαν τα
τελευταία χρόνια, όµως έχουµε και πάλι την ευκαιρία να κερδίσουµε τον χαµένο χρόνο. Ταξιδεύουµε πάνω σε ένα δυνατό
σκαρί µιας ισχυρής κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, την οποία
επέλεξε ο λαός στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και αυτό που χρειάζεται ετούτη την ώρα η πατρίδα, είναι ο αναγκαίος συντονισµός
και τα κατάλληλα εργαλεία δράσης, ώστε αυτές οι ευνοϊκές προϋποθέσεις που υπάρχουν, να συνδυαστούν και να καρποφορήσουν και όλοι οι θετικοί παράγοντες να φέρουν γρήγορα και
σίγουρα το καλύτερο αποτέλεσµα.
Ακριβώς αυτές τις αναγκαιότητες υπηρετεί, κυρίες και κύριοι,
το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος και για αυτό και καλώ
όλες και όλους να το υπερψηφίσουν.
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Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μητσοτάκη, άκουσα την τοποθέτησή σας, την οµιλία
σας. Παρουσιάσατε, βεβαίως, µε όσο καλύτερο τρόπο µπορούσατε το νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά κατ’ εσάς στην καλύτερη
οργάνωση του κράτους. Είπατε, όµως, πράγµατα τα οποία απέχουν από την πραγµατικότητα και γι’ αυτό ζήτησα τον λόγο να
παρέµβω για δέκα λεπτά, µε την ανοχή του Προέδρου. Δεν θα
µακρηγορήσω.
Κύριε Μητσοτάκη, ένα θέµα είναι η καλύτερη οργάνωση του
κράτους. Αντιλαµβάνοµαι ότι εσείς ξεκινώντας τη θητεία σας ως
Πρωθυπουργός, εκ των προτέρων δεν δείχνετε εµπιστοσύνη
στους ίδιους τους Υπουργούς σας, αλλά αυτό είναι δικό σας
θέµα. Εύχοµαι το σχήµα το οποίο έχετε αποφασίσει, να αποδειχθεί αποτελεσµατικό στην πράξη, πολύ φοβάµαι όµως.
Όµως δεν πήρα τον λόγο για αυτό. Πήρα τον λόγο για να αποκαταστήσω ορισµένα ζητήµατα που έχουν ακουστεί όλες αυτές
τις µέρες, έχουν γραφτεί, αλλά και κατά κόρον κατά τα τεσσεράµισι χρόνια στα οποία ήµασταν εµείς στην κυβέρνηση τόσο
εσείς όσο και τα µέσα ενηµέρωσης που στηρίζαν την αντιπολίτευση τότε, είχατε εκτεταµένα αναφερθεί στοχοποιώντας συνεργάτες µας µετακλητούς αδίκως και διαµορφώνοντας µία ψευδή
εικόνα για την πραγµατικότητα, µία εικόνα η οποία αναπαράγεται
δυστυχώς και σήµερα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, την εικόνα
ότι δήθεν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε διογκώσει τον αριθµό
των µετακλητών.
Διαβάζω σηµερινό ψευδές δηµοσίευµα από την εφηµερίδα
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ότι από τους χίλιους οκτακόσιους ογδόντα
οκτώ, λέει, µετακλητούς τον Δεκέµβρη του 2014 µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν τους δυο χιλιάδες εξακόσιους ενενήντα
εννιά. Κι αναφερθήκατε κι εσείς, χωρίς αριθµούς όµως, σε ανάλογα στοιχεία.
Για να γίνει αντιληπτή στο Σώµα η λαθροχειρία την οποία επιχειρείτε –επιχειρήσατε και συνεχίζετε να επιχειρείτε-, θα εξηγήσω όσο πιο συνοπτικά µπορώ, για ποιον λόγο όλο αυτό το
διάστηµα έχει δηµιουργηθεί αυτή η σύγχυση.
Μέχρι το 2015 στην απογραφή των µετακλητών υπαλλήλων
δεν καταγράφονταν οι ειδικοί σύµβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες,
οι επιστηµονικοί συνεργάτες. Απογράφονταν µόνο οι απλοί µετακλητοί, οι οποίοι δεν ήταν καν οι µισοί. Ήταν πολύ λιγότεροι
από τους µισούς.
Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Στο γραφείο
του Υπουργού Υγείας τότε, του κ. Βορίδη, µόνο στον Υπουργό –
όχι σε αναπληρωτή ή Υφυπουργό, γενικούς γραµµατείς κ.λπ.υπηρετούσαν συνολικά πενήντα τρία άτοµα. Ξέρετε πόσοι απ’
αυτούς ήταν µετακλητοί; Μόνο οι οκτώ. Δεκατέσσερις ειδικοί
σύµβουλοι, τέσσερις ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, δυο δηµοσιογράφοι, δεκατέσσερις αποσπασµένοι και έντεκα µε διάθεση
στον Υπουργό Υγείας. Από πού; Από το ΚΕΕΛΠΝΟ φυσικά. Κι
αυτή δεν ήταν µια ειδική περίπτωση. Σε όλα τα Υπουργεία αυτό
γινόταν.
Εσείς που µιλάτε εδώ κουνώντας το δάχτυλο για τους µετακλητούς επί ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσατε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης µε πενήντα δυο, αν δεν κάνω λάθος,
µετακλητούς υπαλλήλους.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης είχε δώδεκα µετακλητούς υπαλλήλους.
Συνεπώς εδώ έχουµε µια λαθροχειρία συνεχιζόµενη, µια διαστρέβλωση, η οποία προφανώς και είχε στόχο να δηµιουργήσει
την ψευδή εντύπωση ότι δήθεν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηµιουργήσει µια στρατιά συνεργατών µετακλητών, θέλοντας να
καταλάβει το κράτος. Κι αν µένατε µόνο εκεί, θα ήταν καλά. Αλλά
είχατε δηµιουργήσει ταυτόχρονα και µια εκστρατεία στοχοποίησης των ανθρώπων αυτών. Είχαν ανακαλύψει µέσω του Face-
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book τις φωτογραφίες τους, τις συνήθειές τους, τα σκουλαρίκια
που φορούσαν, τα µαγιό που φορούσαν στις παραλίες. Τους
στοχοποιήσατε, για να δηµιουργήσετε την εντύπωση ότι δήθεν
ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του είχαν φέρει τη στρατιά των κατσαπλιάδων -έτσι έγραφαν- για να καταλάβει το κράτος.
Πάµε παρακάτω. Έρχεστε εσείς σήµερα και µε το καληµέρα
συστήνετε επτακόσιες θέσεις µετακλητών. Διαβεβαίωνε ο κ. Γεραπετρίτης στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής ότι αυτός ο αριθµός έχει κλειδώσει και δεν θα αυξηθεί. Μέσα σε τρεις µέρες
κατέθεσε νοµοτεχνική βελτίωση και αυξάνει τον αριθµό των µετακλητών και τον συνολικό αριθµό του προσωπικού στην Προεδρία της Κυβέρνησης κατά ακαθόριστο αριθµό. Μίλησε χθες
για αύξηση µόνο κατά είκοσι. Δεν έχω λόγο να σας αµφισβητήσω
αλλά έχω την αίσθηση ότι ούτε εσείς στο τέλος της ηµέρας δεν
θα ξέρετε πόσοι είναι.
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό το ζήτηµα. Αυξάνετε τις αποδοχές
των µετακλητών και εκτοξεύετε το δηµοσιονοµικό κόστος. Με
βάση τις σηµερινές προβλέψεις του µισθολογίου, µόνο οι ειδικοί
επιστηµονικοί σύµβουλοι και συνεργάτες κατατάσσονταν σε
προχωρηµένα µισθολογικά κλιµάκια. Με τις προτεινόµενες διατάξεις, πλέον όλοι οι µετακλητοί συνεργάτες Υπουργών θα τυγχάνουν ειδικών µισθολογικών προνοµίων. Αυτό σηµαίνει και
επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Μειώνετε και τις προϋποθέσεις που ο
νόµος µέχρι σήµερα προέβλεπε, προκειµένου κάποιος να είναι
συνεργάτης σε ιδιαίτερο γραφείο Υπουργού. Δεν απαιτείται
πλέον πτυχίο ΑΕΙ, παρά µονάχα απολυτήριο γενικού ή επαγγελµατικού λυκείου. Δεν ξέρω µήπως πρέπει αυτή την τροπολογία
να την κρατήσετε, µήπως σας χρειαστεί για την ΕΥΠ. Θα σας ρωτήσω µετά γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για να κλείσω όµως το θέµα των µετακλητών, θα πω µονάχα
τούτο. Όλοι κι όλοι οι µετακλητοί επιστηµονικοί συνεργάτες, ειδικοί σύµβουλοι στη δική µας διακυβέρνηση ήταν επτακόσιοι
εβδοµήντα.
Οι απλοί µετακλητοί ήταν περί τους τριακόσιους και όχι δύο
χιλιάδες εξακόσιοι, όπως περιγράφετε. Η απογραφή αυτή, λοιπόν, στην οποία αναφέρονται δηµοσιεύµατα και ίσως και εσείς,
περιλαµβάνει όλους τους συνεργάτες των Βουλευτών όλων των
κοµµάτων τους χρεώνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλους
τους συνεργάτες των αιρετών της αυτοδιοίκησης τους χρεώνατε
στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως αντιλαµβάνεστε ότι ο
αριθµός αυτός πολύ απείχε από την πραγµατικότητα, σε σχέση
µε τους πραγµατικά εργαζόµενους στην κυβέρνηση.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Τα λέω όλα αυτά, διότι δεν υπάρχει
άλλο Βήµα για να αποκαθίσταται η αλήθεια απ’ ότι φαίνεται,
παρά µονάχα αυτό το Βήµα εδώ της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άκουσα προχθές σε µια τηλεοπτική συνέντευξη την Ευρωβουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, την κ. Ασηµακοπούλου, για το ίδιο
θέµα να λέει: «Ποτέ δεν έχουµε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν
µετακλητοί. Είχε µια ιδιοτέλεια η κριτική που κάναµε στον αντίπαλό µας.».
Είχε µια ιδιοτέλεια η κριτική που κάνατε ως αξιωµατική αντιπολίτευση τέσσερα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ! Είχε µια ιδιοτέλεια για
τους µετακλητούς. Είχε µια ιδιοτέλεια για την οικονοµία που
διαρκώς λέγατε ότι καταστρέφεται, ότι πέφτουµε στα βράχια, ότι
δεν θα βγούµε από τα µνηµόνια, ότι δεν θα βγούµε στις αγορές!
Είχε µια ιδιοτέλεια η κριτική που ασκήσατε για τη Συµφωνία
των Πρεσπών! Μας είπατε προδότες, αλλά τώρα την εφαρµόζετε!
Είχε µια ιδιοτέλεια η κριτική που ασκήσατε για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, αλλά µετά βάλατε Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τον Αρχηγό της Αστυνοµίας τις µέρες εκείνες. Είχε µια ιδιοτέλεια η πολιτική σας στην
αντιπολίτευση!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θα βρίσκοµαι εδώ απ’ αυτό εδώ το Βήµα καθηµερινά -µπορεί να σας κάνω τη ζωή δύσκολη αλλά αυτό έχει η δηµοκρατίαγια να υπερασπιστώ την αλήθεια και να αντικρούσω αυτόν τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απύθµενο λαϊκισµό που χρησιµοποιήσατε και για να καταλάβετε
την εξουσία, αλλά και τώρα τις πρώτες µέρες της διακυβέρνησής
σας την υποκρισία και τον λαϊκισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έρχοµαι σε δύο ακόµα ζητήµατα. Μας είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι πήρατε τις συµβουλές της τεχνικής βοήθειας και του
ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ σας συµβούλευσε να καταργήσετε τον θεσµό
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης; Αυτή ήταν η τεχνική συµβουλή που λάβατε; Ο ΟΟΣΑ και η τεχνική βοήθεια σάς
συµβούλευσε να ελέγξετε µε φωτογραφική τροπολογία -δεν
είναι σε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά στο επόµενο- και να αλλάξετε
τη διοίκηση µιας Ανεξάρτητης Αρχής, της Επιτροπής Ανταγωνισµού; Εάν είναι ο ΟΟΣΑ, τότε να πάµε πάσο.
Όµως άλλα λέγατε εσείς ο ίδιος, σε ό,τι αφορά τον θεσµό του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. Με επιστολή σας στις
22-7-2014 ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης προς το
Συµβούλιο της Επικρατείας επιχειρηµατολογούσατε υπέρ της
ανάγκης ο τότε Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, κ. Ρακιντζής -είχε υπερβεί τη θητεία του και έµεινε άλλα πέντε χρόνια
από τη θητεία του τελικά- να παραµείνει στη θέση του, παρά το
ότι είχε εκπληρώσει τη θητεία του, διότι ήταν µεγάλη η σπουδαιότητα των αρµοδιοτήτων του!
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τότε ήταν µεγάλη η σπουδαιότητα των αρµοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, επειδή λεγόταν Ρακιντζής. Τώρα που λέγεται Παπασπύρου και ψάχνει τη «NOVARTIS»,
το ΚΕΕΛΠΝΟ, δεν υπάρχει καµµία σπουδαιότητα και καταργούµε
τον θεσµό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάµε τώρα και στην άλλη απίστευτη υποκρισία σχετικά µε την
ανεξάρτητη αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Έρχεστε εδώ
µε το επιχείρηµα δήθεν του να ξεφύγουµε από την κοµµατικοποίηση του κράτους.
Θα ήθελα, κύριε Μητσοτάκη, να σας θυµίσω, ποιος ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισµού για δέκα χρόνια, µε παράταση της θητείας του για άλλα πέντε και ποιοι ήταν αυτοί που
τον συµβούλευαν, ποιοι ήταν αυτοί που είχε στο γραφείο του,
ποιοι ήταν οι νοµικοί του σύµβουλοι, ποιος ο διευθυντής του γραφείου του, ποια τα µέλη της επιτροπής, που θυµηθήκατε τώρα
εσείς την κοµµατικοποίηση του κράτους και σας έπιασε ο πόνος.
Έχω βρει και θα σας διαβάσω, για να µη λέτε ότι κατηγορώ
διαρκώς το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», το δηµοσίευµά του στις 31 Αυγούστου 2009, όταν ανάφερε την είδηση της επιλογής του κ. Δηµήτρη Κυριτσάκη, δικαστικού µέχρι τότε. «Επιβεβαιώθηκαν»,
έγραφε, «οι πληροφορίες µας για την τοποθέτηση του Κρητικού
στην καταγωγή και γνωστού για τις σχέσεις µε την οικογένεια
Μητσοτάκη, δικαστικού Δηµήτρη Κυριτσάκη, στην καρέκλα της
Επιτροπής Ανταγωνισµού».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως δεν ήταν µόνο ο κ. Κυριτσάκης που είχε στενές σχέσεις
µε εσάς, µε την οικογένειά σας, ήταν και άλλοι οι οποίοι είχαν
στενές σχέσεις, διότι εκείνη τη περίοδο εξ όσων γνωρίζω ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έλεος!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Γιατί, κύριε Γεραπετρίτη; Θα είστε στο απυρόβλητο; Τώρα δεν είστε ένας καθηγητής, είστε Υπουργός. Είστε
Υπουργός Επικρατείας και θα κρίνεστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βασικός νοµικός σύµβουλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού για
έξι χρόνια! Ετοιµάσατε εσείς το νοµοσχέδιο για να αντικαταστα-
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θεί η κ. Θάνου, αλλά από το 2012 ως το 2018 υπό την ηγεσία του
κ. Κυριτσάκη, βεβαίως, παρείχατε νοµικές υπηρεσίες. Μάλιστα
λάβατε και τις αντίστοιχες αµοιβές -βεβαίως είναι δίκαιες και έντιµες αµοιβές, όµως τις καταθέτω- πάνω από 100.000 ευρώ, δηλαδή ήσασταν ο βασικός νοµικός σύµβουλος της επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως το γραφείο σας είναι γνωστό. Δεν υπάρχει θέµα. Αυτά
τα βρήκαµε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν είναι τίποτα µυστικά, τα γνωρίζετε, αλλά ταυτόχρονα το 2017 και το 2018 ήσασταν και σύµβουλος του κ. Μητσοτάκη, βασικός νοµικός σύµβουλος της
Επιτροπής Ανταγωνισµού και σύµβουλος του κ. Μητσοτάκη. Τότε
δεν υπήρχε θέµα κοµµατικοποίησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Σήµερα υπάρχει θέµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως πέραν του κ. Κυριτσάκη και ο σηµερινός Γενικός Γραµµατέας της Βουλής, ο κ. Μυλωνάκης, Διευθυντής του Γραφείου
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού τότε, Διευθυντής
του Γραφείου του Προέδρου, του κ. Κυριτσάκη, ήταν ταυτόχρονα και ειδικός σύµβουλος του κ. Μητσοτάκη, δικός σας, όταν
ήσασταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Κρατούσε ταυτόχρονα -όπως ο ίδιος ο κ. Κυριτσάκης είχε πει στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου 2017και τις δύο θέσεις. Τότε δεν υπήρχε θέµα κοµµατικοποίησης.
Όµως, πολύ φοβάµαι ότι δεν τίθεται εδώ απλά θέµα κοµµατικοποίησης µιας ανεξάρτητης αρχής. Τίθεται θέµα «µητσοτακοποίησης» της ανεξάρτητης αυτής αρχής, που επί δέκα χρόνια
ήταν µια αρχή που λειτουργούσε µε συµβούλους και φίλους δικούς σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό σας ενόχλησε, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει θα απαντήσω
σχετικά και στις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, διότι ξέρετε ένα θέµα είναι οι νόµοι, ένα θέµα είναι
το Σύνταγµα, ένα θέµα είναι και το Ενωσιακό Δίκαιο.
Επίσης να σας θυµίσω -άλλα µέτρα και άλλα σταθµά!- όταν
είχε έρθει ο κ. Σταθάκης ως αρµόδιος Υπουργός το 2016 στην
Ολοµέλεια της Βουλής, µε µια τροπολογία που ήθελε να περάσει
ασυµβίβαστο για µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε συγγενικές σχέσεις µε Βουλευτές και Υπουργούς και αφορούσε τη σηµερινή Υπουργό Παιδείας και την τότε Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας, κ. Κεραµέως, που ο σύζυγός της, ο κ. Λουκάς,
ήταν µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού του κ. Κυριτσάκη.
Τότε, επίσης, δεν υπήρχε θέµα κοµµατικοποίησης, αλλά ταυτόχρονα όλοι σας οι Βουλευτές είχαν επιχειρηµατολογήσει, ανάµεσά τους και ο κ. Δένδιας, ο κ. Βαρβιτσιώτης, η ίδια η κ.
Κεραµέως, ο κ. Βορίδης, αλλά και ο κ. Λοβέρδος -θα το θυµάται
άλλωστε, τουλάχιστον ο κ. Λοβέρδος δεν αλλάζει άποψη και
τώρα φαντάζοµαι ότι θα πει τα ίδια- ότι είναι αντισυνταγµατικό
να υπάρχει αναδροµικότητα και να διακοπεί πρόωρα η θητεία
µελών της επιτροπής.
Σήµερα δεν είναι αντισυνταγµατικό να διακοπεί µόλις ανέλαβε;
Μόλις ανέλαβε, πριν από τρεις µήνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καταθέτω στα Πρακτικά και τα Πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης µε την επιχειρηµατολογία όλων σας για την αντισυνταγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κλείνω µε το θέµα που έχει προκύψει σε σχέση µε τον Διοικητή της ΕΥΠ. Διότι, κοιτάξτε, η εθνική ασφάλεια της χώρας,
οι µυστικές υπηρεσίες της χώρας, τα εθνικά απόρρητα είναι πολύ
κρίσιµο και ευαίσθητο ζήτηµα. Οφείλω να οµολογήσω ότι δεν τον
γνωρίζω τον άνθρωπο, το είπα και χθες, και µπορεί να τον αδικώ.
Εντούτοις, κύριε Μητσοτάκη, εγώ είχα δώσει εντολή στον κ.
Ρουµπάτη να σας ενηµερώνει για όλα. Ελπίζω να κάνετε το ίδιο.
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Δεν ξέρω αν θα το κάνετε µε τον κ. Κοντολέων, διότι έχω την αίσθηση ότι µε βάση το βιογραφικό του και µε βάση τον ισχύοντα
νόµο, για να µπορέσει να αναλάβει υπηρεσία ως Διοικητής της
ΕΥΠ, πρέπει να έχει πτυχίο αναγνωρισµένο ισότιµο είτε πτυχίο
της ηµεδαπής είτε ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής. Έτσι λέει ο
νόµος. Οι νόµοι είναι για να εφαρµόζονται. Εκτός αν οι νόµοι δεν
συµβαδίζουν µε τις επιδιώξεις µας. Τόσο το χειρότερο για τους
νόµους. Θα φέρετε πάλι µια τροπολογία να αλλάξετε τον νόµο.
Αυτό το οποίο, όµως, διαπιστώνουµε εµείς µέσα από µια µικρή
έρευνα την οποία κάναµε µετά από την ανάρτηση του βιογραφικού -που αργήσατε µια εβδοµάδα σχεδόν- είναι ότι ο άνθρωπος
έχει κάνει σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του Λονδίνου εξ
αποστάσεως. Και πήρε ο άνθρωπος ένα πτυχίο στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο στα τριάντα τέσσερά του χρόνια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Με άριστα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν ξέρω αν είναι άριστα, αλλά σίγουρα θα
είναι άριστος για να τον επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης. Εν τούτοις,
όµως, το πτυχίο αυτό µάλλον δεν έχει αναγνωριστεί από το σηµερινό ΔΟΑΤΑΠ, παλαιότερα ΔΙΚΑΤΣΑ. Διότι µε µία πρόχειρη,
επίσης, µατιά και µία πρόχειρη έρευνα την οποία κάναµε, διαπιστώσαµε ότι το µόνο το οποίο έχει αναγνωριστεί από την ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ -γιατί είναι δηµόσιο, µπορείτε να το βρείτε
κι εσείς- ο µόνος ακαδηµαϊκός τίτλος που έχει αναγνωριστεί από
το εν λόγω πανεπιστήµιο από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι αυτός που αναφέρεται όχι σε management, σε σπουδές µάνατζµεντ, όπως δηλώνει στο βιογραφικό του ο εκλεκτός σας αλλά στο Department
of Music. Μήπως είναι µουσικός ο νέος Διοικητής της ΕΥΠ; Δεν
ξέρω. Αν είναι θα είναι σύννοµη η απόφασή σας. Αν δεν είναι,
όµως, θα πρέπει κι εδώ να αλλάξετε τον νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
Και κλείνω, λέγοντας το εξής. Κύριε Μητσοτάκη, τα θέµατα
που αφορούν την εθνική ασφάλεια είναι κρίσιµα θέµατα. Με ποια
εχέγγυα εσείς επιλέγετε έναν άνθρωπο -που επαναλαµβάνω µπορεί να τον αδικώ και να είναι έντιµος- που δεν τον ξέρει κανείς,
που η µόνη περγαµηνή του είναι ότι ήταν σε κάποιες ιδιωτικές
εταιρείες σεκιούριτι και παραδίδετε εσείς ένα κρίσιµο πόστο, σε
έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ως µόνη περγαµηνή την ιδιωτική
εταιρεία σεκιούριτι, µία εταιρεία που όπως διαβάζω σε δηµοσιεύµατα -δεν ξέρω αν είναι αληθή- έχει καταδικαστεί σε µεγάλα
χρηµατικά πρόστιµα -ειρωνεία της τύχης, από την Επιτροπή Ανταγωνισµού πάλι- για τη δηµιουργία καρτέλ στον χώρο της ιδιωτικής φύλαξης, πρόστιµα από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβιάσεις εργατικής νοµοθεσίας στο έργο φύλαξης του
ΗΣΑΠ και άλλες παρεµβάσεις.
Ρωτώ, λοιπόν, µε ποια εχέγγυα και ποιες ασφαλιστικές δικλίδες µάς λέτε ότι µπορεί να ανταποκριθεί αυτός ο άνθρωπος στην
εθνική αποστολή µε όρους εθνικού σχεδιασµού, µε όρους εµπιστοσύνης και εχεµύθειας και το κυριότερο µε όρους σεβασµού
στον δηµοκρατικό χαρακτήρα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας, κύριε Μητσοτάκη, το εξής: Κάντε
ό,τι αλλαγές θέλετε στην Κυβέρνησή σας, αν δεν εµπιστεύεστε
τους Υπουργούς σας. Όµως το κράτος δεν είναι φέουδο, δεν
είναι τσιφλίκι. Εδώ υπάρχει η δηµοκρατία και θα δίνετε λογαριασµό για τις πράξεις σας και θα σας ελέγχουµε καθηµερινά. Και
αν δεν τηρείτε τον νόµο και το Σύνταγµα θα λογοδοτείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχουν ζητήσει τον
λόγο ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης και η Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κεραµέως. Θα µιλήσει πρώτος ο
κ. Γεραπετρίτης και εν συνεχεία η κ. Κεραµέως.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μου
περιποίησε διπλή τιµή ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και µάλιστα σήµερα και σε θέµατα προσωπικά.
Όπως όµως και εχθές έτσι και σήµερα, κύριε Πρόεδρε, δεν
αναφερθήκατε στο νοµοσχέδιό µου. Είναι προφανές ότι θα ήταν
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ίσως χρησιµότερο, µια και βρίσκεστε εδώ επ’ ευκαιρία αυτού του
νοµοσχεδίου, τουλάχιστον να µου αποδώσετε µια µοµφή, για ό,τι
εγώ έχω την κοινοβουλευτική ευθύνη. Και να σας θυµίσω ότι εγώ
δεν έχω την κοινοβουλευτική ευθύνη για τη διάταξη σχετικά µε
την Επιτροπή Ανταγωνισµού και κατά τούτο εάν θέλετε να µου
την αποδώσετε ή να µου τη χρεώσετε…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όχι...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εσείς
είπατε ότι είµαι ο συντάκτης, κύριε Πρόεδρε, και για τον λόγο
αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ να υπάρχει µεγαλύτερη προσοχή, σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική τάξη.
Πέρα από αυτό µια και αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτηµα, θα
ήθελα να επισηµάνω το εξής: Αντιλαµβανόµαστε όλοι τι σηµαίνει
µια ανεξάρτητη αρχή, τι σηµαίνει ανεξάρτητη αρχή η οποία εκπηγάζει από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι σηµαίνει µια
συνταγµατική ανεξάρτητη αρχή, τι σηµαίνει µια αρχή η οποία
αναγνωρίζεται από το Σύνταγµα, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, κύριε Πρόεδρε, το τι σηµαίνει να υπάρχει αµεροληψία απόλυτη σε αυτές τις
ανεξάρτητες αρχές. Και η απόλυτη αµεροληψία απαιτεί, κύριε
Πρόεδρε, να µην υπάρχει κοµµατική θέση πριν, κατά και µετά τη
θητεία σε µια τέτοια αρχή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν ταυτίζετε την ύπαρξη µιας επαγγελµατικής σχέσης ή αν
ταυτίζετε µια σχέση γνωριµίας, µε το να είναι κάποιος σε θητεία
στο προσωπικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και την επαύριον
να µετακινείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, θα µου επιτρέψετε
να πω ότι υπάρχει ένα ζήτηµα αναλογίας του µέτρου.
Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά µου, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν
έκρυψα ποτέ την επαγγελµατική µου διαδροµή και είναι γνωστή
σε όλους. Αν θέλετε, µπορώ να σας δώσω και περισσότερα στοιχεία από τα οποία µπορείτε να αντλήσετε, γιατί προφανώς θα
έρθουν και άλλα νοµοσχέδια. Θα ήθελα, όµως, να έχετε υπ’ όψιν
σας µια βασική αντίφαση, την οποία θα ήθελα λίγο να προσέξετε.
Από τη µια πλευρά κατηγορείτε εκείνους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε αυτό που λέτε ιδιωτικά συµφέροντα, και έρχεστε λάβρος στα µέλη της Κυβερνήσεως τα οποία στο πλαίσιο της
επαγγελµατικής τους απασχόλησης, είχαν µια σχέση εντολής µε
οποιονδήποτε ιδιώτη -σήµερα, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ξεπεράσατε τον εαυτό σας- και µέµφεστε έναν επαγγελµατία, επειδή
ασχολήθηκε υπέρ του δηµοσίου. Αποφασίστε, όµως. Κάποιος
δουλεύει, κύριε Πρόεδρε!
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
Εάν, κύριε Πρόεδρε, η δυσανεξία σας αυτή µε την προηγούµενη απασχόληση οποιουδήποτε κατέρχεται στον πολιτικό στίβο,
αφορά την απασχόλησή του και στον ιδιωτικό τοµέα και στον δηµόσιο τοµέα, τότε να αποδεχθούµε µε συνταγµατική Αναθεώρηση, να είναι µέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο µόνο εκείνοι που
προέρχονται από τον κοµµατικό σωλήνα, κύριε Πρόεδρε.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
Και να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα ζήτηµα, επειδή είχατε
την καλοσύνη να καταθέσετε το έγγραφο µε τις αµοιβές µου, το
οποίο είναι προφανές και είναι πάρα πολύ διαυγές. Όπως είχα
την ευκαιρία να αναφέρω σε προποµπό της δικής σας δήλωσης,
ασχολήθηκα µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού ως εξωτερικός δικηγόρος µε υποθέσεις της επιτροπής ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας, που απαιτούν πολύ ειδική τεχνογνωσία και
απαιτούν να υπάρχει πολύ συγκεκριµένη ειδίκευση στα ζητήµατα
του Δηµοσίου Δικαίου και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρακαθήµενός σας καθηγητής κ. Κατρούγκαλος µπορεί να
σας το επιβεβαιώσει.
Αυτό το οποίο συµβαίνει, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εγώ ανέλαβα τις υποθέσεις αυτές -και θέλω αυτό να το καταγράψετεπρωτίστως διότι ήθελα να υπηρετήσω την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Θα ήθελα µια και το αναφέρατε, να αναφέρετε και τις αµοιβές
τις οποίες έλαβα, για να δείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Πρόκειται για αµοιβές οι οποίες είναι για µία παράσταση στο Συµ-
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βούλιο της Επικρατείας 1.200 ευρώ και 1.500 ευρώ, εκ των
οποίων φροντίσαµε τα τελευταία χρόνια το 80% να είναι φορολογία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και έχω την τιµή και την υπερηφάνεια σήµερα να λέω ότι υπηρέτησα µε πολύ µεγάλη πίστη την Επιτροπή Ανταγωνισµού και
δεν το µετανιώνω, διότι από την παρουσία µου αυτή κερδήθηκε
το 95% των υποθέσεων υπέρ του ελληνικού δηµοσίου, κύριε
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει η κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς δεν έχω καµµία αρµοδιότητα, να µιλήσω για θέµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Ο λόγος για τον οποίο ζήτησα τον λόγο, είναι διότι προφανώς
αναφέρθηκε το όνοµά µου από τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης για ένα θέµα καθαρά προσωπικό.
Κύρια Τσίπρα, το 2016 φέρατε µία διάταξη στη Βουλή, η οποία
θέσπιζε ένα νέο ασυµβίβαστο µεταξύ µέλους της Επιτροπής Ανταγωνισµού συγκεκριµένα και Βουλευτή. Επί της ουσίας τι λέγατε; Ο σύζυγός µου, ο οποίος ήταν στέλεχος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής χρόνια, εκλήθη από την ελληνική Κυβέρνηση το 2009
να συνδράµει την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Δεν ήµασταν παντρεµένοι. Δεν είχα καµµία σχέση µε τον δηµόσιο βίο. Και ήρθατε και
είπατε ότι ποινικοποιείτε τη µελλοντική συζυγική σχέση ενός ανθρώπου.
Το 2009 ορίστηκε, λοιπόν, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Δεν
ήµασταν παντρεµένοι. Εγώ δεν είχα καµµία σχέση µε τον δηµόσιο βίο. Όλα αυτά έγιναν έξι χρόνια αργότερα. Και συγκρίνετε
αυτή την περίπτωση, µία καθαρά φωτογραφική περίπτωση, η
οποία είχε έναν και µόνο στόχο, να τιµωρήσει δύο συγκεκριµένους ανθρώπους -ήµασταν µόνο δύο σε όλη την επικράτεια ο σύζυγός µου και εγώ, που εµπίπταµε στο πεδίο εφαρµογής της
διάταξης, είχατε, λοιπόν, στόχο να τιµωρήσετε εµάς συγκεκριµένα- µε την περίπτωση της κ. Θάνου, για παράδειγµα, η οποία
το ίδιο πρόσωπο ήταν σύµβουλός σας και το ίδιο πρόσωπο
εκλήθη να λειτουργήσει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Αυτός είναι ο παραλληλισµός που κάνετε. Στη µία περίπτωση έχουµε σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο δύο ιδιοτήτων. Η
ίδια ήταν σύµβουλός σας και η ίδια καλείται µετά από µερικούς
µήνες να προεδρεύσει ανεξάρτητης αρχής. Και το συγκρίνετε
αυτό µε µία περίπτωση, όπου ένας άνθρωπος έπρεπε να ξέρει
το 2009 ότι κάποια χρόνια αργότερα θα παντρευτεί εµένα και
ότι ακόµα περισσότερα χρόνια αργότερα εγώ θα γίνω Βουλευτής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συµπερασµατικά, κύριε Τσίπρα, στη µία περίπτωση είχαµε καθαρά τιµωρητική στάση εναντίον δύο ανθρώπων. Τώρα, όµως,
έρχεται η Κυβέρνηση και σας λέει «ελάτε όλοι µαζί να αποκοµµατικοποιήσουµε την Επιτροπή Ανταγωνισµού». Αυτό σας λέει.
Και εσείς αν, πραγµατικά, θέλετε την αποκοµµατικοποίηση,
την αποπολιτικοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, δεν έχετε
παρά να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Βορίδη, ζητάτε
τον λόγο για απάντηση σε όσα είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Για ποιον λόγο ζητάει τον λόγο ο κ. Βορίδης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μαυρουδής
Βορίδης για λίγα λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Επί προσωπικού ζήτησε τον λόγο ο κ. Βορίδης;
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Ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού σε όσα είπα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι, κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού, αλλά επί
όσων είπατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θέλω κι εγώ να απαντήσω µετά, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω τους θορυβούντες συναδέλφους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Μισό λεπτό, κύριε
Βορίδη.
Κύριε Τσίπρα, θα απαντήσουν επί όσων είπατε και µετά θα λάβετε τον λόγο για αυτά που θα πουν οι τρεις τους.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θέλω να µου δώσετε και εµένα τον λόγο µετά,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα ήθελα να ενηµερώσω τους ανησυχούντες συναδέλφους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι Υπουργοί έχουν
δικαίωµα να λαµβάνουν τον λόγο κατά τον Κανονισµό της Βουλής. Αν µας επιτρέπετε, λοιπόν, τώρα, έτσι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε το καταπληκτικό. Να
εγκαλεί ο κ. Τσίπρας τον Πρωθυπουργό για λαϊκισµό! Και επίσης
να εγκαλεί τη Νέα Δηµοκρατία για κοµµατικοποίηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ποιος; Αυτός που διόρισε την κ. Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, τη νοµική του σύµβουλο, άµισθη δε, γιατί είχε γοητευτεί από τα χαρίσµατα του κ. Τσίπρα και έπρεπε να προσφέρει
αµίσθως. Μάλιστα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ακούσαµε, επίσης, ως παραδείγµατα δήθεν κοµµατισµού
τα εξής καταπληκτικά. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν µια οποιαδήποτε
σχέση πριν σε άσχετο χρόνο µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε
καµµία τοποθέτηση πολιτική στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, ο σύζυγος της κ. Κεραµέως σε άσχετη χρονική στιγµή, ο κ. Γεραπετρίτης σε άσχετη χρονική στιγµή, ο κ. Μυλωνάκης σε άσχετη
χρονική στιγµή, αυτοί που εν συνεχεία….
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακούστε λίγο τι συγκρίνετε! Ακούστε τη διαστρέβλωση! Αυτοί,
λοιπόν, που είχαν µια καριέρα εκεί και τότε, χωρίς να τους έχει
διορίσει κανείς πολιτικά εκεί -προσέξτε!- να συγκρίνονται µε την
κοµµατική εγκάθετο του κ. Τσίπρα, την κ. Θάνου. Τι σχέση έχει
το ένα µε το άλλο; Τι είναι αυτά που λέτε; Για ποια πράγµατα µιλάτε;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άρα, λοιπόν, ακούστε: Εσείς δεν δικαιούστε να οµιλείτε, για
να θυµηθώ µια ωραία φράση. Δεν δικαιούστε να οµιλείτε γι’ αυτό
το ζήτηµα.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τελειώνω. Δεν σας είχαµε πει…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε έχει ξαναγίνει
αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ποιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Συνεχίστε, κύριε Βορίδη, και ολοκληρώστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αν το έκανα εγώ, θα είχε γίνει πρωτοσέλιδο!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εντάξει, κύριε Πολάκη, το καταλάβαµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πολάκη, τελειώνει ο κ. Βορίδης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Απαντά αντ’ αυτού!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω, γιατί δεν το καταλάβατε ότι οι
Υπουργοί…
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ως τι απαντάτε, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας ενοχλούν οι απαντήσεις!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Βορίδη, κάνετε την οµιλία σας ή
απαντάτε αντ’ αυτού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πολάκη, καθίστε κάτω να τελειώσουµε. Καθίστε κάτω! Μη διακόπτετε!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ως τι µιλάει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Μη διακόπτετε. Μιλάει ως Υπουργός Γεωργίας. Το είπατε αυτό.
Καθίστε κάτω. Τώρα θα τελειώσει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κάνει την οµιλία του, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καθυστερούµε τον
κ. Τσίπρα µε αυτόν τον τρόπο.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι η οµιλία του;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πολάκη, καθυστερούµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, που
έχει ζητήσει τον λόγο µετά τον κ. Βορίδη!
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Καταλαβαίνω…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα! Τίποτα δεν καταλαβαίνεις!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πολάκη, η αλήθεια είναι ότι λέτε υψηλού
επιπέδου πράγµατα συνήθως δυσνόητα και δεν µπορούµε να τα
παρακολουθήσουµε. Η αλήθεια είναι αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ρωτήστε τι είπα σήµερα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εντάξει, καθίστε τώρα κάτω. Τα είπατε, το καταλάβαµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εντάξει.
Επίσης για να τελειώσω, διότι και αυτό πρέπει να το θυµάται ο
κ. Τσίπρας. Θυµάστε την τοποθέτηση της Νέας Δηµοκρατίας,
όταν κάνατε τον διορισµό της κ. Θάνου; Ήταν σαφής; Ήταν ξεκάθαρη; Σας είπαµε τότε ότι αυτό είναι µια κοµµατική τοποθέτηση, η οποία θίγει την ακεραιότητα, την αυτονοµία και την
ανεξαρτησία της επιτροπής; Τα είπαµε µε σαφήνεια και καθαρότητα αυτά; Είχαµε από τότε δεσµευτεί ότι αυτό είναι κάτι το
οποίο θα αντιµετωπίσουµε και θα λύσουµε; Είµαστε απολύτως
συνεπείς µε όσα έχουµε ήδη πει και τα οποία έχουν εγκριθεί από
τον ελληνικό λαό.
Συνηθίστε το αυτό! Υλοποιούµε µία-µία τις δεσµεύσεις που
έχουµε αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως κ. Τσίπρας.
Ορίστε, κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι γίνεται εδώ τώρα;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Βορίδη, σας ρώτησα αν θέλετε να πάρετε
τον λόγο επί προσωπικού, αλλά µου είπατε ότι όχι, θέλετε να πάρετε τον λόγο επί της πολιτικής ουσίας.
Γνωρίζω ότι είστε ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Δεν γνώριζα,
όµως, ότι το Κοινοβούλιο σήµερα διαθέτει έναν Πρωθυπουργό
βουβό, ο οποίος χρειάζεται εξαιρετικό δικηγόρο, για να πάρει
τον λόγο να απαντήσει στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βεβαίως κακώς ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο επί προσωπικού,
διότι δεν υπήρχε καν προσωπικό.
Και στις δύο υποθέσεις δεν υπήρξε καµµία προσωπική µοµφή
ούτε σε εσάς, κύριε Γεραπετρίτη, ούτε σε εσάς, κυρία Κεραµέως. Υπήρξε πολιτική κριτική.
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(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ευχαριστώ και εσάς που πήρατε τον λόγο, για να αναδείξετε τη µεγάλη υποκρισία που διακατέχει την πολιτική της Νέας
Δηµοκρατίας ως προς το ζήτηµα της δήθεν έγνοιάς της για την
κοµµατικοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Εις ό,τι αφορά το σκέλος των απαντήσεων επί του προσωπικού, εγώ θα πω µονάχα δυο πράγµατα.
Πρώτον, κύριε Γεραπετρίτη, δεν εγνώριζα ότι δεν έχετε συντάξει εσείς την επίµαχη φωτογραφική τροπολογία που κατατίθεται στο νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε µεθαύριο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν τα
φτιάχνω όλα εγώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, δεν ξέρω. Κατ’ αρχάς, σας τιµά αυτό, διότι,
πράγµατι, είναι µία επαίσχυντη και φωτογραφική τροπολογία και
σας τιµά το γεγονός ότι προσπαθήσατε να αποποιηθείτε αυτής
της ευθύνης. Κάποιος, όµως, την έφτιαξε αυτή την τροπολογία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και επειδή υπάρχει συλλογική ευθύνη στην Κυβέρνηση, σας
παίρνει και εσάς η µπάλα.
Επιπλέον θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ουδεµία µοµφή κατέθεσα ως προς την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία, ως προς
το γεγονός ότι ήσασταν ο βασικός νοµικός σύµβουλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατά την περίοδο όπου επικεφαλής της
ήταν ο κ. Κυριτσάκης…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν
ήµουν.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Και ουδεµία µοµφή σάς απέδωσα στο γεγονός
ότι είχατε απολαβές ή στο τι είδους απολαβές είχατε για αυτό.
Η µοµφή την οποία απέδωσα, είναι µοµφή που αφορά -επαναλαµβάνω- την πολιτική κρίση της Κυβέρνησής σας, η οποία έχει
δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Και απαντώ και στην κ. Κεραµέως µε τον ίδιο τρόπο.
Κυρία Υπουργέ, δεν απέδωσα καµµία µοµφή σε εσάς, διότι το
2009 -µου είπατε- δεν είχατε γνωρίσει τον σύζυγό σας, αλλά το
2016 όταν κατετέθη αυτή η τροπολογία ήταν σύζυγός σας και
ήσασταν Βουλευτής-σύζυγος µέλους της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, η οποία κατατέθηκε το 2016, ήταν
µία τροπολογία η οποία έβαζε ασυµβίβαστο.
Ποια είναι η ουσία της κριτικής που άσκησα από του Βήµατος
-επαναλαµβάνω- όχι στην επαγγελµατική σας σταδιοδροµία ούτε
στην οικογενειακή σας σχέση; Η ουσία της κριτικής ήταν ότι τότε
όλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης, όλοι όσοι πήραν τον λόγο,
επιχειρηµατολόγησαν υπέρ της αντισυνταγµατικότητας όχι της
ίδιας αυτής καθαυτής της τροπολογίας, την οποία εσείς κατηγορείτε ως φωτογραφική, αλλά επιχειρηµατολόγησαν υπέρ της αντισυνταγµατικότητας της αναδροµικής ισχύος, λέγοντας,
µάλιστα, τότε όλοι ότι είναι αντισυνταγµατικό και απαράδεκτο να
διακοπεί η θητεία στη µέση των µελών της επιτροπής καθώς και
του προέδρου τότε, διότι ταυτόχρονα υπήρχε -έβαζε εκείνη η
τροπολογία- και ένα ηλικιακό όριο αν θυµάµαι καλά.
Τότε, λοιπόν, ήταν αντισυνταγµατικό να διακόπτεται στη µέση
η θητεία, παρ’ ό,τι είχε κάνει ήδη εννιά χρόνια ο εκλεκτός του κ.
Μητσοτάκη, ο οποίος κάθεται τελικά δέκα χρόνια. Τώρα δεν είναι
αντισυνταγµατικό να διακόπτεται µία θητεία µε τροπολογία που
έχει αναδροµικότητα, όταν µάλιστα έχει αναλάβει αυτή τη θητεία
πριν από λίγους µήνες.
Αυτή την υποκρισία κατήγγειλα και συνεχίζω να καταγγέλλω,
κυρία Κεραµέως και κύριε Γεραπετρίτη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και µην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Ελπίζω ότι ο βουβός
Πρωθυπουργός που κάθεται και ακούει τους υπερασπιστές
Υπουργούς του -που σπεύδουν ως δικηγόροι να τον υπερασπιστούν- να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει ο ίδιος. Άραγε δεν
έχει αυτή τη δυνατότητα; Ίσως να σπεύδουν, διότι το ίδιο το νοµοσχέδιο αφήνει υποψίες µη εµπιστοσύνης του Πρωθυπουργού
προς τους Υπουργούς.
Και σπεύδετε εσείς να δηλώσετε έµπιστοι! Καλά κάνετε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελπίζω, όµως, κύριε Μητσοτάκη, εσείς να απαντήσετε σε
εµένα και όχι ο κ. Βορίδης -δεν είναι Πρωθυπουργός ο κ. Βορίδης, καλός δικηγόρος είναι- και να απαντήσετε επί της ουσίας,
για την ουσία της πολιτικής, για την ουσία της υποκρισίας αλλά
και να απαντήσετε για τον εκλεκτό σας στην Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών, αν θα τον αποπέµψετε σήµερα ή αν σκοπεύετε
και εκεί να αλλάξετε τον νόµο, διότι απ’ ό,τι φαίνεται, αν το Σύνταγµα και οι νόµοι δεν συνάδουν µε τους σκοπούς σας, τόσο το
χειρότερο για το Σύνταγµα τους νόµους. Επαναλαµβάνω. Θα κρίνεστε και θα καλείστε εσείς να απαντάτε στην Αντιπολίτευση και
όχι µε δικηγόρους.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Διακρίνω, κύριε Τσίπρα, στις τελευταίες σας εµφανίσεις, ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης, µία ένταση, έναν εκνευρισµό, σαν να
µην έχετε βρει ακόµα τον σωστό σας ρόλο και τολµώ να πω και
µία ασυνέχεια σε σχέση µε το κλίµα το οποίο έχω διαγνώσει από
τους υπόλοιπους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της οποίας έχετε την τιµή να προΐστασθε.
Κοιτάξτε να δείτε, το να κατηγορείτε τη Νέα Δηµοκρατία για
λαϊκισµό και για ιδιοτέλεια προσβάλλει την ετυµηγορία του ελληνικού λαού, ο οποίος µε 40% έδωσε σε αυτή την παράταξη τη
δυνατότητα να κυβερνήσει τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εν πάση περιπτώσει, ξεφύγετε επιτέλους από αυτή την ψυχολογική αντίληψη του δήθεν αδικηµένου, ότι τα κάνατε όλα
τόσο καλά, ότι η οικονοµία πήγαινε λαµπρά, ότι η µεσαία τάξη
ευηµερούσε, ότι το κράτος λειτουργούσε καλά και για κάποιον
δυσεξήγητο λόγο ο ελληνικός λαός σάς µαύρισε.
Τα πράγµατα δεν πήγαιναν καλά στη χώρα, κύριε Τσίπρα, και
γι’ αυτό και εµπιστεύθηκαν τη Νέα Δηµοκρατία και µας έδωσαν
αυτή την εντολή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ως προς τη διαδικασία, κατ’ αρχάς να πω -θα πρέπει να είστε
αρκετά εξοικειωµένος, είστε έµπειρος πια στο Κοινοβούλιο- ότι
πρώτον οι Υπουργοί έχουν τη δυνατότητα να απαντούν ανά πάσα
στιγµή και επί προσωπικού και επί ζητηµάτων που άπτονται της
αρµοδιότητάς τους. Και µην ανησυχείτε, εδώ θα είµαι να σας
απαντώ όποτε και όταν χρειάζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εξάλλου αρκετές κοινοβουλευτικές συζητήσεις έχουµε κάνει
και δεν νοµίζω ότι µε έχετε κατηγορήσει ποτέ ότι ήµουν βουβός
Αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Δεν σκοπεύω καθόλου να είµαι και
βουβός Πρωθυπουργός.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε όλα όσα είπατε σχετικά µε το επιτελικό
κράτος. Ουσιαστικά καµµία κριτική δεν ασκήσατε στα βασικά
άρθρα του νοµοσχεδίου. Αναφερθήκατε στον αριθµό των µετακλητών και στο πόσο κακοί είµαστε που αναδεικνύαµε το πόσους
µετακλητούς είχατε διορίσει όλα αυτά τα χρόνια.
Και αναρωτιέµαι, κύριε Τσίπρα. Δεκάδες ερωτήσεις των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας έγιναν για το ζήτηµα των µετακλητών όταν ήµασταν στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν ήρθατε ποτέ να
τα πείτε αυτά τα οποία λέτε σήµερα, όταν ήσασταν Πρωθυπουργός;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εν πάση περιπτώσει, αν σας ασκήθηκε µια κριτική, δεν
αφορούσε µόνο τον αριθµό των µετακλητών. Αφορούσε τη γενικότερη εντύπωση, κύριε Τσίπρα, ότι διορίζατε την παρέα σας και
τους φίλους σας και τους κολλητούς σας στο Μέγαρο Μαξίµου.
Γι’ αυτό σας ασκήθηκε κριτική και όχι µόνο για τον αριθµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εν πάση περιπτώσει εγώ είµαι ο πρώτος ο οποίος αναγνωρίζω
και µίλησα για παθογένειες δεκαετιών. Και γι’ αυτό και φαντάζοµαι ότι θα χαιρετίσετε την πρωτοβουλία µας και θα ανέµενα να
την υπερψηφίσετε κιόλας διά του εισηγητή σας, ο αριθµός των
µετακλητών πια να είναι αυστηρά προκαθορισµένος, ώστε ο κάθε
Υπουργός να µην µπορεί να τροποποιεί τα σχετικά διατάγµατα
και να προσθέτει µετακλητούς κατά το δοκούν, διότι αυτό συνέβαινε στο παρελθόν. Συνέβαινε και επί δικών µας ηµερών, συνέ-
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βαινε και επί δικών σας ηµερών.
Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγµατικότητα την οποία αντιµετωπίζουµε. Πώς την αντιµετωπίζουµε; Να το εξηγήσουµε και στους
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι µας παρακολουθούν, οι οποίοι µπορεί
να µη γνωρίζουν το νοµοσχέδιο στη λεπτοµέρειά του.
Ορίζουµε έναν ελάχιστο αριθµό µετακλητών, οκτώ συγκεκριµένα, και προσθέτουµε ανάλογα µε τον αριθµό των γενικών
γραµµατέων του κάθε Υπουργείου από έναν µετακλητό, για να
µπορέσουµε, πράγµατι, να δώσουµε στα µεγαλύτερα Υπουργεία
τη δυνατότητα να προσλαµβάνουν περισσότερους µετακλητούς,
διότι πολύ απλά έχουν µεγαλύτερο αντικείµενο.
Συµφωνείτε, κύριε Τσίπρα, µε αυτή τη διάταξη;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ωραία, να την υπερψηφίσετε, λοιπόν, αυτή τη διάταξη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Την αλλάξατε µετά από παρέµβασή µας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Χαίροµαι που εκµαιεύω από εσάς ψήγµατα συναίνεσης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συµφωνείτε µε την ανάγκη θεσµοθέτησης, να συνεδριάζει το
Υπουργικό Συµβούλιο κάθε µήνα µε καθορισµένη ατζέντα και µε
τη δυνατότητα να γίνονται στο Υπουργικό Συµβούλιο δεσµευτικές ψηφοφορίες, έτσι ώστε το συλλογικό όργανο να λειτουργήσει όπως όλα τα συλλογικά όργανα σε όλες τις σοβαρές χώρες
του κόσµου; Εάν συµφωνείτε, παρακαλώ πολύ να υπερψηφίσετε
και τη σχετική διάταξη.
Συµφωνείτε, κύριε Τσίπρα, µε τη σηµαντικότατη καινοτοµία
του νοµοσχεδίου, οι ατοµικές διοικητικές πράξεις να υπογράφονται πια από τους γενικούς διευθυντές και όχι από τους πολιτικούς
προϊσταµένους;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν δεν συµφωνείτε, δείχνετε µε αυτόν τον τρόπο τη µεγάλη
εµπιστοσύνη, την οποία έχετε στη δηµόσια διοίκηση και εξηγήστε µας, επιτέλους, πώς εσείς εννοείτε την αποκοµµατικοποίηση
της δηµόσιας διοίκησης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να σας αναφέρω ένα παράδειγµα από τη θητεία µου στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Γιατί πρέπει ο ίδιος ο
Υπουργός προσωπικά να υπογράφει κάθε µετάταξη και κάθε
απόσπαση, που γίνεται στο ελληνικό δηµόσιο; Τι προστιθέµενη
αξία έχει, κύριε Τσίπρα, αυτή η υπογραφή του Υπουργού;
Θα σας πω ποια είναι η προστιθέµενη αξία. Η µόνη προστιθέµενη αξία που έχει η υπογραφή του Υπουργού, είναι το πολιτικό
φίλτρο για το ποιος θα πάρει την υπογραφή πιο γρήγορα και ποιανού η µετάταξη ή απόσπαση δεν θα υπογραφεί!
Διότι, προφανώς, ο διοικητικός έλεγχος νοµιµότητας έχει γίνει
από τις υπηρεσίες. Όταν φτάνει στον Υπουργό προς υπογραφή
µια πράξη, η οποία έχει την υπογραφή του γενικού διευθυντή,
δεν ελέγχει ο Υπουργός τις νοµικές λεπτοµέρειες αυτής της πράξης. Μεταφέροντας την αρµοδιότητα στον γενικό διευθυντή στηρίζουµε τη δηµόσια διοίκηση και επιτρέπουµε στους Υπουργούς
να ασκούν το πραγµατικό τους έργο, το οποίο δεν είναι η πολιτική παρέµβαση, αλλά η χάραξη πολιτικής, η οποία υλοποιείται
πια από τους ίδιους τους δηµοσίους υπαλλήλους. Αν διαφωνείτε,
έχουµε απλά µε διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να δουλεύει η δηµόσια διοίκηση.
Έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα της καταπολέµησης της διαφθοράς. Κύριε Τσίπρα, εσείς είχατε ή δεν είχατε αναπληρωτή
Υπουργό, αρµόδιο για τα ζητήµατα της καταπολέµησης της διαφθοράς; Εξ όσων γνωρίζω, είχε και κάποιο παρατσούκλι ο συγκεκριµένος. Ήταν ο ίδιος, ο οποίος θυµάµαι ότι έβγαινε από το
Μέγαρο Μαξίµου και έκανε δηλώσεις περί των µεγαλύτερων
σκανδάλων, που γνώρισε από την Επανάσταση και µετά και νοµίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά σε ποιον αναφέροµαι.
Ερωτώ, λοιπόν, τον κάθε καλόπιστο συµπολίτη µας, ο οποίος
µας ακούει, το εξής. Είναι λογικό η καταπολέµηση της διαφθοράς να είναι αρµοδιότητα ενός Υπουργού, ο οποίος θα πρέπει
να ελέγξει την ίδια την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή τον εαυτό
του και τους συναδέλφους του ή είµαστε πολύ πιο αξιόπιστοι εάν
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ιδρύσουµε µια ανεξάρτητη αρχή καταπολέµησης της διαφθοράς,
όπως ακριβώς µας συστήνει ο ΟΟΣΑ να κάνουµε;
Δεν κάνουµε τίποτα διαφορετικό από το να ακολουθούµε συστάσεις του ΟΟΣΑ, ο οποίος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ µε τα ζητήµατα της διαφθοράς και της διαφάνειας, ιδρύοντας µια τέτοια
ισχυρή και ανεξάρτητη αρχή.
Κι έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Δεν είχα πρόθεση να αναφερθώ στο θέµα αυτό σήµερα, καθώς
είναι διάταξη, η οποία θα εισαχθεί στην Ολοµέλεια τις επόµενες
δύο µέρες, αλλά, επειδή δεν γνωρίζω αν θα έχουµε την ευκαιρία
πάλι να συναντηθούµε κοινοβουλευτικά την Τετάρτη και την Πέµπτη, είναι νοµίζω µια ευκαιρία να δώσω κάποιες απαντήσεις.
Κατ’ αρχάς, ως προς την προσωπική κριτική, την οποία ασκήσατε στον κ. Γεραπετρίτη και διά αντανακλάσεως στην κ. Κεραµέως, θέλω να σας πω κάτι, κύριε Τσίπρα.
Ο κ. Γεραπετρίτης είναι ένας άξιος αυτοδηµιούργητος άνθρωπος, ο οποίος εγκατέλειψε µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία, για να
µπει στην πολιτική. Δεν είναι ανεπάγγελτος και δεν είναι προϊόν
του κοµµατικού σωλήνα! Και θα πρέπει να είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι αν άνθρωποι µε σταδιοδροµία, µε κύρος και καταξίωση, εγκαταλείπουν καλές καριέρες για να έρθουν να
προσφέρουν στα κοινά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βέβαια, από τη στιγµή που µπαίνουν στον στίβο της πολιτικής
είναι ανοικτοί σε πολιτική κριτική. Όµως, δεν θα κατηγορήσετε
επιτυχηµένους επαγγελµατίες γι’ αυτό το οποίο έκαναν πριν
µπουν στην πολιτική.
Το ερώτηµα, λοιπόν, δεν είναι τι έκαναν πριν, αλλά το ερώτηµα
είναι τι κάνουν µετά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, ησυχία
στο βάθος. Έχετε µια χορωδία εκεί που πολλές φορές είναι παράφωνη κιόλας. Ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Δεν είναι και εναρµονισµένη µε το γενικότερο κλίµα της Βουλής.
Το µείζον, λοιπόν, ερώτηµα είναι τι πρέπει να κάνουν µετά οι
δικαστικοί λειτουργοί, όταν αφυπηρετήσουν, όταν έχουν αναλάβει σηµαντικές θέσεις, αν νοείται µετά την υπηρεσία, την οποία
έχουν προσφέρει στο Δικαστικό Σώµα σε σηµαντικές θέσεις, να
αναλαµβάνουν την επόµενη µέρα σύµβουλοι του Πρωθυπουργού
και στη συνέχεια, προφανώς για να ανταµειφθούν για την υπηρεσία τους αυτή, να διορίζονται πρόεδροι ανεξάρτητης αρχής.
Δεν θα αναφερθώ εδώ στο υπόδειγµα αµεροληψίας και αντικειµενικότητας, που είναι η Αντιπρόεδρος της Αρχής, η οποία εξ
όσων γνωρίζω, ήταν Διευθύντρια στο Γραφείο του κ. Παππά.
Τόσο αντικειµενική είναι η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισµού!
Έρχοµαι, όµως, στην ουσία του θέµατος. Νοµίζω ότι η απάντηση έχει δοθεί. Έχει δοθεί η απάντηση αυτή. Υπάρχει απάντηση.
Διαβάζω: «Και τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να αναφερθώ, κάνοντας µια επισήµανση, η οποία, κατά τις
δικές µου προσωπικές απόψεις, εκφράζει σχετικά µε ένα θέµα,
το οποίο και ένας µεγάλος αριθµός συναδέλφων µού ζήτησε θα
θίξω. Οι καρέκλες του Προεδρείου είναι τιµητικές και δεν προσφέρονται ως εφαλτήριο για άλλες, προσωπικές επιδιώξεις. Τα
µέλη του Προεδρείου της Ένωσης δεν επιτρέπεται µετά τη συνταξιοδότησή τους να επιζητούν, επισκεπτόµενοι κοµµατικά και
άλλα γραφεία και να αποδέχονται άλλες θέσεις, καλά αµειβόµενες» -ο κ. Τσίπρας δεν τα έχει ακούσει- «όπως παραδείγµατος
χάριν, του προέδρου ανεξάρτητης αρχής, µε µηνιαίες αποδοχές
11.000 ευρώ, διότι έτσι» -ακούστε, κύριε Τσίπρα- «δηµιουργείται
και ευλόγως, η πεποίθηση ότι υπήρχε «προϋπάρχουσα συναλλαγή». Ο δικαστικός λειτουργός επιβάλλεται και µετά τη συνταξιοδότησή του να διαφυλάσσει, τόσο την προσωπική του
αξιοπρέπεια, αλλά και πρωτίστως, το κύρος και την αξιοπιστία
της δικαιοσύνης, ώστε να µπορούν οι πολίτες να µας εµπιστεύονται».
Θέλω να σας πω ότι συµφωνώ απόλυτα µε την τοποθέτηση
της κ. Βασιλικής Θάνου. Τόσο υποκριτές είστε! Τόσο υποκριτές
είστε και εσείς και η κ. Θάνου, που για τριάκοντα αργύρια αναλαµβάνει κοµµατικό διορισµό από εσάς προσωπικά σε µια κρί-
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σιµη ανεξάρτητη αρχή.
(Χειροκροτήµατα παρατεταµένα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
Καταθέτω την σχετική επιστολή στα Πρακτικά, επειδή βλέπετε
ότι µερικές φορές αυτά τα οποία λέµε, µας συνοδεύουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να σας θυµίσω, κύριε Τσίπρα, ότι από τότε που τοποθετήθηκε η κ Θάνου είχαµε εκφράσει την εντονότατη αντίρρησή
µας και είχα, µάλιστα, στείλει και σχετική επιστολή στην αρµόδια
Επίτροπο κ. Βεστάγκερ, εκφράζοντας µε κατηγορηµατικό και
σαφή τρόπο το γεγονός ότι η τοποθέτηση της κ. Θάνου παραβίαζε µε κατάφωρο τρόπο την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Θα πρέπει να µάθετε, κύριε Τσίπρα και κυρίες και κύριοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι αυτή η Κυβέρνηση αυτά που
έχει πει προεκλογικά τα κάνει. Για συνέπεια µπορείτε να µας κατηγορείτε, όχι για ασυνέπεια. Συνηθίστε το και µάθετέ το καλά,
επιτέλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για το ζήτηµα της ΕΥΠ δεν έχω να πω πολλά.
Κανέναν νόµο δεν πρόκειται να αλλάξουµε, κύριε Τσίπρα, αλλά
µιας και αναφερθήκατε στο ζήτηµα αυτό, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να σχολιάσετε την τοποθέτηση του παλιού σας συναδέλφου
στα υπουργικά έδρανα, του κ. Βαρουφάκη, ο οποίος, µιλώντας
για το ζήτηµα της ΕΥΠ, άφησε σαφέστατες υπόνοιες για τον κ.
Ρουµπάτη, κατά τα άλλα σεβαστός -θέλω να είµαι σαφής- και
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι υπηρέτησε το δηµόσιο συµφέρον.
Δηµοσιογράφος ήταν, βέβαια. Δεν είχε καµµιά ιδιαίτερη σχέση
ο άνθρωπος µε το αντικείµενο της συλλογής πληροφοριών, αλλά
το υπονοούµενο του κ. Βαρουφάκη ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών περίπου παρακολουθούσε τους Υπουργούς σας, νοµίζω, κύριε Τσίπρα, ότι πρέπει να το απαντήσετε εσείς και ο κ.
Βαρουφάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα
λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσίπρας για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, µόνο δύο λεπτά.
Το πρώτο που θέλω να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι η
λαϊκή ετυµηγορία δεν είναι λευκή επιταγή. Το ότι κερδίσατε τις
εκλογές, δεν σηµαίνει ότι έχετε πάντα δίκιο και δεν θα ελέγχεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι στην αρκετά µακρά
τοποθέτησή σας αποφύγατε να απαντήσετε επί της ουσίας. Άλλα
λόγια να αγαπιόµαστε. Μου είπατε αν συµφωνούµε να ψηφίσουµε και εµείς διατάξεις, τις οποίες εµείς ζητήσαµε να αλλάξουν.
Σας υπενθυµίζω -γιατί και χθες τοποθετήθηκα επί του νοµοσχεδίου αναλυτικά- ότι ζητήσαµε να αποσυρθεί διάταξη, η οποία
προέβλεπε αρχικά τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να ορίζει ή
να αυξάνει τους µετακλητούς και αποσύρθηκε.
Δεν είναι δικό µου θέµα ή θέµα της Αντιπολίτευσης ή της Βουλής κάθε πότε θα συνεδριάζει το Υπουργικό σας Συµβούλιο.
Είναι δικό σας θέµα. Σας εύχοµαι να συνεδριάζετε συχνά.
Δεν λέµε ότι δεν υπάρχουν θετικές διατάξεις στο νοµοσχέδιο.
Αυτό το οποίο λέµε όµως, είναι ότι πρέπει να συµφωνήσετε και
εσείς ότι η κριτική που κάνουµε είναι πολύ ουσιαστική.
Και εις ότι αφορά τις αµοιβές των µετακλητών υπαλλήλων, που
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, εµείς κάναµε µία πολύ
δύσκολη προσπάθεια και να περιορίσουµε τις αµοιβές και να περιορίσουµε τον αριθµό, εσείς έρχεστε, αυξάνετε τον αριθµό,
αλλά δεν είναι µόνο εκεί το πρόβληµα. Αυξάνετε τις αµοιβές και
περιορίζετε, συρρικνώνετε τα προαπαιτούµενα, να είναι απλά κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου όσοι είναι συνεργάτες Υπουργών. Και
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αυτό είναι υποβάθµιση και της διοίκησης.
Δεν ξέρω εάν τελικά -γιατί δεν µου απαντήσατε επί της ουσίαςτο σωσίβιό σας τώρα είναι ο κ. Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης
είναι το σωσίβιό σας; Κάθε φορά που βρίσκεστε σε δύσκολη
θέση, θα µου λέτε τι είπε τα βιβλία του, τι λέει από το Βήµα της
Βουλής ο κ. Βαρουφάκης, που επί τέσσερα χρόνια τον είχατε
αναγάγει στον πιο αναξιόπιστο Έλληνα; Σήµερα έρχεστε να µου
πείτε το τι είπε για τον κ. Ρουµπάτη;
Ο κ. Ρουµπάτης ήταν, όχι απλά ένας δηµοσιογράφος, είχε
κάνει σπουδές στο αντικείµενο, ήταν για χρόνια Υπουργός, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής και εξ όσων γνωρίζετε, δεν άφησε καµµία σκιά κατά τη διάρκεια της θητείας του. Το αναγνωρίσατε και
εσείς αυτό. Και τώρα έρχεστε να επικαλεστείτε τι, ποια φήµη,
ποια φηµολογία;
Κλείνω λέγοντας το εξής: Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισµού, υπάρχει συζήτηση και µεθαύριο θα απαντήσουµε και
θα τοποθετηθούµε. Υπάρχει όµως και το Ενωσιακό Δίκαιο. Η
υποκρισία είναι προφανής. Ο κόσµος έχει καταλάβει και εσείς
έχετε καταλάβει, γιατί δεν µπορείτε να υπερασπιστείτε αυτή την
διαφορετική στάση, τα διαφορετικά µέτρα και σταθµά. Διότι αν
είχατε πράγµατι έγνοια για την κοµµατικοποίηση, γιατί δεν προχωράτε και σε άλλες επιτροπές ανεξάρτητες; Γιατί;
Γιατί ο Συνήγορος του Καταναλωτή -εγώ τον εκτιµώ τον άνθρωπο, δεν έχω πρόβληµα µε την παρουσία του εκεί- είναι ο κ.
Ζαγορίτης, πρώην Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής της
Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί δεν φέρνετε ταυτόχρονα µία τροπολογία να απαγορεύσετε και στο κ. Ζαγορίτη; Και εν πάση περιπτώσει, η υποκρισία είναι βαθιά. Επί πέντε χρόνια είναι Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος ο κ. Στουρνάρας, ο Υπουργός του κ. Σαµαρά, σε αυτή τη µεγάλη ανεξάρτητη αρχή, στη µεγαλύτερη από
όλες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Προφανώς ξέρω, κύριε Γεραπετρίτη, δεν αφορά, δεν υπάρχει
δυνατότητα η Βουλή να παρέµβει σε αυτό. Γιατί την υποκρισία
µιλώ, για τα άλλα µέτρα και τα άλλα σταθµά.
Αυτό, λοιπόν, που σας ενοχλεί -παραδεχτείτε το- δεν είναι αν
η κ. Θάνου διετέλεσε -διότι ήταν Πρόεδρος Αρείου Πάγου, διετέλεσε Πρωθυπουργός- στο Νοµικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν διατελέσει και άλλοι
άριστοι νοµικοί.
Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, είχατε διατελέσει στο Νοµικό Γραφείο του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Μπορεί να κάνω λάθος, δεν είµαι σίγουρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Με απόσπαση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Για
να µην αφήνουµε υπονοούµενα µονίµως σ’ αυτή την Αίθουσα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εντάξει. Θεσµική θέση είναι, γι’ αυτό το λέγω,
γιατί είναι µια θεσµική θέση, που περιποιεί τιµή στον κάθε Πρωθυπουργό να έχει έναν έγκριτο νοµικό και µεγαλύτερη τιµή
ακόµα αν αυτός έχει διατελέσει και στην ηγεσία της δικαιοσύνης.
Κλείνω, όµως, λέγοντας το εξής, κύριε Μητσοτάκη, σε σχέση
µε τον διοικητή της ΕΥΠ. Μπορεί να τον αδικώ τον άνθρωπο,
αλλά επαναλαµβάνω ότι δεν µπορεί να παραµείνει στη θέση του.
Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πτυχίο αναγνωρισµένο µε βάση τον
νόµο από το ελληνικό δηµόσιο. Εξ όσων γνωρίζω, µουσικός δεν
είναι. Έχει κάνει µάνατζµεντ δι’ αλληλογραφίας στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο του Λονδίνου.
Οφείλετε, λοιπόν, να τηρήσετε τον νόµο και οφείλετε να τον
αντικαταστήσετε, εκτός αν και σ’ αυτό το ζήτηµα έρθετε µε τροπολογία, για να αλλάξετε τον νόµο, για να τον κάνετε όπως σας
βολεύει. Οφείλετε µία απάντηση άµεσα σ’ αυτό το κρίσιµο θέµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Συνεχίζουµε τη συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας. Επιτέλους, κύριε Τζηκαλάγια!
Θυµίζω στους συναδέλφους ότι σε τρία τέταρτα περίπου θα
ξεκινήσουµε την ονοµαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει η
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Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, περιµένετε να αδειάσει η
Αίθουσα και να κοπάσει ο θόρυβος, ώστε να ακούγεται ο Βουλευτής. Είναι τέτοια η περιφρόνηση για τους Βουλευτές, που δεν
µπορεί να ακουστούν ούτε από τους συναδέλφους τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, η αποχώρηση να γίνει µε γοργότερους ρυθµούς.
Κύριε Τζηκαλάγια, έχετε τον λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε την πρώτη µου οµιλία, επτά ολόκληρα χρόνια µετά την προηγούµενη παρουσία µου
σ’ αυτή την Αίθουσα, στον ναό της δηµοκρατίας, στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Πρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας, που µου έδωσε την ευκαιρία να συµµετέχω
και σ’ αυτές τις εκλογές και φυσικά πάνω απ’ όλα τους συµπολίτες µου που µε εµπιστεύτηκαν και µε εξέλεξαν για να τους εκπροσωπήσω.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο, που συζητάµε για το επιτελικό κράτος θα δώσω -εννοείται- θετική ψήφο και αυτό θα το πραγµατοποιήσω για δύο κυρίως λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιατί είναι σε
συνέχεια και συνέπεια όσων λέγαµε προεκλογικά, όχι µόνο στις
είκοσι µέρες της προεκλογικής περιόδου, αλλά όλα τα προηγούµενα χρόνια και τους προηγούµενους µήνες. Είπαµε ότι θα είναι
πρώτο µας µέληµα, όπως και κάνουµε, αφού είναι το δεύτερο
νοµοσχέδιο, που φέρνουµε, προκειµένου να φτιάξουµε κράτος,
να πατάξουµε τη γραφειοκρατία.
Είναι αυτό που είπε πολλές φορές και ο Πρόεδρός µας, ότι θα
έλθουµε σαν οδοστρωτήρας για να συντρίψουµε την κακοδαιµονία, που υπάρχει στην κακή σχέση µεταξύ πολίτη και πολιτείας,
που πολλές φορές ο Έλληνας πολίτης δυστυχεί, δυσανασχετεί
από τον τρόπο µε τον οποίο τον αντιµετωπίζει η πολιτεία, όταν
έρχεται σε επαφή µαζί της.
Ο δεύτερος λόγος που το ψηφίζω είναι επειδή το µελέτησα,
άκουσα δεκάδες συναδέλφους να το αναλύουν και, πραγµατικά,
η παρουσία του αρµόδιου Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, ήταν µια θετική συµβολή, όπως ειπώθηκε και από στόµατα
της Αντιπολίτευσης. Προσέθεσε έναν καινούργιο πολιτικό πολιτισµό, που τόσο µας έλειψε τα προηγούµενα χρόνια.
Γι’ αυτό και όσον αφορά το ίδιο το νοµοσχέδιο, θα είµαι επιγραµµατικός. Θα αναφέρω κάποια θετικά του, γιατί θέλω µετά
να πω µερικά πράγµατα. Είναι πραγµατικά, µια τεράστια µεταρρυθµιστική τοµή, γιατί είναι µια «µείξη», µια «χηµεία» από τη µια
µεριά της συνταγµατικά επιτασσόµενης κατανοµής αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου και από την άλλη αυτού που
πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, να
είναι ο συντονιστής και ο επιτηρητής των χρονοδιαγραµµάτων,
που πρέπει να έχει το κυβερνητικό πρόγραµµα.
Εµείς, ως Κυβέρνηση, ως Νέα Δηµοκρατία, έχουµε την αρχή
ότι προγραµµατίζεις εκ των προτέρων και µετά παρακολουθείς
την υλοποίηση. Απ’ όσα άκουσα, εγώ έχω καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο στην πραγµατικότητα ο αριθµός των µετακλητών υπαλλήλων στην Προεδρία της Κυβέρνησης
µειώνεται κατά τουλάχιστον 25%.
Η µεγαλύτερη επανάσταση, που φέρνει είναι ο διαχωρισµός
πολιτικής και υπηρεσιακής διοίκησης. Ο Υπηρεσιακός Γενικός
Γραµµατέας προέρχεται από την ιεραρχία της διοίκησης και
αυτό είναι η µεγαλύτερη συµβολή στην αποκοµµατικοποίηση του
κράτους.
Εµείς είµαστε αυτοί που κατηγορούσε η Αντιπολίτευση. Βάζατε διάφορα διλήµµατα. Θέλατε να διχάσετε τον ελληνικό λαό
για τη σχέση µας µε τους δηµοσίους υπαλλήλους. Εµείς δείχνουµε εµπράκτως την εµπιστοσύνη µας στους υπαλλήλους,
αφού εξασφαλίζουµε τον αµφίδροµο έλεγχο της νοµιµότητας και
το ολοκληρωµένο πλαίσιο θεσµικών αντίβαρων. Έχουµε το φαινόµενο ο ελέγχων να είναι και ελεγχόµενος, να υπάρχει έλεγχος
και του ελεγκτή. Πραγµατικά, είναι σπουδαία η νέα Εθνική Αρχή
της Διαφάνειας, που θεσπίζουµε, που ενώνει τις δυσλειτουργίες
από τις έξι ανεξάρτητες αρχές, που υπήρχαν, που λειτούργησαν
όσο µπορούσαν, αλλά εµείς τώρα θέλουµε να πάµε πολλά βή-
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µατα µπροστά. Είναι η πρώτη φορά, που η πολιτική ηγεσία δεν
θα εµπλέκεται στον σχεδιασµό των ελέγχων.
Τέλος, επειδή είµαστε η παράταξη που πιστεύουµε στην αριστεία σε όλα τα επίπεδα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, θέλοντας να
συµβάλουµε στην εκπαίδευση της κοινωνίας, προσθέτουµε και
δηµιουργούµε κουλτούρα αντιδιαφθοράς.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να µου επιτρέψετε, αν και συζητάµε για το επιτελικό κράτος, εξακοντίζοντας ή αν θέλετε διακτινώνοντας προς την περιφέρεια το κράτος. Υπάρχει το κράτος.
Είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για τον Σούτσο, για το κεφάλι τέρας και το σώµα πιθαµής, ότι αν δεν υπάρχει περιφέρεια,
δεν µπορεί να υπάρχει κέντρο. Γι’ αυτό, λοιπόν, η περιφέρεια από
την οποία προέρχοµαι, η δυτική Μακεδονία, είναι η χειρότερη
στους δείκτες της ανάπτυξης της Ελλάδος και από τις χειρότερες σε όλη την Ευρώπη. Αν κοιτάξει κανείς έναν χάρτη από Ανατολάς στον Βορράν, δηλαδή από τον Έβρο µέχρι την
Ηγουµενίτσα, τα αεροδρόµια που έχουν τουλάχιστον δύο φορές
τη µέρα, κύριε Πρόεδρε, επικοινωνία µε την πρωτεύουσα είναι
στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη και στα
Γιάννενα.
Υπάρχει ένα κενό διάστηµα ανάµεσα στη Θεσσαλονίκη και στα
Γιάννενα, όπου δεν υπάρχει καθηµερινή εξυπηρέτηση, πρωί και
βράδυ, µε την πρωτεύουσα. Αυτή η περιοχή είναι η περιοχή της
δυτικής Μακεδονίας, η οποία είναι η µόνη περιφέρεια, που δεν
συνορεύει µε θάλασσα, η οποία είναι πολύ κοντά στην Αλβανία
και στα Σκόπια. Το αεροδρόµιο της Καστοριάς, που τώρα έχει
µόνο τέσσερις πτήσεις την εβδοµάδα, ενώ πριν από λίγα χρόνια
είχε έξι, θα πρέπει να λειτουργήσει σαν αεροδρόµιο της δυτικής
Μακεδονίας, µε δυο πτήσεις τη µέρα για την πρωτεύουσα. Για
να κάνει αυτόν τον σκοπό του, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε η
σήραγγα της Κλεισούρας, που θα συνδέει την Εορδαία µε τον
Νοµό Καστοριάς και από την άλλη µεριά -αυτό που εξέλαβα σήµερα συζητώντας µε συναδέλφους από την περιοχή- πρέπει να
λειτουργήσει αυτό που ξεκινήσατε εσείς, οι προηγούµενοι κυβερνώντες, εκεί στο φυλάκιο της περιοχής του Λαιµού. Να δηµιουργήσουµε το φυλάκιο στον Λαιµό, για να υπάρχει επικοινωνία
µε τα Σκόπια. Εγώ, τι να κάνουµε, δεν µπορώ να αποκαλέσω τα
Σκόπια και τη FYROM, όπως την ψηφίσατε εσείς στην προηγούµενη Βουλή, «Βόρεια Μακεδονία». Με αυτούς τους δύο τρόπους
θα έχουµε µεγάλη εισροή κόσµου προς την πρωτεύουσα και από
τη νότια Αλβανία και από τα Σκόπια.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, το εξής: Το αεροδρόµιο της
Καστοριάς κατ’ αρχάς είναι το δεύτερο σε µήκος -µε τρεις χιλιάδες διακόσια χιλιόµετρα- µετά το Βενιζέλος και καλύτερη πίστα
από όλα τα αεροδρόµια της Ελλάδας. Μπορείτε να το δείτε αυτό.
Ταυτόχρονα, αν κάνουµε τη σήραγγα της Κλεισούρας που είναι
µία σήραγγα µαζί µε το άνοιγµα της διόδου από τον Λαιµό προς
τα Σκόπια, θα είναι πολύ σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν δεν το πράξουµε -και µε αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρείσως µέσα στην τετραετία, εγώ, ο Βουλευτής Καστοριάς, θα κατέρχοµαι στην Αθήνα µέσω Κορυτσάς. Η Κορυτσά απέχει σαράντα πέντε λεπτά από την Καστοριά. Να προλάβουµε τους
φίλους µας γείτονες Αλβανούς, γιατί αν κατασκευάσουν αυτοί
διεθνές αεροδρόµιο και έχουν καθηµερινές πτήσεις µε την
Αθήνα, γιατί να πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη;
Ψηφίζουµε το πολύ σπουδαίο επιτελικό κράτος. Να είστε
καλά. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να κάνω
µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης και η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις
για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αµέσως µετά τον

1856

Πρόεδρο, κύριε Λοβέρδο.
Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε τον λόγο επί προσωπικού ή για να
κάνετε µια µικρή παρέµβαση;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον λόγο. Δεν είναι για προσωπικό ζήτηµα, είναι για αναφορά, για απάντηση στα πράγµατα, τα οποία
αναφέρθηκαν µεταξύ του κ. Τσίπρα και του κυρίου Πρωθυπουργού, όσον αφορά τον κ. Ρουµπάτη και την ΕΥΠ. Θα είµαι πολύ
σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, δεν θα χρειαστώ πιο πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα στερούσα τον χρόνο από
άλλους συναδέλφους, αν δεν είχε άµεση σχέση η τωρινή παρέµβαση µε το νοµοσχέδιο, γιατί µιλήσαµε πάρα πολύ για αξιοκρατία
στον τρόπο µε τον οποίο επιλέγονται σηµαντικοί λειτουργοί του
ελληνικού δηµοσίου, µιλήσαµε για διαφάνεια. Είναι κεντρικές έννοιες στο νοµοσχέδιο.
Στη συζήτηση, που έχει προηγηθεί και πολλοί έχουν συνεισφέρει σε αυτήν έχουν γίνει κρίσεις για τον κ. Κοντολέοντα, για τον
κ. Ρουµπάτη ως εµβληµατικές φιγούρες ανθρώπων οι οποίοι καταλαµβάνουν µία θέση ως αρχηγοί της ΕΥΠ, που έχουν τεράστια
σηµασία, γιατί όσο µεγαλύτερη είναι η αδιαφάνεια και η εξουσία
και η δύναµη, η ισχύς µιας θέσης, τόσο µεγαλύτερη η απειλή
τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, για τις κοινωνικές ελευθερίες, αλλά και για τη δηµοκρατία γενικότερα, γι’ αυτό πρέπει να
είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Έγινε µία κοκοροµαχία µεταξύ του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού για τα
πτυχία, για το βιογραφικό του κ. Κοντολέοντα. Έχει σηµασία
αυτό που θα σας πω τώρα, ότι ο κ. Τσίπρας έχει δίκιο για τον κ.
Ρουµπάτη, ότι το βιογραφικό του ήταν πράγµατι εξαιρετικό.
Στο ένα από τα δύο κεφάλαια του βιβλίου µου, το οποίο αναφέρθηκε -γιατί εγώ το ανέφερα πρώτος στην τοποθέτησή µου
χθες- είµαι ξεκάθαρος ότι θεωρώ το βιογραφικό του κ. Ρουµπάτη
ιδιαίτερα θετικό και ήταν ο λόγος για τον οποίο, µε µεγάλη χαρά,
συνεργάστηκα ως Υπουργός Οικονοµικών µαζί του, παρά το γεγονός ότι είχε µεταπτυχιακό τίτλο, διδακτορικό από το «Johns
Hopkins University» πάνω σε ζητήµατα που αφορούσαν την είσοδο, εισβολή των ξένων µυστικών υπηρεσιών στην ΚΥΠ και δεδοµένης της θητείας του κ. Ρουµπάτη -µιας σηµαντικής θητείαςστην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση του Ανδρέα
Παπανδρέου, είχα µια πολύ διάθεση απέναντι του.
Στο κεφάλαιο 15, όµως, αναφέροµαι -και εδώ είναι το µήλον
της Έριδος- σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριµένο. Ο κ. Ρουµπάτης κάνω µια ξεκάθαρη καταγγελία- σε συγκεκριµένη συνεδρίαση
της διαπραγµατευτικής οµάδας τον Μάιο του 2015 είπε πράγµατα σε Υπουργούς και στελέχη της Κυβέρνησης, γνωρίζοντας
ότι ήταν αναληθή, τα οποία δηµιούργησαν µια ατµόσφαιρα, που
έκανε πολύ κακό στην εθνική µας υπόθεση της διαπραγµάτευσης εκείνης της εποχής.
Έχω κάνει πολύ συγκεκριµένη καταγγελία, όποιος θέλει µπορεί να µπει και να διαβάσει ακριβώς τι λέω. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, αλλά εδώ µπαίνει ένα µεγάλο
ζήτηµα, το ζήτηµα του τρόπου µε τον οποίο αυτή η Κυβέρνηση
χρησιµοποιεί τον όρο της αξιοκρατίας και µια διάθεση που είναι
ειλικρινής από τη µεριά των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας,
για να προχωρήσουµε σε ένα νέο κεφάλαιο, στον τρόπο µε τον
οποίο διορίζονται άνθρωποι, όπως ο Αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στηριζόµενοι στις κακές πρακτικές του παρελθόντος, που συµπεριλαµβάνουν τον κ. Ρουµπάτη, παρά το
γεγονός ότι είχε πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Πολύ φοβάµαι,
βλέποντας τον διορισµό του διευθυντή της G4S στη θέση του
Αρχηγού της ΕΥΠ, ότι, όχι µόνο συνεχίζεται να αναπαράγεται
αυτή η διαδικασία της αδιαφάνειας, αλλά πάµε και σε ένα στάδιο
παραπέρα. Και εδώ κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε να παρατείνουµε
τη λήξη της συνεδρίασης κατά µια ώρα; Έχει γίνει και κατά το
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παρελθόν. Ο κ. Βούτσης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, το
ξέρει. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ζητούν επιµόνως να µιλήσουν.
Το Προεδρείο, βεβαίως, δεν έχει καµµία αντίρρηση να πάµε µια
ώρα πίσω.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής έχει τον λόγο.
Παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα, επειδή
είναι οι πρώτες εβδοµάδες αυτής της Περιόδου της Βουλής, να
παρέµβω στη συζήτηση των δυο αρχηγών, του Πρωθυπουργού
και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να θέσω
θέµα διαδικασίας. Τώρα όµως, που τελείωσε αυτή η συζήτηση,
θέλω να σας πω τα εξής.
Έχετε ευθύνη ως Προεδρείο, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι,
να τηρείτε τον Κανονισµό της Βουλής και τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων. Πρώτα απ’ όλα, σε ό,τι αφορά στον
χρόνο. Δίνετε είκοσι λεπτά και µιλάνε µια ώρα. Δεύτερον, σε ό,τι
αφορά και το θεµατολόγιο, κύριε Πρόεδρε, αν δεν γίνοµαι υπερβολικός. Στο µέτρο που είχαµε ένα σχέδιο νόµου εδώ σήµερα,
συζητήσαµε για θέµατα του αυριανού σχεδίου νόµου και κάναµε
και αναδροµές δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια πριν ο ένας για τον
άλλο.
Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να αναγκαστούµε να κάνουµε ακτιβισµό, όπως κάναµε και τον περασµένο χρόνο. Γιατί
θα το κάνουµε, κύριε Πρόεδρε. Η Βουλή έχει ηµερήσια διάταξη.
Έχει θέµατα. Η Διάσκεψη των Προέδρων κατά πλειοψηφία ή
οµόφωνα ή οπωσδήποτε αποφασίζει διαδικασίες. Δεν µπορεί
αυτές για το θέατρο ενός δικοµµατισµού να πηγαίνουν στην
άκρη και να είµαστε εµείς θεατές σε ένα έργο, στο οποίο δεν
µπορούµε να συµµετάσχουµε. Η Βουλή πρέπει να τηρήσει τις
διαδικασίες της. Και τώρα έχουµε το περιθώριο της παράτασης
κατά µία ώρα. Εντάξει. Αλλά η ουσία της συζήτησης επί συγκεκριµένων θεµάτων έχει χαθεί, µε ευθύνη και του αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και του Πρωθυπουργού.
Πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να βάλετε τα πράγµατα σε µια τάξη.
Γιατί η τάξη αυτή χάθηκε τα περασµένα χρόνια και πρέπει να ξαναβρεθεί. Αν δεν το κάνετε -χωρίς αυτό να είναι απειλή, θεσµικό
κόµµα είµαστε και υποδειγµατικό στη συµπεριφορά του- την επόµενη φορά που θα ξαναγίνει αυτό, οι παρεµβάσεις µας θα έχουν
και ακτιβιστικό χαρακτήρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λοβέρδο,
πράγµατι ο Κανονισµός προβλέπει αυτό που είπατε. Δεν πρέπει
οι οµιλητές να ξεφεύγουν από το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Δυστυχώς, στην πράξη γίνεται αυτό πάρα πολύ καιρό. Προσπαθεί το καινούργιο Προεδρείο να περιορίσει αυτή την αρρυθµία,
θα έλεγα, την κατάχρηση που γίνεται, αλλά σιγά-σιγά, θα το πετύχουµε. Περισσότερο όµως γίνεται, όχι µόνο από τον Πρωθυπουργό ή τους αρχηγούς των κοµµάτων, αλλά από τους
οµιλητές Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήταν µιάµιση
ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτή ήταν µια γενική δική σας τοποθέτηση. Θα προσπαθήσουµε να περιοριζόµαστε στα θέµατα.
Ο επόµενος οµιλητής παρακαλείται να έρθει στο Βήµα. Είναι
ο κ. Βλάχος Γεώργιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θέλετε να περιορίσουµε και τα λεπτά από επτά σε έξι; Να
πούµε έξι µε µια ανοχή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν πολλά χρόνια από
τότε που θαυµάζαµε τη δηµόσια διοίκηση της γειτονικής µας Ιταλίας, όπου, παρά τις συνεχείς εκλογές, λόγω του εκλογικού
νόµου, και τα παρατεταµένα διαστήµατα ακυβερνησίας, κατόρθωνε να κρατά την κρατική µηχανή σε λειτουργία. Κανείς δεν
τολµούσε να διανοηθεί µια τέτοια κατάσταση στη χώρα µας,
αφού θεωρούσε ως δεδοµένη την απόλυτη διάλυση της δηµό-
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σιας διοίκησης, όχι γιατί οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι ήταν
µειωµένων προσόντων, αλλά γιατί υπηρετούσαν ένα σύστηµα,
που δεν επιτρέπει πρωτοβουλίες και λειτουργεί µόνο µε εντολές.
Έτσι, χωρίς πρωτοβουλίες, χωρίς εντολές, το σύστηµα εφησυχάζει, δηλαδή παραµένει στο απυρόβλητο. Παραµένει αλάνθαστο, γιατί απλά, δεν κάνει τίποτα.
Αυτή την κατάσταση ήρθε να επιδεινώσει η διακυβέρνηση της
δεκαετίας του ’80, αφού στέρησε πολλά αξιόλογα και έµπειρα
στελέχη, που αποµακρύνθηκαν πρόωρα και καθιέρωσε τον απόλυτο κοµµατισµό στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης.
Ακολούθησαν συνεχείς συγχωνεύσεις Υπουργείων, οργανισµών µε µόνο κριτήριο την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
Οργανογράµµατα ξεπερασµένα, σύγχυση αρµοδιοτήτων, αποδυνάµωση υπηρεσιών λόγω συνταξιοδοτήσεων αλλά και µετατάξεων µε κοµµατικά κριτήρια κατέστησαν σιγά-σιγά τη δηµόσια
µηχανή ανυπόληπτη και ανίκανη να ανταποκριθεί, όχι µόνο στις
ανάγκες µιας σύγχρονης εποχής, αλλά ούτε καν στη στοιχειώδη
λειτουργία για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. Κανείς
δεν αξιολογείται, κανείς δεν είναι υπεύθυνος και όλοι περιµένουν
να αλλάξουν τα πράγµατα, χωρίς να αλλάξουν τα δεδοµένα.
Απόδειξη των όσων λέω, είναι ότι ακόµη και τα υπουργικά γραφεία µε αποκορύφωµα τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -που εγώ νοµίζω
ότι δεν υπάρχει σύγκριση- προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό µε µετακλητούς. Εκτός εάν θέλετε να πιστέψουµε, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τους µετακλητούς δεν
τους πήρατε από ανάγκη, αλλά ως τακτοποίηση κοµµατικών σας
φίλων.
Σήµερα, γίνεται µια προσπάθεια για την οποία πιστεύω ότι ο
ούτε ο Υπουργός δεν θα ισχυριστεί ότι είναι τέλεια. Αλλά έπρεπε
να γίνει κάτι για να αλλάξουν τα δεδοµένα, για τα οποία έκανα
αναφορά νωρίτερα. Γίνεται µια προσπάθεια, µε την ελπίδα ότι
αυτές οι πρωτοβουλίες θα αλλάξουν τη λειτουργία του δηµόσιου
τοµέα, θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και τελικά τη ζωή
των πολιτών, που είναι στο τέλος-τέλος και το ζητούµενο.
Απέναντι σε αυτό το σχέδιο και την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ακούµε όλες αυτές τις µέρες την Αντιπολίτευση και κυρίως την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να αντιδρά, επινοώντας
διάφορους κινδύνους. Απορρίπτοντας, όµως, συνάδελφοι κάθε
αλλαγή, χρεώνεστε τη σηµερινή αναποτελεσµατική κατάσταση,
την οποία εµείς πιστεύουµε ότι η κοινωνία έχει ήδη ξεπεράσει.
Και παρ’ ότι η Κυβέρνηση έκανε δεκτές τις παρατηρήσεις της
Αντιπολίτευσης, δίνοντας δείγµα καλών προθέσεων, η Αντιπολίτευση επιµένει -επιτρέψτε µου να πω- σε ανόητες ερµηνείες περί
πρωθυπουργικού συγκεντρωτισµού, λες και δεν υπήρχε και στο
παρελθόν Υπουργείο Προεδρίας και µάλιστα, ήταν το πρώτο τη
τάξει Υπουργείο, λες και θα άλλαζε κάτι αν υπήρχε σήµερα ένα
Υπουργείο Προεδρίας, το οποίο θα κατείχε ο Πρωθυπουργός.
Όλα αυτά, λοιπόν, γίνονται για να µην αλλάξει τίποτε, γιατί όλα
είναι καλά; Μας λέτε ότι είναι καλύτερο να παραµείνουν, για παράδειγµα, οι πολλές ελεγκτικές αρχές; Ενοποιούνται έξι ελεγκτικές αρχές. Εγώ θα ήθελα και κάποιες περισσότερες. Πρέπει,
δηλαδή, ο κάθε επαγγελµατίας να δέχεται αυτό τον κυκεώνα
ελέγχων, ο ένας µετά τον άλλο και ο καθένας τους επιµέρους
ελέγχους ή να υπάρχει ένας και µόνο σοβαρός ελεγκτικός µηχανισµός, που να έχει τη συνολική εικόνα των ελέγχων µε αρχή,
µέση και τέλος και τελικά κάποιος να έχει την ευθύνη;
Επίσης, ακούσαµε διαφωνίες για την τοποθέτηση ενός µόνιµου γραµµατέα, καθώς και για τη δυνατότητα υπογραφής στους
γενικούς διευθυντές. Γιατί, πράγµατι, δεν µπορούµε να εµπιστευτούµε αυτούς τους ανθρώπους; Μήπως λόγω µειωµένων ικανοτήτων; Μήπως επειδή δεν µπορούν να ελεγχθούν εύκολα από
τον οποιονδήποτε; Ή γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν τέτοιοι
άξιοι άνθρωποι στη δηµόσια διοίκηση; Εµείς πιστεύουµε ότι
υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, που µπορούν να επωµιστούν
αυτό το φορτίο και µπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν µε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες της αποτελεσµατικότητας, κύριε
Υπουργέ. Δεν φτάνει να δώσουµε αρµοδιότητες σε κάποια στελέχη, τα οποία θα είναι µε θητεία, και άρα αυτό να µην ερµηνευτεί ότι δεν κρίνονται.
Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι υπόλογοι
απέναντι στον πολίτη και θα πρέπει να διασφαλιστούν εδώ µε κά-
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ποιον τρόπο τα συµφέροντα του πολίτη. Για παράδειγµα, αν κάποιος δεν απαντά σε µια εβδοµάδα, σε έναν µήνα, κάπου να θεωρείται αυτονόητη η θετική απάντηση της υπηρεσίας, αλλιώς
δεν θα νιώθει κανείς την ανάγκη να δώσει συγκεκριµένη απάντηση.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουµε αυτή
την κυβερνητική πρωτοβουλία, αυτή την κυβερνητική προσπάθεια, γιατί συµφωνούµε στην ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας
του κράτους µε την ελπίδα και την ευχή, αν θέλετε, ότι αυτό το
σχέδιο θα πετύχει. Όµως, είµαστε εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, είµαστε εδώ να κάνουµε πράξη και κάθε καλοπροαίρετη και τεκµηριωµένη παρατήρηση, είτε προέρχεται από την
Αντιπολίτευση είτε από τους φορείς της κοινωνίας. Είµαστε εδώ
να υπηρετήσουµε αποτελεσµατικά τους πολίτες, δηλαδή αυτούς
που µας έδωσαν την εντολή να είµαστε εδώ. Απλά, αυτό πρέπει
να πάψουµε πια να το διακηρύσσουµε µε λόγια και πρέπει να το
αποδεικνύουµε κάθε στιγµή µε έργα, µε πράξη. Αυτή είναι η δική
µας ευθύνη και γι’ αυτή την ευθύνη σήµερα ψηφίζουµε θετικά το
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε τον
κ. Βλάχο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Σάββας Αναστασιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που αφορά τον τρόπο της οργάνωσης και της λειτουργίας
του κράτους, της δηµόσιας διοίκησης, της Κυβέρνησης µε έµφαση στην εισαγωγή νέων κανόνων λειτουργίας µε στόχο την
απλοποίηση των διαδικασιών, την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη, αλλά και τη διαφάνεια.
Όλες οι ιστορικές καταγραφές, που έχουν γίνει, όλες οι έρευνες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και διαχρονικά, καταλήγουν σε
µια κοινή παραδοχή, ότι ο πολίτης στεκόταν και στέκεται απέναντι στο κράτος, µε δυσπιστία και επιφυλακτικότητα. Δεν το εµπιστεύεται. Δεν υπάρχει -νοµίζω- κανείς πολίτης και µέσα σε
αυτή την Αίθουσα, κανείς συνάδελφος, που στο σχετικό ερώτηµα
δεν θα απαντήσει ότι δεν είναι ικανοποιηµένος, ότι δεν είναι ευχαριστηµένος από τον τρόπο που λειτουργεί σήµερα το κράτος,
η δηµόσια διοίκηση και η διακυβέρνηση της χώρας.
Αυτό αποτελεί µια διαχρονική διαπίστωση και, βεβαίως, αυτή
τη διαπίστωση νοµίζω ότι δεν την αµφισβητεί κανείς. Δεν αφορά
φυσικά ή µόνο φυσικά το ανθρώπινο προσωπικό ή το ανθρώπινο
δυναµικό, αλλά αφορά κυρίως τις δοµές, τις διαδικασίες και τις
πολιτικές, που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Παρ’ ότι, κύριε
Υπουργέ, συνηθίζεται να ονοµάζουµε όλη αυτή τη δυσλειτουργία
του κράτους ως γραφειοκρατία, πιστεύω ότι έχουµε µπροστά
µας ένα πολύ πιο σύνθετο θέµα και πολύ πιο σύνθετο πρόβληµα.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει πρόβληµα µε την πολυνοµία, µε τις αλλεπάλληλες τροπολογίες, µε τις πολλές υπουργικές αποφάσεις, µε
τα πολλά προεδρικά διατάγµατα που προκαλούν σύγχυση και
ασάφεια κατά την εφαρµογή τους. Υπάρχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις, που έχουν ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν εφαρµοστεί ποτέ,
διότι δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα και οι
υπουργικές αποφάσεις για την εφαρµογή τους.
Η µεταφορά ουσιαστικών αρµοδιοτήτων από τη δηµόσια διοίκηση, από τη δηµοσιοϋπαλληλία στο πολιτικό προσωπικό, στους
µετακλητούς, στους πολιτικούς προϊσταµένους ή στους συµβούλους δηµιούργησε ένα χάσµα ανάµεσα στο πολιτικό και διοικητικό προσωπικό. Θύµα όλων αυτών που ανέφερα παραπάνω ήταν
ο πολίτης και κυρίως τα λαϊκά στρώµατα.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, αναδείχθηκε όλα τα
προηγούµενα χρόνια η ανάγκη µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης κι αυτό αποτέλεσε -κι αποτελούσε, αν θέλετε- προγραµµατική θέση όλων των κοµµάτων, κατά τις προεκλογικές
περιόδους.
Οι όποιες προσπάθειες έγιναν, δεν είχαν το ανάλογο αποτέλε-
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σµα, διότι είτε οι κυβερνήσεις δεν τολµούσαν είτε δεν µπορούσαν να ξεπεράσουν τα στενά κοµµατικά και ιδεολογικά τους
όρια. Ποιο είναι, λοιπόν, το ζητούµενο σήµερα; Το αυτονόητο.
Γιατί σήµερα, το αυτονόητο συζητάµε. Τι συζητάµε; Οι πολίτες
να έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση, να εξυπηρετούνται ταχύτερα,
να εξυπηρετούνται δικαιότερα. Αυτό είναι το ζητούµενο. Το κράτος να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες.
Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα. Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Να
συστηµατοποιηθούν οι λειτουργίες του κράτους. Αυτό, λοιπόν,
είναι το ένα θέµα.
Δεύτερο θέµα, να δηµιουργηθούν διαδικασίες στοχοθέτησης,
ελέγχου, αποδοτικότητας της Κυβέρνησης µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Να δώσουµε τη δυνατότητα στους δηµοσίους υπαλλήλους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, όπως αυτά απορρέουν
από το Σύνταγµα. Να εµπιστευθούµε τους δηµοσίους υπαλλήλους και πιστεύω ότι µε αυτό δεν διαφωνεί κανείς.
Η θεσµοθέτηση του Υπηρεσιακού Ειδικού Γενικού Γραµµατέα
και η µεταφορά αρµοδιοτήτων και στον Γενικό Διευθυντή µιας
υπηρεσίας, εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, ότι είναι µεγάλη τοµή, πολύ
σηµαντική πρωτοβουλία και ότι θα δώσει τη δυνατότητα να κινητοποιηθεί ακόµα περισσότερο το δηµόσιο. Διότι κανείς, µα κανείς, όσες γνώσεις κι αν έχει, δεν µπορεί να γνωρίζει καλύτερα
το πρόβληµα, τη διαδικασία και τις λύσεις, από τον υπάλληλο,
που ξεκινάει την καριέρα του σε µια υπηρεσία και ζει σ’ αυτήν
την υπηρεσία, ζει την υπηρεσία.
Αυτά είναι θέµατα, τα οποία προσπαθεί να ρυθµίσει το σηµερινό νοµοσχέδιο. Δηµιουργεί τις κατάλληλες δοµές γιατί εµπιστεύεται τον δηµόσιο υπάλληλο. Εδώ, όµως, κύριε Υπουργέ,
χρειάζεται και κάτι άλλο, όσον αφορά το δηµόσιο. Το δηµόσιο
χρειάζεται να αποκτήσει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας σε
όλα τα Υπουργεία και σε όλες τις υπηρεσίες και επίσης, καθηκοντολόγιο, δηλαδή να γνωρίζει τις τι ποιεί καθείς, κάτι που δεν
υπάρχει σήµερα, για να υπάρχει και ευθύνη, αν κάτι δεν προχωρήσει σωστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια να αντιµετωπιστούν διαχρονικές παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση τολµούν.
Εσείς υλοποιείτε µε επιτυχία και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Βασικό θέµα η αποδοτικότητα στο δηµόσιο και στην Κυβέρνηση.
Δεν πιστεύω ότι διαφωνούµε σ’ αυτό.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, δεν είναι ένα σχέδιο
κοµµατικής άλωσης του κράτους, όπως µας κατηγορείτε, κύριοι
συνάδελφοι. Είναι µια µεγάλη προσπάθεια αλλαγής της φιλοσοφίας της διοίκησης. Δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης πού θέλουµε
να πάµε την Ελλάδα µπροστά, να κάνουµε την Ελλάδα µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, µια χώρα αναπτυγµένη που να εξυπηρετεί και να υπηρετεί καλύτερα τους πολίτες της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
η κ. Λιάνα Κανέλλη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είµαι εξαιρετικά σύντοµη.
Ήρθε ένα νοµοσχέδιο εδώ, το οποίο έχει πολυπλόκαµη
µορφή. Η συζήτηση ξέφυγε. Ξέφυγε επί πολλοίς επί προσωπικού, ξέφυγε επί πολλοίς από τα µανταλάκια στα οποία κρεµάστηκαν οι εµπειρίες του ενός και του άλλου, από το κόµµα το
κυβερνών τώρα και το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και φαίνεται πως έτσι θα πάει και η διαδικασία από εδώ και µπρος
σ’ αυτή την κοινοβουλευτική θητεία.
Ενοχοποιήθηκαν τα πάντα και κυρίως, υπερτονίστηκαν πράγµατα, τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την πολιτική και είναι
µέσα στη φιλοσοφία αυτού του νοµοσχεδίου. Και είναι λάθος
τροµακτικό, γιατί λουµπενοποιεί και κυριολεκτικά, υποβάλλει
στον ελληνικό λαό να σκέπτεται απολίτικα, ουδέτερα, αποϊδεολογικοποιηµένα, για να πιστεύει ότι όποιος τα κάνει αυτά, είναι
αγνός στο κράτος, φτάνει να το κάνει και αµισθί.
Θέλετε, λοιπόν, ένα εθελοντικό, αποϊδεολογικοποιηµένο ή µε
ειδικό µισθολόγιο συγκεντρωτικό κράτος, για να εφαρµόζει µια
πολιτική πάνω σε µύθους. Σε µύθους, όµως. Σε µύθους πολύ επι-
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κίνδυνους, µύθους όπως ο τρόπος, µε τον οποίο αποφασίζουµε
µέσα σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο για τη διοίκηση να βάλουµε και
τα διακόσια χρόνια για τον εορτασµό του 1821.
Ανοίξτε τα σχολικά βιβλία, κύριοι, εκεί που έχει καταργηθεί το
ρήµα, το υποκείµενο και το αντικείµενο. Και µιλάτε για σύνολα
λόγου, όπου µία λέξη είναι σύνολο φραστικό. Και ανοίξτε ένα βιβλίο και να δείτε αν ποτέ θα σας πουν πώς πέθανε, παρά µόνο
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, ο πρωτότοκος γιος
του Κολοκοτρώνη, του ήρωα του 1821. Πουθενά δεν θα σας πει
ότι έγινε εµφύλιος το 1824. Έτσι θα πάµε στο 1821; Θα πάµε να
το γιορτάσουµε πώς; Χωρίς να το συζητήσουµε; Χωρίς να ανοιχθεί ακαδηµαϊκή, ουσιαστική συζήτηση µε τα παιδιά; Με ποιες
ανάγκες; Όχι, θα το εµπορευµατοποιήσουµε, για να φτιάξουµε
ένα εθνικό αφήγηµα.
Εδώ, λοιπόν, φέρατε ένα διοικητικό αφήγηµα, το οποίο βασίζεται κυρίως στη διαφάνεια. Για να δούµε τη διαφάνεια. Η διαφάνεια, κύριε Υπουργέ µου, ξεκίνησε να εφαρµόζεται και να
πλασάρεται ως ιδέα, για να φτάσει στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
το 1993. Και ξεκίνησε µαζί µε το Μάαστριχτ. Και δεν είναι τυχαίο
ότι ξεκίνησε µαζί µε το Μάαστριχτ. Γιατί η διαφάνεια ήταν ένας
τρόπος ελέγχου των ιµπεριαλιστών, απέναντι στις φτωχότερες
χώρες. Έτσι ξεκίνησε από τον Πίτερ Έιγκεν, έναν Γερµανό από
την Παγκόσµια Τράπεζα, που δεκαπέντε χρόνια λυµαινόταν, ως
χορηγός βοήθειας, τις υποανάπτυκτες χώρες, στις οποίες η Γερµανία, µε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και τις αµερικανικές,
είχε αποικιοκρατικές βλέψεις. Έτσι έφτιαξαν τη διαφάνεια, για
να κατεβάσουν το τιµολόγιο της δωροδοκίας στις χώρες του τρίτου κόσµου, που εκµεταλλευόντουσαν.
Αυτή είναι η Διεθνής της Διαφάνειας, µια µη κερδοσκοπική οργάνωση, δηλαδή µια ΜΚΟ των συµφερόντων, του ΔΝΤ, του ενός,
του αλλουνού, όλων των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Αυτή είναι
η µεγάλη ιδέα, να βοηθηθούν, χωρίς να δωροδοκούνται, οι ντόπιοι δικτάτορες και άλλοι και στην αρχή αφορούσε µόνο τους
δωροδοκούµενους. Και ήθελαν να κάνουν αδιάφθορους τους
δωροδοκούµενους, αυτοί που τους δωροδοκούσαν.
Και έρχεστε σήµερα εδώ και πλασάρετε την εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ ως πανάκεια της καθαγιασµένης καπιταλιστικής διαχείρισης. Ουαί υµίν, υποκριτές και Φαρισαίοι. Έλεος, δηλαδή. Έλεος!
Αν ψάξετε να δείτε στη Διεθνή της Διαφάνειας, που έφτιαξαν
αυτές τις ιδέες ποιες πολυεθνικές υπήρξαν, µε πόσα θύµατα, µεταξύ αυτών και η «UNION CARBIDE», που τύφλωσε πενήντα χιλιάδες ανθρώπους στην Ινδία από έκρηξη και έφαγε είκοσι πέντε
χρόνια να τους δώσει αποζηµίωση µισό εκατοµµύριο. Και ερχόµαστε αυτό να το περάσουµε µέσα στο νοµοσχέδιο, µε βάση «τι
έκανες εσύ, τι έκανε ο άντρας σου, τι έκανε η γυναίκα σου, τι
έκανε το παιδί σου». Μέσα σε µια διαπλοκή.
Υπερβάλλετε δε και τόσο πολύ για τα βιογραφικά, που οι µισοί
Βουλευτές εδώ µέσα, που δεν έχουν µεταπτυχιακό, πρέπει να
ντρέπεστε που σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός για την ιδεολογία
σας, για την τοποθέτησή σας. Πρέπει να ντρέπεται ο µισός ελληνικός λαός, που δεν έχει µεταπτυχιακό. Το αναγάγατε το µεταπτυχιακό σε φτερά του αγγέλου, οι οποίοι θα διοικούν µε έναν
τρόπο, σαν το µάτι του Θεού. Είσαστε σοβαροί; Στα αλήθεια, δηλαδή, γίνεται µια τέτοια συζήτηση;
Εντάξει, έχουµε εµφανίσει τον κ. Γεραπετρίτη προ αµνηµονεύτων ετών στο «Οµιλείτε Ελληνικά». Και έχω πάρει και συνέντευξη
από την κ. Θάνου ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρο Πρωτοδικών. Και
είµαι και δηµοσιογράφος. Τι θα µε κάνετε; Θα µε κρεµάσετε στα
µανταλάκια; Ή µου απαγορεύεται να είµαι στο ΚΚΕ και να σκέφτοµαι για τις πολιτικές τους θέσεις και τις πολιτικές τους τοποθετήσεις; Σας το λέει άνθρωπος που έχει κρεµαστεί, και µε τη
µία και µε την άλλη ιδιότητα, στα µανταλάκια. Αυτά θα λέµε στον
ελληνικό λαό;
Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις, ενδεικτικές µόνο: Τι κίνδυνος
µπορεί να κρυφτεί πίσω από πολύπλοκα νοµοσχέδια, που χάνουµε χρόνο να τα συζητάµε, χωρίς να πηγαίνουµε στην ουσία;
Έχετε κάνει ένα Σώµα εµπειρογνωµόνων. Αυτοί οι εµπειρογνώµονες, οι ελεγκτές, µπορούν να παίρνουν και ιδιώτες εµπειρογνώµονες. Αυτό σας το λέω µόνο ως δείγµα του πώς µπορεί
να κινδυνέψει από την αντίληψη για έναν µε ή χωρίς γραβάτα.
Διότι εκεί χωρίζεστε µόνο, στο αν φοράτε γραβάτα ή δεν φοράτε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

γραβάτα, στο αν µιλάτε µε έναν τόνο «χ» ή έναν τόνο «ψ». Στον
ΟΟΣΑ συµφωνείτε. Στην εργαλειοθήκη συµφωνείτε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συµφωνείτε. Στο Μάαστριχτ συµφωνείτε. Στο
ΝΑΤΟ συµφωνείτε. Στις ιµπεριαλιστικές επιθέσεις συµφωνείτε.
Πάµε, τώρα, να δούµε πώς θα σώσουµε τη διοίκηση.
Φέρνετε, λοιπόν, αυτούς να κάνουν ελέγχους. Στα πλαίσια του
ελέγχου, οι επιθεωρητές ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να περνούν σε ανακριτικές πράξεις, χωρίς τις απαιτούµενες πάντα συνταγµατικές εγγυήσεις, δικαστικές εγγυήσεις, που προβλέπονται
από το Σύνταγµα και τους νόµους. Διότι ως µοναδική υποχρέωση
έχετε την παρουσία δικαστικής αρχής. Έχετε υποχρέωση µόνο
την παρουσία. Μπορούν να διενεργούν ανακριτικές πράξεις προσέξτε- και ιδιώτες µεταξύ αυτών, κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης, µεταφοράς
δεδοµένων, κινητών, φορητών συσκευών, έρευνας κατοίκων
όλων των συναλλασσόµενων µε το δηµόσιο σε οποιαδήποτε περίπτωση, για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή, ενδεχοµένως και ιδιοκτήτης κυλικείου µέσα σε στρατόπεδο ή σε σχολείο, χωρίς να
έχει προηγηθεί καµµία δίωξη σε βάρος τους, σε βάρος των ελεγχόµενων προσώπων ή δικαστική έρευνα.
ΓΕΩΡΓιΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θέλει
εισαγγελική παραγγελία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν θέλει εισαγγελική παραγγελία αυτού
του είδους ο έλεγχος, ο προανακριτικός. Θέλει αυτός, τον οποίο
διατάσσουν µετά, αφού τα ελεγχόµενα πρόσωπα µε βάσιµες
υποψίες…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θέλει.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Πιστέψτε µε, θέλει προσοχή αυτό.
Ενδεικτικά, θα σας πω και τα ακόλουθα. Δεν έχω χρόνο να µιλήσω.
Δεύτερον, τα πρόστιµα που επιβάλλονται µπορεί ο επικεφαλής
της αρχής να βάλει τις προϋποθέσεις να απαλλάσσεται κάποιος
από πρόστιµα, είτε φυσικό πρόσωπο είτε και νοµικό πρόσωπο
είτε φορέας, εάν µε τις πράξεις του έχει τιµωρηθεί ο ίδιος µεν
µε πρόστιµο, αλλά συµβάλλει στον εντοπισµό και τη διερεύνηση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτή
είναι γενική διάταξη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Βέβαια, είναι γενική διάταξη. Πάµε πάλι σε
παζάρι. Μη µου πείτε ότι δεν θα γίνει παζάρι, αφού ο επικεφαλής
της αρχής θα το κανονίζει αυτό. Θα κανονίζει και τις προϋποθέσεις και τα πάντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Κανέλλη,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει κι ένα θέµα διερεύνησης της ασυλίας, που απολαµβάνουν ο διοικητής και τα µέλη του συµβουλίου της διοίκησης,
οι επιθεωρητές ελεγκτές, οι υπάλληλοι της αρχής που ασκούν
ελεγκτικά ή προανακριτικά καθήκοντα. Είναι το άρθρο 101 παράγραφος 1. Θέλει µία προσοχή αυτό.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν λεπτές αποχρώσεις, που µπορούν
να ξεφύγουν, όπου όλοι νοµίζουν ότι θα το παίξουν ηγέτες στον
τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργεί ένα κράτος, µε το πρόσχηµα
ότι το κράτος µπορεί να είναι σοβαρό ή αποτελεσµατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Κανέλλη,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Προσέξτε καλά, διότι σοβαρά και αποτελεσµατικά εφαρµόζονται, σε πολιτικό επίπεδο από πτυχιούχους,
µορφωµένους και µη, επαρκείς σε προσόντα, πολιτικές βαθύτατα ως και επικίνδυνα πολλές φορές αντιλαϊκές. Η ιστορία είναι
γεµάτη από ανθρώπους, που ήξεραν πολύ καλά γράµµατα και
µπόρεσαν να σκοτώσουν περισσότερους σε λιγότερο χρονικό
διάστηµα και να µη δικαστούν ποτέ από τα δικαστήρια της ιστορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα παρακαλούσα, από εδώ και πέρα, να τηρείται αυστηρά ο
χρόνος, διότι αυτό είναι σε βάρος των συναδέλφους, οι οποίοι
επιθυµούν να µιλήσουν και παρά την παράταση του χρόνου που
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κάναµε, δεν θα προλάβουν.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου για τη σπουδαία τιµή να µπορώ να
µιλάω από αυτό το Βήµα στους συµπολίτες, που µε τίµησαν µε
την ψήφο τους, στο κόµµα µου, στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Πρόεδρο
Αλέξη Τσίπρα. Θα αγωνιστώ µε όλες µου τις δυνάµεις πολύ
σκληρά, για να φανώ αντάξια της εµπιστοσύνης που µου έδειξαν
και της ευκαιρίας, που µου έδωσαν, να βρίσκοµαι εδώ σήµερα
ενώπιόν σας.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο που φαίνεται ότι τόσο σε συµβολικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ουσίας
αντανακλά τις ιδεοληψίες της νέας Κυβέρνησης και έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε τις προεκλογικές της εξαγγελίες, αλλά και τη
σκληρή κριτική που άσκησε -και ενδεχοµένως συνεχίζει να ασκεί
µέχρι και σήµερα- στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα.
Η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά µας µιλούσε για µικρότερο,
ευέλικτο και ακοµµάτιστο κράτος. Και εµείς ρωτάµε, γιατί αυτή
είναι η υποχρέωση της Αντιπολίτευσης, να ρωτάει.
Δηµιουργείται µικρότερο, ευέλικτο και ακοµµάτιστο κράτος,
µε την εισαγωγή του καινοφανούς συγκεντρωτικού διοικητικού
σχήµατος της Προεδρίας της Κυβέρνησης, της οποίας οι υπάλληλοι θα έχουν ως καθήκον να αναπαράγουν την εξουσία του
Πρωθυπουργού σε όλον τον υπόλοιπο ευρύτερο δηµόσιο τοµέα;
Η απάντηση είναι: όχι.
Δηµιουργείται µικρότερο, ευέλικτο και ακοµµάτιστο κράτος,
µε εκατοντάδες νέους υπαλλήλους, µετακλητούς, αποσπασµένους και δηµοσιογράφους, που ακόµα µέχρι και σήµερα, δεν ξέρουµε ακριβώς πόσοι θα είναι, οι οποίοι θα υπάγονται απευθείας
στον Πρωθυπουργό; Η απάντηση είναι όχι.
Δηµιουργείται µικρότερο, ευέλικτο και ακοµµάτιστο κράτος µε
το Υπουργικό Συµβούλιο να στερείται σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων του, µε τη δηµιουργία πέντε γενικών γραµµατειών,
που θα υπαχθούν στην Προεδρία της Κυβέρνησης και θα ρυθµίσουν σε µεγάλο βαθµό τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία; Η
απάντηση είναι: όχι.
Και ταυτόχρονα έρχεται και αρκετή δόση αριστείας, αλλά αυτή
τη φορά από την ανάποδη πλευρά, διότι και µειώνονται τα τυπικά
προσόντα των µετακλητών και αυξάνονται οι αποδοχές τους και
αυξάνονται και πληθύνονται οι ίδιοι και καταργείται η απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου, κατά το διάστηµα που εργάζονται ως µετακλητοί και προβλέπεται απευθείας διορισµός
όλων των προϊστάµενων της δήθεν, κατά τα άλλα ανεξάρτητης,
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προβλέπεται και η κατάργηση του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και ουσιαστικά, σταµατάει η διερεύνηση στις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, που είχε
και υποβαθµίζεται ο ανεξάρτητος ρόλος του ΣΕΠΕ και του ΣΔΟΕ
και καταργούνται σηµαντικές διατάξεις του ν.4369/16 αναφορικά
µε την ανεξαρτησία της δηµόσιας διοίκησης και γίνονται µεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταµένων σε φορείς του δηµοσίου,
χωρίς αξιολόγηση ή χρονική πρόβλεψη της διάδοχης διαδικασίας. Και όλα αυτά γιατί; Μα γιατί πρέπει να τοποθετηθούν άτοµα
εµπιστοσύνης της νέας κανονικότητας.
Πέρα, όµως, από τις διαδικασίες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
υπάρχει και το πεδίο του συµβολισµού κι εδώ έρχεται το άρθρο
113 για την Ελλάδα του 2021, όπου η νέα Κυβέρνηση επανήλθε
σε όρους και ιδέες, όχι µόνο αναχρονιστικές, αλλά τολµώ να πω
και επικίνδυνες. Ελπίζω ειλικρινά, να εφαρµοστεί συνολικά η αλλαγή στο λεκτικό, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας νωρίτερα, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, έτσι ώστε
να µην υπάρχει καµία εθνική αναφορά στο άρθρο 113.
Για ποιον λόγο εν έτει 2019 χρειαστήκαµε κρατική επιτροπή
για την ανάδειξη αξιών του ελληνικού έθνους; Για ποιον λόγο
έπρεπε να επιστρέψουµε στην ανάπτυξη εθνικού αφηγήµατος
για την Ελλάδα; Για ποιον λόγο και τελικά από ποιους απειλούνταν η ενιαία εικόνα και η ταυτότητα της χώρας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάτι απειλεί τα δυτικού
τύπου κράτη, αν κάτι απειλεί την Ελλάδα, αν κάτι απειλεί την Ευρώπη, αν κάτι µας απειλεί σήµερα, αυτό είναι οι κοινωνικές ανι-
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σότητες, αυτό είναι η ανεργία, αυτό είναι ο κάθε λογής φανατισµός, αυτό είναι η οικολογική καταστροφή που προκαλείται από
τη σπατάλη και την εξάντληση των φυσικών πόρων και όχι οι
δήθεν εθνικοί εχθροί και όχι οι δήθεν άλλοι.
Ούτε rebranding χρειάζεται η χώρα µας ούτε rebranding χρειάζονται οι Έλληνες. Δεν είµαστε εταιρεία, κύριε Πρόεδρε. Είµαστε µια πολύπλευρη, ποικιλόµορφη, σύγχρονη κοινωνία, που
αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους, που ο καθένας έχει
τη δική του αξία και τη δική του οµορφιά.
Η χώρα, λοιπόν, έχει ανάγκη να συνεχίσει να κινείται, για παράδειγµα, στην τροχιά της Συµφωνίας των Πρεσπών και όχι σε
αυτή των εθνικών αφηγηµάτων ή των rebranding, των δανεισµένων από τη λογική της αγοράς.
Η ιστορία της γειτονιάς µας στα Βαλκάνια µας έχει διδάξει µε
πολύ οδυνηρό τρόπο τι συµβαίνει όταν ενεργοποιούνται τα
εθνικά αφηγήµατα και οι µεγάλες ιδέες, εκτός και αν η συγκεκριµένη πρωτοβουλία του εν λόγω νοµοσχεδίου στοχεύει στην
καλλιέργεια κλίµατος οικοδόµησης διαχωρισµών και υπονόµευσης της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό της χώρας.
Υπενθυµίζουµε και την πρόσφατη διευκρίνιση, µέσω Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ότι το επίδοµα των 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση το δικαιούνται οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονιός
είναι Έλληνας πολίτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό.
Μα έτσι δηµιουργούµε επί της ουσίας δύο κατηγορίες παιδιών
στη χώρα, µολονότι γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες για τροφή, την ίδια ανάγκη για αγάπη,
την ίδια ανάγκη για φροντίδα.
Εποµένως -και κλείνω µε αυτό- µε το παρόν νοµοσχέδιο η νέα
Κυβέρνηση αρίστευσε. Αρίστευσε στις κοµµατικές, στις εθνικές
και στις κοινωνικές διακρίσεις.
Για αυτό, λοιπόν, το δικό µας χρέος είναι πράγµατι ξεκάθαρο,
να µη συναινέσουµε σε καµµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης από τη Νέα Δηµοκρατία παρακαλείται να έρθει στο
Βήµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι
ιδιαίτερη τιµή και ευγνωµοσύνη απέναντι σε κάθε Καβαλιώτισσα
και Καβαλιώτη που µε την ψήφο τους µε ανέδειξαν Βουλευτή στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πρώτα από όλα και πριν να προχωρήσω στην ανάλυση του παρόντος νοµοσχεδίου, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ικανοποίησή µου για την ταχύτητα µε την οποία κινείται η σηµερινή
Κυβέρνηση, καθώς και για τους εµπνευσµένους στόχους που
έχει θέσει ο Πρωθυπουργός µας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τους
οποίους έχω την ευρεία πεποίθηση ότι θα πετύχει.
Και, πράγµατι, αυτό το νοµοσχέδιο σηµατοδοτεί την απαρχή
µιας νέας εποχής για τη χώρα µας, µε στόχο την εξάλειψη των
διαχρονικών κακοδαιµονιών της ελληνικής διοίκησης και διακυβέρνησης.
Με το παρόν επιδιώκεται η µεταρρύθµιση των όρων «άσκησης
διακυβέρνησης», θεσπίζοντας ηχηρά ασυµβίβαστα, ενώ παράλληλα αναδιαρθρώνονται και αναδιοργανώνονται οι βασικές
δοµές.
Κοµβικός στόχος είναι η συνεχής παραγωγή κυβερνητικού
έργου, το οποίο θα βρίσκεται συνεχώς σε µικροσκόπιο µε τις κεντρικές στρατηγικές να βρίσκουν αποτύπωµα σε µια ισχυρή προεδρία της Κυβέρνησης που θα συντονίζει το όλο έργο και θα
υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό.
Επιπλέον, το νοµοσχέδιο επιχειρεί -πέρα από κάθε εξορθολογισµό του τρόπου άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας- να καταπολεµήσει τα κρούσµατα διαφθοράς, προσαρµόζοντας την
κρατική µηχανή στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και τις
ανάγκες των πολιτών.
Απτός στόχος είναι οι πολίτες να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη
στους κρατικούς θεσµούς και οι συναλλαγές τους να εξυπηρε-
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τούνται µε ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς γραφειοκρατικά εµπόδια.
Ειδικότερα, το εν λόγω νοµοσχέδιο επιδιώκει να µετατρέψει
το Υπουργικό Συµβούλιο σε πραγµατικό επιτελικό όργανο µε
ατζέντα, τακτικές συνεδριάσεις, θεµατολογία και σχεδιασµό.
Έτσι, η βασική κυβερνητική στρατηγική θα παράγεται στο
Υπουργικό Συµβούλιο, του οποίου ο ρόλος έχει υποβαθµιστεί τα
τελευταία χρόνια και στη συνέχεια θα επιµερίζεται στα Υπουργεία.
Επίσης, ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που ταλαιπωρεί
αυτό το κράτος εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το πρόβληµα
της πολυνοµίας και της ατέλειωτης ακολουθίας από περιπτωσιολογικές ρυθµίσεις ή αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που διαµορφώνουν µια υπερσυσσώρευση νοµοθετικών προβλέψεων, που
είναι ασαφές το πώς και σε ποιο βαθµό ισχύουν.
Σε αυτό προστίθεται το πρόβληµα της ύπαρξης θεσµοθετηµένων ρυθµίσεων, που, όµως, ποτέ δεν υλοποιούνται, γιατί ποτέ
δεν προωθούνται τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές
αποφάσεις που σηµαίνουν και την εφαρµογή τους.
Η απουσία κωδικοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας σε συνδυασµό µε την περιπτωσιολογική νοµοθέτηση µαζί µε τα σχέδια
νόµου που δεν ελέγχονται ούτε καν για την τυπική επάρκειά τους
έχει δηµιουργήσει µία χαοτική κατάσταση που µόνο ελκυστική
δεν είναι για νέους επενδυτές. Αντιθέτως είναι άκρως αποτρεπτική.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να δώσει λύση και σε αυτό το
τεράστιο πρόβληµα της ανεκτέλεστης παραγωγής νόµων, επιφέροντας βελτιστοποίηση του επιπέδου της νοµοθεσίας, ενώ
ταυτόχρονα προβλέπεται ένα πολύ εκτενές πρόγραµµα κωδικοποιήσεων και απλοποιήσεων της υφιστάµενης νοµοθεσίας, έτσι
ώστε να υπάρξει και µια αποκάθαρση των προγενέστερων
νόµων, οι οποίοι, δυστυχώς, έχουν επιβαρύνει εξαιρετικά τη δική
µας έννοµη τάξη.
Τοµή, εξάλλου, θα αποτελέσει και η σύσταση της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας που θα ενσωµατώνει τις διάσπαρτες σήµερα
δοµές ελέγχου για την αντιµετώπιση της δηµόσιας και ιδιωτικής
διαφθοράς, όπως ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που πλέον δεν θα λειτουργούν στο πλαίσιο µιας πολιτικής κατεύθυνσης, γιατί µέχρι σήµερα τα Σώµατα υπάγονται σε
έναν ειδικό γραµµατέα που είναι διορισµένος από την Κυβέρνηση. Και αυτά τα σώµατα πλέον θα ανήκουν ιεραρχικά σε έναν
γενικό διευθυντή εκ της ιεραρχίας. Δηλαδή καταργούνται οι µετακλητοί γενικοί ή ειδικοί γραµµατείς και αντικαθίστανται από γενικούς διευθυντές που προέρχονται από τη διοίκηση, οι οποίοι
θα επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συµβούλια µε απολύτως διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.
Άλλωστε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιδιώκοντας να δείξει εµπράκτως την εµπιστοσύνη της προς τους δηµοσίους υπαλλήλους και τη δηµόσια διοίκηση, αλλά και
προκειµένου να καταπολεµηθεί και η κοµµατικοποίηση στο δηµόσιο, καθιερώνει διά του παρόντος νοµοσχεδίου τη θέση υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα σε κάθε Υπουργείο, ο οποίος θα
επιλέγεται αποκλειστικά µε διαδικασίες ΑΣΕΠ χωρίς εµπλοκή της
πολιτικής ηγεσίας, θα προέρχεται από τα στελέχη του δηµοσίου
τοµέα και θα διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και το προσωπικό
του Υπουργείου, ενώ θα έχει και τον συντονισµό των δηµοσίων
πολιτικών.
Ας σηµειωθεί, επίσης, ότι ο υποψήφιος υπάλληλος θα απαγορεύεται να έχει αποσπαστεί σε κόµµα ή να έχει διατελέσει κοµµατικός γενικός γραµµατέας πέντε χρόνια πριν από την αίτηση.
Επιπλέον, κανόνες αµεροληψίας εισάγονται σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης -Υπουργούς, Υφυπουργούς, γραµµατείς και διοικητές ΔΕΚΟ- µε κωλύµατα και ασυµβίβαστα που αφορούν όχι
µόνο την περίοδο κατά την οποία κάποιος υπηρετεί σε δηµόσια
θέση, αλλά και µετά την αποχώρησή του.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εστιάσω στις δύο πιο βασικές τουλάχιστον για την καθηµερινότητα του πολίτη διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου, που αντανακλούν όλη τη φιλοσοφία της
παρούσας Κυβέρνησης. Στο νοµοσχέδιο αυτό περιλαµβάνονται
διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.
Με λίγα λόγια εισάγονται ασυµβίβαστα για ολόκληρη την πολι-
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τική ιεραρχία, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό µέχρι τον ειδικό
γραµµατέα.
Επιπλέον, για πρώτη φορά µεταφέρεται µεγάλος αριθµός αρµοδιοτήτων από την πολιτική ηγεσία στη δηµόσια διοίκηση, αποδεικνύοντας για µια ακόµη φορά την απόλυτη εµπιστοσύνη της
Κυβέρνησης προς τη δηµόσια διοίκηση. Έτσι, αρµοδιότητες που
αφορούν µεµονωµένες, ειδικές και συγκεκριµένες λειτουργίες,
δεν θα φτάνουν πλέον στο επίπεδο του Υπουργού, του Υφυπουργού ή του γενικού γραµµατέα, αλλά θα διεκπεραιώνονται στο επίπεδο των γενικών διευθυντών, δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο, διότι
αυτό είναι που πραγµατικά ενδιαφέρει τον πολίτη. Οι ατοµικές
διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται όχι από τον Υπουργό ή τον γενικό γραµµατέα, αλλά από τον αρµόδιο γενικό διευθυντή, ώστε
πλέον θα απαιτούνται και λιγότερες υπογραφές και χρόνος διεκπεραίωσης, µε άµεση συνέπεια την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα από το Βήµα αυτό να καλέσω όλους
εδώ να προσπαθήσουµε για το καλύτερο αυτής της χώρας υπερψηφίζοντας το νοµοσχέδιο αυτό, που µόνο θετικές συνέπειες θα
επιφέρει στην καθηµερινότητα του τόσο ταλαιπωρηµένου Έλληνα πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν µου επιτρέπετε, να κάνω µία πρόταση. Έχουν µείνει δεκαέξι συνάδελφοι
που επιθυµούν να µιλήσουν, επί έξι λεπτά που δικαιούται ο καθένας, είναι µιάµιση ώρα. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνουµε.
Αν περιορίσουµε τον χρόνο οµιλίας στα πέντε λεπτά, θα µπορέσουν να µιλήσουν τέσσερις συνάδελφοι παραπάνω. Ας πούµε για
πέντε λεπτά και από εκεί και πέρα βλέπουµε.
Τον λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το δεύτερο νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη, το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο, όπως και το προηγούµενο, για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και τις καλύτερες ρυθµίσεις για
τις εκατόν είκοσι δόσεις κάνει πράξη όσα υποσχεθήκαµε προεκλογικά στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ίσως γι’ αυτόν τον
λόγο είναι διάχυτη και η αµηχανία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
οι οποίοι βλέπουν ότι, πράγµατι, µία Κυβέρνηση τόσο σύντοµα
κάνει πράξη όσα υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό.
Η δηµιουργία ενός κράτους αποτελεσµατικού, ενός κράτους
λειτουργικού, µε σαφείς αρµοδιότητες, ενός κράτους το οποίο
θα παρακολουθεί και θα µετρά τα αποτελέσµατα των πολιτικών
του αποτελούσε βασική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας πριν
τις εκλογές. Αυτό το κράτος προωθεί η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης.
Είναι λογικό, λοιπόν, η σύγκριση µε τον ΣΥΡΙΖΑ, που άλλα είχε
υποσχεθεί πριν τις εκλογές και άλλα έκανε κατά τη θητεία του
ως κυβέρνηση, να είναι χαοτική και να προκαλεί τη συγκεκριµένη
αµηχανία στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Όµως ο ελληνικός λαός µε τις αποφάσεις του µας καλεί να κοιτάξουµε µπροστά, να κάνουµε τη χώρα µας µία κανονική σύγχρονη χώρα.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί το πρώτο σηµαντικό βήµα, την
αφετηρία για µια καλύτερη Ελλάδα που όλοι επιθυµούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει επιτελικό κράτος;
Κατά την άποψή µου, το βασικότερο όλων είναι να µπορεί να γίνεται η απαραίτητη παρακολούθηση της εφαρµογής των πολιτικών και της αντίστοιχης αξιολόγησής τους στη βάση
συγκεκριµένου σχεδιασµού. Αν δεν µπορεί να γίνει αυτό, τότε
έχουµε ένα κράτος που έχει αφεθεί στην τύχη του.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εξασφαλίζεται µέσω της Προεδρίας
της Κυβέρνησης η παρακολούθηση των στόχων και των δράσεων
και η τήρησή τους. Είναι άλλο ζήτηµα η παρακολούθηση, είναι
άλλο ζήτηµα οι αρµοδιότητες που έχουν οι Υπουργοί, ο καθένας
στον τοµέα του. Συνεπώς, η δοµή της Προεδρίας της Κυβέρνησης διευκολύνει τόσο το έργο των Υπουργών όσο και το έργο
του Πρωθυπουργού.
Ένα άλλο κοµβικό σηµείο, κατά την άποψή µου, είναι η µείωση
των θέσεων των γενικών και ειδικών γραµµατέων, η οποία εξοι-
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κονοµεί 1,8 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασµό µε τη µείωση των µετακλητών υπαλλήλων, δείχνει ότι
η συγκεκριµένη Κυβέρνηση σέβεται τα χρήµατα των φορολογουµένων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση αποδεικνύει την εµπιστοσύνη της στους δηµοσίους υπαλλήλους, όχι µόνο µε την εισαγωγή ενιαίου βαθµού υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα, η
ανάδειξη του οποίου θα γίνεται µέσω της ίδιας της διοίκησης µε
διαδικασίες ΑΣΕΠ, αλλά και από την πρόβλεψη ότι το µεγαλύτερο µέρος της διοικητικής ύλης µεταφέρεται στους γενικούς διευθυντές.
Με άλλα λόγια, ενώ η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µε το παρόν νοµοσχέδιο αναβαθµίζει στην πράξη τους δηµοσίους υπαλλήλους
και εξασφαλίζει τη συνέχεια της δηµόσιας διοίκησης µακριά από
κοµµατικές παρωπίδες, είναι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που διαµαρτύρονται γι’ αυτή την εξέλιξη. Ευτυχώς µας βλέπει και µας
κρίνει όλους ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προχωρά σε µια
ακόµη νοµοθετική πρωτοβουλία, αυτή της δηµιουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Πιστεύω ότι η δηµιουργία της αρχής
αυτής αποτελεί την επιτοµή αυτού που αποκαλούµε επιτελικό
κράτος. Υπό τη νέα αρχή ενοποιούνται όλα τα σώµατα ελέγχου
της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικότερα η διαφθορά.
Αν το ζητούµενο είναι η αποτελεσµατικότητα, η συγκεκριµένη
αρχή εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας και κυρίως, θα συντονίζει
τις ενέργειες, θα αποτρέπει τη σύγχυση των αρµοδιοτήτων και
ουσιαστικά, θα είναι πιο αποτελεσµατική και κυρίως πιο αποδοτική. Αποτελεί, άλλωστε, προεκλογική µας δέσµευση να υπάρχει
διαφάνεια παντού και πάντα. Αυτό εξασφαλίζεται µε την αρχή
διαφάνειας και µε την εξασφάλιση ότι όλοι οι διενεργούµενοι
έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά. Περαιτέρω, µε το παρόν νοµοσχέδιο εξασφαλίζεται ότι και οι ελεγκτές ελέγχονται. Διαφάνεια,
λοιπόν, για όλους και παντού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προεκλογική δέσµευση του
Κυριάκου Μητσοτάκη για µια καλύτερη Ελλάδα προϋποθέτει να
φτιάχνουµε καλύτερους και λιγότερους νόµους. Η πολυνοµία και
η κακονοµία έχει ταλαιπωρήσει τους πολίτες και είναι από τους
βασικότερους λόγους που τους κάνει να στέκονται πολλές
φορές εχθρικά απέναντι στο κράτος τους.
Με τις προβλέψεις του παρόντος νοµοσχεδίου και τη δηµιουργία Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων πιστεύω ότι το πρόγραµµα της κακονοµίας θα περιοριστεί
σηµαντικά. Και καλή και χρήστη νοµοθεσία σηµαίνει καλές σχέσεις µεταξύ των πολιτών και του κράτους, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργεί ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό και αποδοτικό επιτελικό κράτος, δηµιουργεί ένα κράτος το οποίο λειτουργεί σε συνθήκες
διαφάνειας, ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των
εφαρµοζόµενων πολιτικών, δηµιουργεί ένα κράτος στην υπηρεσία των πολιτών, µε σεβασµό στα χρήµατα τους, δηµιουργεί ένα
κράτος το οποίο δείχνει εµπιστοσύνη στους δηµοσίους υπαλλήλους και προχωρά στην εξασφάλιση της συνέχειας της δηµόσιας
διοίκησης, µακριά από την εναλλαγή των κοµµάτων στην κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός κ. Γεραπετρίτης
και οι συνεργάτες του παρουσίασαν ένα νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις, ένα κράτος που είµαι βέβαιη
ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Αξιότιµε Πρόεδρε, αξιότιµε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω µε µια διαπίστωση: Η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας δεν
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είναι καθόλου υγιής. Δύο λόγια γι’ αυτό: Τον πρώτο λόγο τον διαπίστωσα σήµερα, τον δεύτερο λόγο τον δανείστηκα από τον
Υπουργό Επικρατείας.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι χειροκροτείτε τον κ. Μητσοτάκη
χωρίς να υπάρχει λόγος, µόνο και µόνο επειδή σας δίνει το σήµα,
υψώνοντας τη φωνή του. Για παράδειγµα, πόσες φορές θα χειροκροτήσετε το αποτέλεσµα των εκλογών; Πόσες φορές ο κ.
Μητσοτάκης θα χρησιµοποιήσει τη λαϊκή ετυµηγορία για να αποφύγει την κριτική που ασκείται από την Αντιπολίτευση στα δικά
σας νοµοσχέδια;
Ο δεύτερος λόγος που δανείστηκα από τον κύριο Υπουργό…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη): Να µας πείτε πού κάθεστε να ζητάµε
άδεια πριν χειροκροτήσουµε!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Πολύ ευχαρίστως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, συνεχίστε!
Μη διακόπτετε, παρακαλώ!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ο δεύτερος λόγος που δανείστηκα από τον Υπουργό Επικρατείας, όταν άκουσα στο κανάλι
της Βουλής την οµιλία του επί του νοµοσχεδίου στην επιτροπή
είναι ότι κανείς από όλους τους Βουλευτές που µίλησαν αυτές
τις δύο µέρες δεν έκανε ούτε µία παρατήρηση, δεν ζήτησε ούτε
µία εξήγηση, δεν πρότεινε ούτε µία τροποποίηση επί του νοµοσχεδίου σας.
Είπατε, λοιπόν, στην επιτροπή της Βουλής στο νοµοσχέδιο ότι
όνειρό σας και στόχος σας είναι να φτάσετε σε σηµείο οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας να κάνουν κριτική στο έργο σας και µάλιστα, να καταψηφίζουν, όταν διαφωνούν. Δυστυχώς, ο στόχος
σας και το όνειρό σας δεν επετεύχθη σε αυτό το νοµοσχέδιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα έρθουν και άλλα. Μην ανησυχείτε!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Θα έχετε και άλλα σίγουρα,
αλλά δεν θα έχετε τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα επόµενα
νοµοσχέδια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτό
το εύχοµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Εσείς προσωπικά δεχθήκατε
τόσες παρατηρήσεις. Δεν τις είδαν οι Βουλευτές σας, δεν τις διάβασαν ή φοβούνται να µιλήσουν, φοβούµενοι τον άρχοντα Μητσοτάκη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Καλά, εσύ τι κάνεις τώρα;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν σας διέκοψα.
Εύχοµαι, κύριε Υπουργέ, να πραγµατοποιηθεί το όνειρό σας
στο µέλλον και να έχετε, επιτέλους, την Κοινοβουλευτική Οµάδα
που ονειρευτήκατε.
(Επιδοκιµασίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε την οµιλήτρια.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Προβλέπω, όµως, ότι θα απογοητευθείτε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Πες για το νοµοσχέδιο και άσε τι κάνουµε εµείς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Με διακόπτουν, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω λίγο παραπάνω.
Προβλέπω, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι θα απογοητευθείτε, γιατί
στις θέσεις που νοµοθετείτε θα µπουν άτοµα που δεν έχουν τους
δικούς σας σκοπούς.
Όσον αφορά στο πρόσωπό σας, έχω να αναφέρω ότι είναι
αξιέπαινη η έµπρακτη διάθεση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη, κυρία
Ελευθεριάδου.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, βιντεοσκόπηση κάνετε; Απαγορεύεται αυτό. Ούτε καν απευθυνθήκατε στο Προεδρείο. Προφανώς είστε νέος συνάδελφος. Ρίξτε µια µατιά στον Κανονισµό.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε. Θα
κρατηθεί το µισό λεπτό, κυρία Ελευθεριάδου.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Όσον αφορά στο πρόσωπό
σας, κύριε Υπουργέ, έχω να πω ότι είναι αξιέπαινη η έµπρακτη
διάθεσή σας να απαντάτε, να ακούτε όλους τους συνοµιλητές,
ανεξαρτήτως σε ποια παράταξη ανήκουν, εκτός βέβαια από την
απάντησή σας χθες στον κ. Ραγκούση, την οποία είδα από την
τηλεόραση, η οποία θεωρώ ότι ήταν παρεξήγηση και δεν καταλάβατε ακριβώς τι εννοούσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην κάνετε σχόλια. Αν ήθελε ο κ. Ραγκούσης, θα έπαιρνε τον λόγο να απαντήσει.
Εσείς περιοριστείτε στην εισήγησή σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Νοµίζω ότι στην εισήγησή µου
µπορώ να πω ό,τι θέλω. Μη µε διακόπτετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Πραγµατικά, λοιπόν, σας έχω
ξεχωρίσει από τους Υπουργούς της Κυβέρνησής σας, που οι περισσότεροι από τα πρώτα δείγµατα γραφής τους, κατά την
άποψή µου, παρουσιάζουν άγνοια, αλαζονεία, έλλειψη προγράµµατος και οράµατος και διάθεση να ικανοποιήσουν ιδιωτικά συµφέροντα και µόνο.
Το σίγουρο, βέβαια, είναι ότι δεν έχετε χιούµορ, γιατί χθες,
µόλις τελείωσε την οµιλία του ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
µου Οµάδας, µάλλον παρασυρόµενος από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, που καθόταν δίπλα σας, είπατε ότι προσπαθήσατε να συγκρίνετε την πρόβλεψη για την αποτυχία του νοµοσχεδίου µε την
πρόβλεψη του αποτελέσµατος των εκλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θέλω να σας πω ότι, όταν προβλέπουµε σε εκλογές, µπορούµε να πέφτουµε και λίγο έξω, γιατί στις εκλογές αποφασίζει
ο λαός και οι συνέπειες έρχονται στον λαό. Όταν όµως νοµοθετούµε, δεν έχουµε δικαίωµα να πέφτουµε έξω.
Τα δυσµενή αποτελέσµατα στον λαό από αυτό το νοµοσχέδιο
θα ακολουθούν για πάντα το όνοµά σας, κύριε Υπουργέ και για
αυτό τον λόγο, επειδή θα είναι το πρώτο και τελευταίο νοµοσχέδιο που θα έχετε τον πρώτο και τελευταίο λόγο, ελπίζω να είστε
σίγουρος για ποιον λόγο δεν δεχθήκατε όλες τις παρατηρήσεις
της Αντιπολίτευσης -Αξιωµατικής και µη- και κυρίως για ποιον
λόγο δεν δεχθήκατε να µην υπάρξει µεταβατικό στάδιο στη διοίκηση «ανεξάρτητη» -εντός εισαγωγικών η λέξη- στην Εθνική
Αρχή Διαφάνειας.
Και εγώ θα προχωρήσω και σε άλλη πρόβλεψη ότι και θα αποτύχει το νοµοσχέδιο, γιατί είναι γεµάτο αντιφάσεις αντινοµίες και
συγκρούσεις αρµοδιοτήτων, αλλά και ότι εσείς, χωρίς να έχετε
την ουσιαστική ευθύνη, θα συνδεθείτε µε συγκάλυψη και αρχειοθέτηση υποθέσεων διαφθοράς που υπάρχουν στο ελληνικό δηµόσιο αυτή τη στιγµή και εξετάζονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα προσπαθήσω να πω τα πιο βασικά, γιατί έχω περιορισµένο
χρόνο.
Θα αποτύχει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο γιατί κυρίως δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν όταν νοµοθετείτε τις παθογένειες της νοµοθετικής
και εκτελεστικής εξουσίας στην Ελλάδα τα τελευταία σαράντα
χρόνια, παθογένειες που η Νέα Δηµοκρατία όχι µόνο συγκάλυψε,
αλλά καλλιέργησε για να εξυπηρετήσει κοµµατικούς και άλλους
σκοπούς.
Το κόµµα σας, κύριε Υπουργέ, δεν έχει λευκό µητρώο. Το
κόµµα σας υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι καινούργιο κόµµα το οποίο θα αλλάξει τα πολιτικά πράγµατα. Όλα
όσα κατήγγειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις οµιλίες του αφορούν το δικό σας κόµµα, όσο και αν χαµογελούσε αµήχανα ο κ.
Μητσοτάκης όταν άκουγε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί χαµογελούσε όταν µιλήσαµε για κοµµατικό σωλήνα. Δεν τον συµφέρει και πολύ αυτό.
Εποµένως έχετε υποχρέωση όταν νοµοθετείται να έχετε στο
µυαλό σας ποιοι θα εκτελέσουν αυτά που νοµοθετείτε, ποια πρόσωπα θα µπουν στις θέσεις αυτές που δηµιουργείτε και τι συνέπειες θα έχουν για τον ελληνικό λαό.
Επί του νοµοσχεδίου, θα τω µόνο δύο πράγµατα για το άρθρο
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113, όπως ότι εκµηδενίζετε τον ρόλο της Βουλής όταν ανακοινώσατε ποια θα είναι η πρόεδρος αυτής της επιτροπής που θεσµοθετείτε, χωρίς να έχει ψηφιστεί το ίδιο το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ζητήσω να µας δοθούν αυτά που είπε ο κ. Βούτσης ότι
υπάρχουν, όπως το έργο που έχει γίνει ήδη, τα αντίγραφα, προκειµένου να ενηµερωθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε, σας έδωσα ενάµισι λεπτό παραπάνω και µε τη διακοπή.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, τελειώστε. Εξαντλήθηκε ο χρόνος σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Απλά για το διαδικαστικό, µας
απαντάτε σε όλες τις παρατηρήσεις και επιφυλάξεις µας ότι όλοι
θα ελέγχονται γιατί προβλέπονται διαδικασίες. Εγώ, λοιπόν, δεν
είδα στην εισαγωγή του πρώτου νοµοσχεδίου σας στην επιτροπή
να τηρούνται αυτές οι διαδικασίες. Αντιθέτως προσπεράστηκαν
και καταστρατηγήθηκαν στο όνοµα της κατανόησης, όπως επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε, να τελειώσετε. Σας παρακαλώ!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Θέλω να έχετε στο µυαλό σας
όταν υπόσχεστε διαφάνεια ότι όταν υπάρχει πλειοψηφία και ψηφίζει τα πάντα, δεν θα υπάρχει διαφάνεια εάν δεν τηρούνται οι
διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ να τελειώσετε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Όσον αφορά για το επιτελικό
κράτος, µπορούµε να λέµε «κοµµατικό», µπορούµε να λέµε «πελατειακό», «πρωθυπουργικό» και κυρίως «πολυδάπανο». Αλλά,
δυστυχώς δεν έχω χρόνο να τα αναπτύξω.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζω το νοµοσχέδιο και
καλώ τον κόσµο να αντιδράσει στην άλωση της κοινωνίας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ την κ.
Μακρή από τη Νέα Δηµοκρατία, να λάβει τον λόγο. Και µετά είναι
ο κ. Σκανδαλίδης.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ που µου δίνετε τον λόγο να απευθυνθώ στο
Σώµα. Κολακεύοµαι να πιστεύω ότι είµαι ένα υγιές µέλος αυτής
της παλιάς παράταξης, της παράταξης που έχει ιστορία για την
οποία καµαρώνει, που βοήθησε και έσωσε πολλές φορές τη
χώρα. Και είµαι και µία από τους σταθερούς χειροκροτητές του
Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τον επιβραβεύσω και µε το χειροκρότηµά µου για τη συνέπεια, την ταχύτητα, µε την οποία ο ίδιος και η Κυβέρνησή του
νοµοθετούν και υλοποιούν το πρόγραµµα για το οποίο µας ψήφισε ο ελληνικός λαός, κάτι το οποίο δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς και για το οποίο εµείς καµαρώνουµε. Βλέπετε, εµείς
δεν έχουµε ούτε ψευδαισθήσεις, ούτε ιδεοληψίας, ούτε θέλουµε
να χάνουµε χρόνο.
Η παρούσα διακυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επιλέγει συµβολικά και κοµβικά ένα από τα πρώτα
της νοµοσχέδια να αφορά στη µεταρρυθµιστική τοµή σχετικά µε
την οργάνωση του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, γιατί
όλοι διαπιστώνουµε από προσωπικές -και όχι µόνο- εµπειρίες
στην καθηµερινότητά µας τα τελευταία -και όχι µόνο τελευταίαχρόνια τις δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης και του κράτους, που τελικό αποδέκτη έχουν τον ίδιο τον πολίτη. Είναι ο πολίτης αυτός που επιβαρύνεται µε τις παθογένειες και την έλλειψη
αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία του κράτους και της διοίκησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει διάχυτη δυσπιστία.
Σε αυτή, λοιπόν, τη διάχυτη δυσπιστία έρχεται να απαντήσει
αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο µαζί µε το νοµοσχέδιο της φορολογικής µεταρρύθµισης και εκείνο που µόλις συζητήθηκε και
αύριο θα εισαχθεί στην Ολοµέλεια, αποτελούν ουσιαστικά την
τριπλέτα της θεσµικής επανεκκίνησης του κράτους.
Είναι, λοιπόν, ένα εγχειρίδιο διακυβέρνησης που στηρίζεται σε
δύο κυρίως άξονες. Αλλάζουµε την Κυβέρνηση, εµπιστευόµαστε
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τη διοίκηση µε στόχο την εµπέδωση της εµπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος µέσω της αποπολιτικοποίησης της λειτουργίας
του.
Ο πρώτος βασικός κανόνας αυτού του νοµοσχεδίου αφορά σε
παρεµβάσεις στην Κυβέρνηση που αλλάζουν συνολικά το µοντέλο διοίκησης. Το Υπουργικό Συµβούλιο από όργανο νοµιµοποίησης προειληµµένων αποφάσεων καθίσταται καίριο φόρουµ
παραγωγής πολιτικής µε συλλογικές διαδικασίες, µε οργανόγραµµα, µε πρόγραµµα που θα παράγεται από το Υπουργικό
Συµβούλιο, θα παρακολουθείται από κεντρικό σύστηµα διακυβέρνησης, θα διαπιστώνεται αν υπάρχουν καθυστερήσεις και θα
υπάρχει ο αναγκαίος συντονισµός. Εξάλλου, για πρώτη φορά εισάγεται πλέγµα κανόνων αµεροληψίας σε επίπεδο ΥπουργούΥφυπουργού-Γενικού Γραµµατέα, ώστε να µην υφίστανται
κωλύµατα και ασυµβίβαστα γι’ αυτές τις κυβερνητικές θέσεις
κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά τη λήξη της κυβερνητικής θητείας.
Ένας δεύτερος σηµαντικός πυλώνας του νοµοσχεδίου είναι
το γεγονός ότι εµπιστευόµαστε τη δηµόσια διοίκηση και τους δηµοσίους λειτουργούς, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία. Ο πυλώνας αυτός έρχεται να θεραπεύσει
µια από τις µεγαλύτερες παθολογίες της Μεταπολίτευσης στην
Ελλάδα, αυτή της ασαφούς διάκρισης µεταξύ της πολιτικής διοίκησης και της υπηρεσιακής. Υπήρχε στο παρελθόν και συνεχίζει να υπάρχει µια ώσµωση σε πολλά επίπεδα, έτσι ώστε πολιτική
και διοίκηση να αλληλοεπιδρούν και πολλές φορές αυτό να κατατείνει στην παραγωγή διαφθοράς ή να καλλιεργεί πελατειακές
σχέσεις.
Το νοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν, βάζει ένα τέλος σ’ αυτή την παθογένεια, οριοθετεί διακριτά τον πυλώνα της πολιτικής διοίκησης
και τον πυλώνα της υπηρεσιακής, έτσι ώστε να υπάρχουν τελείως ξεκάθαροι ρόλοι και να µην επικυριαρχεί το πολιτικό πάνω
στη διοίκηση. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η συνέχεια του
κράτους µέσω µιας διοίκησης η οποία δεν θα εξαρτάται από την
πολιτική, δεν θα υπηρετεί πολιτικές κατευθύνσεις, δεν θα ελέγχεται από πολιτικά κέντρα εξουσίας.
Άλλη µια καινοτοµία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, πέραν
της ανάληψης της πρωτοβουλίας της κωδικοποίησης, η οποία
όχι µόνο δηµιουργεί οικονοµίες κλίµακος, αλλά και βασίζεται
στην αρχή της νοµιµότητος και στην αρχή της διαφάνειας, είναι
αναµφίβολα η θεσµοθέτηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που
θα ενσωµατώνει τις διάσπαρτες σήµερα δοµές ελέγχου για την
αντιµετώπιση της δηµόσιας και ιδιωτικής διαφθοράς µε συνέπεια, µε συνέχιση των ελέγχων, µε διαφάνεια και ταχύτητα.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο που διαπνέεται οριζόντια από τις αρχές της αµεροληψίας και της ουδετερότητας του κράτους, γίνεται µια πολύ σηµαντική προσπάθεια
αποπολιτικοποίησης και αποκοµµατικοποίησης, ώστε ο πολίτης
να αποκαταστήσει ξανά τη σχέση του µε το κράτος, ένα κράτος
που η λειτουργία του θα βασίζεται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποδεικνύει την καλή προετοιµασία και
τις καλές προθέσεις της Κυβέρνησης και εκθέτει βεβαίως τις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για αυθαιρεσία και κοµµατικοποίηση.
Ενοποιεί διάσπαρτες διατάξεις, θέτει χρήσιµους γενικούς κανόνες -παρ’ ότι το πρόβληµα δεν ήταν ποτέ η έλλειψη κανόνων,
αλλά η έλλειψη εφαρµογής τους- και προσπαθεί να εξορθολογήσει τη λειτουργία του κράτους, γιατί έχει έναν και µοναδικό
στόχο, µια καλύτερη, ποιοτικότερη και αξιόπιστη διακυβέρνηση
της χώρας, µιας χώρας όµως, κύριε Υπουργέ, που δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι είναι πολύ συγκεντρωτική. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το επιτελικό κράτος πρέπει να είναι και αποκεντρωµένο
κράτος.
Είµαι σίγουρη ότι η υπό συζήτηση νοµοθετική πρωτοβουλία
θα είναι µόνον η αρχή. Η ειλικρινής σας διάθεση, η πολιτική σας
ευρυχωρία να δεχθείτε τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της
Αντιπολίτευσης αποδεικνύουν ότι πραγµατικά θέλετε να διορθώσετε τα κακώς κείµενα και δεν θα δώσετε σε κανέναν από εµάς
ποτέ την ευκαιρία να καταψηφίσει οποιαδήποτε νοµοθετική σας
πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ πολύ.

1864

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ
την κ. Μακρή και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Σκανδαλίδης από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να δώσετε και
τον δικό µου χρόνο στον κ. Σκανδαλίδη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με την τροποποίηση του Κανονισµού που θα κάνουµε, κύριε Κεγκέρογλου, θα
συµψηφίζεται ο χρόνος, αλλά αυτή τη στιγµή δεν προβλέπεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ο κύριος Πρόεδρος είναι
καλός και θα µε περιποιηθεί αναλόγως.
Κύριοι Υπουργοί, σας εύχοµαι καλή επιτυχία. Αναλάβατε -όλοι,
αλλά µιλώ ιδιαίτερα για εσάς τους δύο που είσαστε πιο µπροστά- ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο σε µια πολύ δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι έχετε την καλή διάθεση να πετύχετε. Μακάρι
να έχετε και την αποτελεσµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση θεωρεί τα δύο νοµοσχέδια κατεπείγοντα και αφετηριακά της συνολικής της στρατηγικής που θα ακολουθήσει σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, το
κράτος και την αυτοδιοίκηση. Μιλάω για το σηµερινό και το αυριανό νοµοσχέδιο.
Προσπάθησα να συνδέσω τις τοµές που επιχειρούνται µε τη
συνολική αντίληψη και πρακτική που τα διατρέχει σε όλη τους
την έκταση, γιατί νοµίζω ότι έχουν µια συνέπεια και µια συνέχεια.
Είχα την καλή διάθεση να τα δω από τη σκοπιά µιας προοδευτικής και εκσυγχρονιστικής µεταρρύθµισης. Δυστυχώς, όση καλή
διάθεση και αν επιστράτευσα, κατέληξα στο σχεδόν αυταπόδεικτο συµπέρασµα.
Βλέπετε, η συντηρητική παράταξη στη χώρα µας είναι αδύνατο να αποστεί από τη διαχρονική της συνέπεια του κράτους
της Δεξιάς, επενδυµένο µε σύγχρονες πράγµατι επεξεργασίες
και δάνειες πρακτικές που στην ακραία τους µορφή παίρνει τη
λουδοβίκεια έκφραση «l’ état, c’est moi».
Υπερσυγκεντρωτισµός είναι η λέξη που χαρακτηρίζει και τα
δύο νοµοσχέδια, η συντηρητική αντίληψη και στάση του εκσυγχρονισµού. Πού συναντούµε τον υπερσυγκεντρωτισµό; Πρώτα
από όλα, στην οργάνωση της διακυβέρνησης. Διάβαζα εχτές σε
ένα κείµενο του επιφυλλιδογράφου -ενός σοβαρού ανθρώπουτης «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», του Παντελή Μπουκάλα, την εξής κατάληξη του άρθρου: «Φάρµακο άραγε το επιτελικό κράτος ή ένας
ευφηµισµός του συγκεντρωτισµού που καθιστά τον κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη οιονεί Πρόεδρο Προεδρικής Δηµοκρατίας σε µια πολιτεία που ακόµη παραµένει Προεδρευοµένη Δηµοκρατία;».
Νοµίζω ότι αυτό το κοµµάτι δίνει όλη την εικόνα αυτού που επιχειρείτε κάτω από τον τίτλο «επιτελικό κράτος». Είναι µια συγκέντρωση ουσιαστικά εξουσιών και µου κάνει εντύπωση, γιατί
άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να φέρνει σαν παράδειγµα τους στίχους του Σούτσου. Μπορεί να τους δει και λίγο από την ανάποδη
πλευρά, ότι το υδροκέφαλο κράτος είναι αυτό που φτιάχνεται,
ότι η υδροκέφαλη διακυβέρνηση είναι αυτή που υποτάσσει τελικά τον κορµό της Δηµοκρατίας και της ανάπτυξης στις δικές
της επιλογές.
Δεύτερον, υπάρχει απίστευτη πρόσθεση δοµών γενικών γραµµατειών, γενικών διευθύνσεων που αχρηστεύουν κάθε δηµιουργική πρωτοβουλία και πνοή της ίδιας της πολιτικής. Γιατί υπάρχει
και ανάποδη, κύριε Υπουργέ, οπτική γωνία. Δεν είναι µόνο η πολιτική που αποδίδει στη διοίκηση τη δυνατότητα να αποφασίζει
και να υπογράφει και να σπάει τη γραφειοκρατία, αλλά είναι και
η δυνατότητα της πολιτικής να δίνει τη ζωογόνα πνοή της σε µια
διοίκηση που ουσιαστικά στέκεται ουδέτερα απέναντι σε βασικές
επιλογές που έχουν σχέση µε κοινωνικές δυνάµεις. Δεν έχουν
σχέση απλά µε µια διεκπεραίωση τεχνοκρατικών υποθέσεων.
Τρίτον, είναι σωστή η αρχική σκέψη της ανάγκης απλοποίησης
διαδικασιών µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µια αξιοσηµείωτη προσπάθεια που στην πράξη, όµως, υπονοµεύεται µε µια
υπερτροφική διοικητική δοµή που δείχνει να µην εµπιστεύεται
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τους ηρωικούς υπαλλήλους των
ΚΕΠ. Γιατί φτιάχνετε ουσιαστικά µια µεταφορά ενός µοντέλου
στη χώρα µας για ένα µεγάλο κράτος όταν η Ελλάδα είναι µια
πολύ µικρή επαρχία σε ένα παγκόσµιο επίπεδο στο παγκόσµιο
γίγνεσθαι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέταρτον, στη µετάβαση από τη διάχυση και διάλυση που επιφέρει ο τρόπος που θεσµοθετήθηκε η απλή αναλογική στους δήµους από την προηγούµενη κυβέρνηση, στο ακριβώς αντίθετο
µιας εκτελεστικής εξουσίας που διαµορφώνει µε τεχνητό τρόπο
πλειοψηφίες και αποφασίζει για όλα.
Πρόκειται για την κλασική Δεξιά στη χώρα µας που για τη λειτουργία των θεσµών, που αντί να παρεµβαίνει, να διορθώνει, να
µετασχηµατίζει τη λειτουργία τους στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης της δηµοκρατίας και την αναβάθµιση της θεσµικής της
συγκρότησης, ουσιαστικά τους παραµερίζει ως ενοχλητικούς και
στην αποτελεσµατική άσκηση της εξουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήσαµε χθες και σήµερα τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική στο κοµµατικό κράτος
που επιχειρεί να οικοδοµήσει ο κ. Μητσοτάκης, στον νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα του και τις χαριστικές διατάξεις, υπερασπιζόµενος τους θεσµούς, τη δηµοκρατία και την αξιοκρατία.
Σκέφτοµαι πόσο κοντή και επιλεκτική είναι η µνήµη της δικής
του διακυβέρνησης, του δικού του κράτους, της δικής του χειραγώγησης των θεσµών, των δικών του χαριστικών διατάξεων
και πόσο επιδερµική είναι η καταγγελία για τον νεοφιλελεύθερο
χαρακτήρα των επιλογών, όταν οι προτεινόµενες λύσεις της κυβέρνησης µεγαλώνουν το κράτος, πολλαπλασιάζουν τις δοµές
τους, µεταφέρουν υποδείγµατα από µεγαλύτερες και πιο βαθιές
δοµές αβασάνιστες στη χώρα µας. Έκανε λάθος. Ο κρατισµός
της παραδοσιακής Δεξιάς που δείχνουν αυτά τα νοµοσχέδια, επιβάλλεται στον νεοφιλελεύθερο Πρωθυπουργό τους και τη φιλοδοξία του να εµφανιστεί ως τέτοιος.
Σε ό,τι αφορά τη δική µας οπτική γωνία, εµείς εξακολουθούµε
να πρεσβεύουµε το µοντέλο µιας σύγχρονης δηµοκρατικής και
αποκεντρωµένης πολιτείας, που στην ουσία προβλέπει δύο
πράγµατα, τη γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης, που σηµαίνει την αποκέντρωση εξουσιών, αρµοδιοτήτων και πόρων στη
βάση αρχών, την εγγύτητα στον πολίτη σε ό,τι αφορά τη λήψη
των αποφάσεων, την επικουρικότητα των θεσµών σε ό,τι αφορά
την αναπτυξιακή πυραµίδα, την αναλογικότητα των ευθυνών σε
ό,τι αφορά την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και παράλληλα ένα ψηφιακό κράτος, που έχει σύγχρονες και
ευέλικτες δοµές, που κρατάει για τον εαυτό του τα δηµόσια
έσοδα, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς και όλα τα άλλα τα αποκεντρώνει στην
αυτοδιοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω µία
ιστορικού και διαχρονικού χαρακτήρα παρατήρηση. Η χώρα µας
θα γιορτάσει τα διακόσια χρόνια του κράτους, το 2021…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Της
Επανάστασης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Της δηµιουργίας του νεοελληνικού κράτους. Εντάξει, συγγνώµη. Κάνω την αυτοκριτική µου
και το διορθώνω για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώνετε, κύριε
Σκανδαλίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τα τελευταία σαράντα
πέντε χρόνια, αυτά που ονοµάζουµε συνεκδοχικά ως Μεταπολίτευση, είναι η πιο φωτεινή περίοδος της σύγχρονης ιστορίας.
Παρ’ ότι πολλοί τη διαστρέβλωσαν, θέλουν να την ξαναγράψουν,
δεν είναι δυνατόν. Παρ’ όλα αυτά, όλη η περίοδος είχε την αχίλλειο πτέρνα της, που είναι το κράτος.
Τρία πράγµατα θα πω. Η ασυνέχεια είναι η γάγγραινα της δηµόσιας διοίκησης και γενικότερα της πολιτικής εξουσίας. Τα ΚΕΠ
του 2002 θα ήταν η ηλεκτρονική ταυτότητα το 2008 και η πλήρης
ηλεκτρονική διακυβέρνηση το 2010 και έχουµε 2021. Η αλλαγή
στο κράτος, ο σχεδιασµός, οι µελέτες, οι οργανισµοί ξένων κυβερνήσεων έφερναν συνεχώς επιτροπές από την Ευρώπη να µας
πουν πώς θα σχεδιάσουµε το µεγάλο κράτος, ένα απλό κράτος
που θα µπορούσε να επανασχεδιαστεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώνετε, κύριε
Σκανδαλίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρό-
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εδρε. Ένα λεπτό θέλω µόνο.
Ένα κράτος, λοιπόν, που µπορούσε να επανασχεδιαστεί µε
πολύ απλό πολιτικό τρόπο και να οικοδοµήσουµε πραγµατικά µία
καινούργια ιστορία, αντί όλοι κάθε φορά να ορκιζόµαστε στο
µικρό και ευέλικτο σχήµα.
Εµείς το λέµε, εµείς που τολµήσαµε αλλαγές, εµείς που σας
βρήκαµε όλους απέναντι, εµείς που στο όνοµα του πολιτικού κόστος πολλές φορές αφήσαµε µισές αυτές τις αλλαγές. Όµως
εσείς πάντα απέναντι και αριστεροί και δεξιοί και συντηρητικοί
και επίδοξοι προοδευτικοί.
Και τι ζούµε σήµερα; Τον Αλέξη Τσίπρα να ανακαλύπτει τον
επαναστάτη Ανδρέα, όχι όµως και τις ριζοσπαστικές του αλλαγές, τον δε Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακαλύπτει το 2004 ως την
καλύτερη στιγµή της νεότερης ιστορίας, δηλαδή τον Κώστα Σηµίτη.
Πολύ φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι το µπλοκάκι του κ. Σηµίτη
θα διευκολύνει πιο πολύ τον συντονισµό από τη δοµή που επιχειρείτε να στήσετε στο πεδίο της διακυβέρνησης. Αυτό και µόνο
δείχνει ότι η δική µας παράταξη, όσο και αν λεηλατηθεί, όσο και
αν λοιδορηθεί, όσο και αν επιχειρείτε να εξοβελιστεί θα είναι εδώ
παρούσα και µάχιµη, γιατί την έχει ανάγκη ο τόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται ο κ. Καλαµατιανός Διονύσιος από τον ΣΥΡΙΖΑ να λάβει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές,
για την οικονοµία του χρόνου θα πάω κατευθείαν στο θέµα.
Από τη µελέτη των διατάξεων και της αιτιολογικής έκθεσης
του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου για το επιτελικό κράτος παρατηρούµε ότι κινείται στην κατεύθυνση αναπαραγωγής ενός εσωτερικού οργανογράµµατος, το οποίο θα µπορούσε να είναι και
οργανόγραµµα µιας ιδιωτικής εταιρείας. Κρίσιµο στοιχείο του
είναι η γραφειοκρατική θεώρηση. Διαπιστώνουµε ότι διακρίνεται
για την τυποκρατία, την αυστηρή ιεραρχική δόµηση, τον ορθολογισµό, την τεχνοκρατία.
Όλα αυτά συνδυάζονται έντονα µε µια συγκεντρωτική τάση
γραφειοκρατικού ελέγχου και µάλιστα µε σαφή τα στοιχεία ενίσχυσης της πρωθυπουργικής εξουσίας. Ουσιαστικά πρόκειται
για εγχειρίδιο, όπως ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης, σχολής δηµόσιας διοίκησης, που αφορά διαφορετικές εµπειρίες και πραγµατικότητες, αγνοώντας τα συγκεκριµένα ζητήµατα του τόπου
µας. Η λογική και η προσέγγιση του κινείται εκτός του κοινωνικού
γίγνεσθαι.
Εν ολίγοις το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος είναι µακριά
από την ανάγκη για ένα δηµοκρατικό, παραγωγικό, αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος. Έχει τον παραπλανητικό τίτλο «επιτελικό
κράτος» αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιτοµή της εφόδου
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας στο κράτος, µε µια νεοφιλελεύθερη πελατειακή κοµµατική λογική που έρχεται από τις
πιο σκοτεινές µέρες του παρελθόντος.
Γιατί πώς αλλιώς θα µπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τις
ρυθµίσεις αυτές µε τις οποίες η Κυβέρνηση κάνει επίθεση στον
κρατικό µηχανισµό; Όχι µόνο ξηλώνοντας διατάξεις που οχυρώνουν τη δηµόσια διοίκηση απέναντι στην κοµµατοκρατία, αλλά
και τοποθετώντας τους εκλεκτούς της ως επικεφαλής σε κρίσιµους τοµείς.
Εντάσσεται ακριβώς στις διαθέσεις που έδειξε η Κυβέρνηση
ήδη από την αρχή της διακυβέρνησής της, µε την ανάληψη από
το πρωθυπουργικό γραφείο της ΕΥΠ, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, της ΕΡΤ, αλλά και µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων απευθείας στους Υφυπουργούς, αφαιρώντας έτσι τη
δυνατότητα άσκησης πολιτικής από τους αρµόδιους Υπουργούς.
Ο συγκεντρωτισµός υπερεξουσιών γύρω από το γραφείο του
Πρωθυπουργού έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την αρχή της αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση, τη µεταβίβασή τους στους φορείς της αποκεντρωµένης διοίκησης και
ιδίως της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Είναι χαρακτηριστικές ορισµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου
που πλήττουν κατάφωρα τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και υποβαθµίζουν τη δηµόσια διοίκηση µετατρέποντάς τες σε λάφυρο
µιας απόπειρας παλινόρθωσης του κοµµατικού κράτους.
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Χαρακτηριστικό, όπως είπαµε, είναι ότι µειώνεται το κύρος του
Υπουργικού Συµβουλίου, µε την υφαρπαγή κρίσιµων αρµοδιοτήτων από την Προεδρία της Κυβέρνησης αλλά και τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό. Αυτό επισηµάνθηκε και από Βουλευτές της Πλειοψηφίας.
Πώς να εξηγήσει κανείς τις απαράδεκτες διατάξεις περί απευθείας τοποθέτησης κοµµατικών επιλογών στη θέση του διοικητή
και όλων των προϊσταµένων της υποτιθέµενης ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας; Η εµµονή της Νέας Δηµοκρατίας σε
αυτές τις πρακτικές αποδεικνύει το πραγµατικό της σχέδιο.
Δεν ενδιαφέρεται για τη δηµιουργία µιας πραγµατικά ανεξάρτητης και αποτελεσµατικής αρχής. Δείχνει ιδιαίτερη σπουδή και
ενδιαφέρον για την κατάργηση του θεσµού του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, τον ασφυκτικό έλεγχο του νέου
φορέα και τον ενταφιασµό όλων των εκκρεµών υποθέσεων που
αφορούν τη δηµόσια σφαίρα.
Είναι συνεπώς λογικό να γεννάται το ερώτηµα. Τι φοβάστε; Τι
θέλετε να συγκαλύψετε; Πώς θα δικαιολογήσετε άραγε το γεγονός ότι µειώνονται τα τυπικά προσόντα για τους µετακλητούς
υπαλλήλους και αυξάνονται οι αποδοχές τους;
Κύριε Υπουργέ, ερωτηθήκατε και από τον Πρόεδρό µας, τον
κ. Τσίπρα και από πολλούς άλλους οµιλητές. Πειστική απάντηση
δεν έχουµε πάρει ακόµα για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα πάρετε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Παρά τον
απύθµενο λαϊκισµό επί τεσσεράµισι χρόνια, ενώ µας ψέγατε συνεχώς για τον δήθεν µεγάλο αριθµό τους, τώρα έρχεστε και τον
αυξάνετε.
Πώς θα εξηγήσετε άραγε την κατάργηση των εµβληµατικών
διατάξεων του ν.4369/2016 για την αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης µε την επιλογή διοικητικών γραµµατέων; Με το
νοµοσχέδιο που εισάγετε διατηρούνται οι πολιτικές τοποθετήσεις των γενικών γραµµατέων. Για την επιλογή των υπηρεσιακών
γραµµατέων έχετε αυξηµένη µοριοδότηση στη συνέντευξη που
υποβαθµίζει την αντικειµενικότητα και την αξιοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταργείτε το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δηµοσίου. Υποβαθµίζετε τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς τους εξοµοιώνετε
µε τους κατόχους µεταπτυχιακών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έχει
αλλάξει αυτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Είπατε ότι
συντάχθηκε το σχέδιο από αποφοίτους. Δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα πώς µειώνετε την αξία των αποφοίτων.
Είναι γεγονός ότι µετά τη σφοδρή αντίδραση από την πλευρά
των Βουλευτών µας, αλλά και των αρµοδίων φορέων κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου οπισθοχωρήσατε σε µια σειρά από κρίσιµα ζητήµατα, αντιλαµβανόµενοι ότι προκαλείτε πλέον ανοιχτά
τη κοινωνία.
Ενδεικτικό είναι ότι µετά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν στις
αρµόδιες επιτροπές της Βουλής απαλείφθηκε η προκλητική διάταξη αποκλεισµού υποψηφίων για τις θέσεις υπηρεσιακών γραµµατέων Υπουργείων µε κοµµατικά κριτήρια. Επίσης,
απαλείφθηκε η απαράδεκτη διάταξη περί δυνατότητας τοποθέτησης ιδιωτών σε θέσεις προϊσταµένων της υπό σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Παρά ταύτα ο πυρήνας του νοµοσχεδίου παραµένει αναλλοίωτος και πλήρως αντιµεταρρυθµιστικός. Το κατ’ επίφαση επιτελικό κράτος που ευαγγελίζεται η Νέα Δηµοκρατία είναι στην
πραγµατικότητα απόλυτα νεοφιλελεύθερο, κοµµατικό, υπερσυγκεντρωτικό. Γυρίζει τη δηµόσια διοίκηση στις παθογένειες που
οδήγησαν σε ένα αναποτελεσµατικό και εχθρικό για τη µεγάλη
πλειοψηφία των πολιτών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
κλείστε σας παρακαλώ. Μιλάτε έξι λεπτά. Για να µπορέσουν να
µιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
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Κλείνοντας, θα πρότεινα να το ξανασκεφτείτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αν και στην Κυβέρνηση δεν υπάρχουν πολλές κυρίες. Ίσως αυτό είναι ενδεικτικό της διάθεσης του
επιτελικού κράτους που επιθυµείτε.
Το κράτος δεν σας ανήκει. Δεν είστε οι ιδιοκτήτες του, όπως
θέλετε να πιστεύετε. Ανήκει στον λαό. Αυτόν οφείλει να υπηρετεί.
Θα είµαστε απέναντι σε λογικές που γυρίζουν τις δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας στις µαύρες σελίδες του παρελθόντος. Γι’
αυτό καταψηφίζουµε την πρότασή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος από τον ΣΥΡΙΖΑ
και µετά είναι ο κ. Φωτήλας από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα δούµε
αν θα προλάβει ένας ακόµα ή δύο για να µιλήσουν.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ας θυµηθούµε τα εξής. Η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή το 2004 διαδέχεται την κυβέρνηση του Κώστα Σηµίτη. Εµβληµατικός στόχος της νέας
κυβέρνησης διακηρύσσεται η επανίδρυση του κράτους. Πολλά
ηγετικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας συνόδευαν την κριτική
τους, στο κράτος που παρέλαβαν από το ΠΑΣΟΚ, µε κορώνες
περί αρχιερέα της διαπλοκής και µε άλλες περί σύγκρουσης µε
τους νταβατζήδες.
Όλοι γνωρίζουµε αγαπητοί συνάδελφοι, ποια ήταν η εξέλιξη
και της επανίδρυσης του κράτους στην πενταετία 2004 - 2009
και της υποτιθέµενης ρήξης µε τους νταβατζήδες. Η κυβέρνηση
του υποτιθέµενου εξορθολογισµού της εκτελεστικής εξουσίας
οδήγησε στα εκρηκτικά ελλείµµατα, στην υπερχρέωση, στη µνηµονιακή κηδεµονία.
Το 2019 η επανίδρυση γίνεται τώρα ρητορεία και σχεδιασµός
περί επιτελικού κράτους. Το σχέδιο νόµου, που καταθέσατε µε
τυµπανοκρουσίες περί υπέρβασης της διαχρονικής αστοχίας των
κυβερνήσεων να προωθήσουν αποτελεσµατικά τις απαιτούµενες
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις της εκτελεστικής εξουσίας, συνοδεύεται από διακηρύξεις για µία σηµαντική τοµή στη λειτουργία
του ανίκανου και αναποτελεσµατικού ελληνικού κράτους, καθώς
και µε εξαγγελίες για µετάβαση στο σύγχρονο κράτος δικαίου
και άλλα βαρύγδουπα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καθαρτήριο της ορθότητας της κάθε
θεωρίας είναι η ενότητα θεωρίας και πράξης. Τα πρώτα δείγµατα
γραφής της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δεν συνάδουν
µε τις διακηρύξεις της περί ανταπόκρισης της εκτελεστικής
εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και τις επιθυµίες των πολιτών, µε τις εξαγγελίες περί αξιολόγησης, αξιοκρατίας, επιλογής αρίστων.
Η αξιολόγηση είναι µία πολύτιµη διαδικασία επιλογής στόχων,
µέσων, προσώπων. Τυπικά δείγµατα της δικής σας αυθαίρετης
αξιολόγησης έχουµε στις επιλογές του νέου Πρωθυπουργού για
το πρόσωπο του νέου διοικητή της ΕΥΠ, για την υπουργοποίηση
του κ. Λούλη, του εκπροσώπου της «LAMDA DEVELOPMENT»,
µε τον ορισµό ως προέδρου των ΕΛΠΕ τον Υπουργό Οικονοµικών του εκτροχιασµού της ελληνικής οικονοµίας στα χρόνια
2008 και 2009.
Δεν θα χρησιµοποιήσω πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου
νόµου για να αποδείξω ότι µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου δεν
προκύπτει το αναγκαίο επιτελικό κράτος που περιέγραψαν οι
δικοί µας εισηγητές, δεν προκύπτει το κράτος-στρατηγείο που
περιέγραψε ο Χάρης Καστανίδης, δεν προκύπτει η δηµοκρατική
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, δεν προκύπτει το αποτελεσµατικό κράτος προστασίας του πολίτη και των
δικαιωµάτων του, η σωστή διακυβέρνηση, η αξιοκρατία, η επικουρικότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία. Με
τις διατάξεις του σχεδίου νόµου βλέπουµε ουσιαστικά την επανίδρυση του υδροκέφαλου υπερσυγκεντρωτικού, συντηρητικού,
φιλελεύθερου κράτους.
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που συγκροτείται ως νέα επιτελική
ανεξάρτητη αρχή, συγκεντρώνει όλες τις αρµοδιότητες ελέγχου,
υποτάσσει όλα τα ελεγκτικά σώµατα ως ανεξάρτητες αρχές, καταργεί τη Γενική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης, τον Γενικό
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Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ, τον Γενικό Διευθυντή Δηµοσίων Έργων,
Μεταφορών κ.ο.κ..
Ενδείξεις για την προσφορά και το έργο των Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης και της κ. Παπασπύρου είχαµε όλα τα µέλη της
εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλα στην υγεία και στο φάρµακο.
Ως γιατρός, δηµόσιος λειτουργός επί τριάντα πέντε χρόνια,
επικεντρώνοµαι στο έργο του ΣΕΥΥΠ και στις παρενέργειες που
προκαλεί το σχέδιο νόµου. Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών των
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας υπάγονταν στο Υπουργείο
Υγείας και είχε ως αποστολή την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού µηχανισµού για τη διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων, ερευνών. Στα καθήκοντα του
ΣΕΥΥΠ ήταν οι έλεγχοι στον ΕΟΦ, στον ΕΟΠYΥ, στα νοσοκοµεία,
στα κέντρα υγείας, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και
σε πολλά άλλα.
Στην εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των σκανδάλων
στην υγεία και το φάρµακο ακούσαµε µε προσοχή τον Γενικό Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ κ. Σταύρο Ευαγγελάτο να καταθέτει µε απόλυτη τεκµηρίωση στοιχεία για τις υπερτιµολογήσεις
υγειονοµικού υλικού, φαρµάκων, ραδιοφαρµάκων, αντιδραστηρίων.
Ρωτήσαµε, αγαπητέ Υπουργέ, για την πορεία του και διαπιστώσαµε ότι πρόκειται για φαρµακοποιό, µη µετακλητό υπάλληλο του ΣΕΥΥΠ, µε τεράστια πείρα και µεταπτυχιακές σπουδές
που επιλέχθηκε ως γενικός επιθεωρητής από τον Μάκη Βορίδη,
παρέµεινε µε Υπουργό τον Παναγιώτη Κουρουµπλή και τον Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος τον επαναξιολόγησε ως γενικό επιθεωρητή. Με το σχέδιο νόµου τον καταργείτε. Είναι άγνωστα τα
καθήκοντα που αναλαµβάνει και είναι άγνωστη η πορεία την
οποία θα έχει αυτό το σώµα.
Η υπαγωγή του ΣΕΥΥΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι
ένας σηµαντικός πρόσθετος λόγος για την καταψήφιση ενός νοµοσχεδίου που δεν τεκµηριώνει τις επαγγελίες της αιτιολογικής
έκθεσης για τη σωστή ενοποίηση δοµών και λειτουργιών του σηµερινού γραφειοκρατικού και αναποτελεσµατικού κράτους, δεν
αξιοποιεί τις καλές πρακτικές στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα,
δεν στηρίζει την αξιοκρατία, δεν εγγυάται την πορεία προς το
σύγχρονο επιτελικό κράτος που χρειαζόµαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Τελευταίος οµιλητής ο κ. Ιάσονας Φωτήλας και µετά θα µιλήσει για δέκα λεπτά ο Υπουργός Επικρατείας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Συγγνώµη, συµφωνήσαµε ότι
θα υπάρξουν και δευτερολογίες.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να δώσει λύσεις σε παθογένειες δεκαετιών, ένα
νοµοσχέδιο που περιέχει διατάξεις που βελτιώνουν τη λειτουργία
της Κυβέρνησης, µε Υπουργικό Συµβούλιο που θα διαµορφώνει
συλλογικά τους στόχους της πολιτικής και θα επιµερίζει στα
Υπουργεία τις αναγκαίες δράσεις υλοποίησης, διατάξεις που θα
δίνουν τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να παρακολουθεί την
τήρηση των στόχων και των δράσεων που τίθενται στο κάθε
Υπουργείο και να παρεµβαίνει µόνο όταν θα καθυστερούν τα
χρονοδιαγράµµατα των αποφάσεων, διατάξεις, όπως αυτή της
θέσπισης υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα που θα τοποθετείται
µέσω ΑΣΕΠ, ουσιαστικά, όχι όπως γινόταν για τα µάτια του κόσµου µε το µητρώο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι διαφορετικός από τον πολιτικό γενικό γραµµατέα, ώστε κατά αυτόν τον
τρόπο να περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό η γραφειοκρατία και η
διαφθορά.
Τέλος, περιέχει διατάξεις, όπως αυτή για τη δηµιουργία νέας
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κάτω από την οποία ενοποιούνται και
τα έξι Σώµατα Ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικότερα η διαφθορά, µιας πραγµατικά
ανεξάρτητης αρχής που θα λογοδοτεί στη Βουλή.
Όµως, θέλω να σταθώ και να αναφερθώ στη χθεσινή οµιλία
του πρώην Πρωθυπουργού. Χθες, αλλά και σήµερα, ακούσαµε
τον κ. Τσίπρα που προέβη σε άλλο ένα παραλήρηµα µίσους και
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λαϊκισµού, µιλώντας για την εποχή της δικτατορίας, για το παρακράτος της Δεξιάς, για τον Μπολσονάρο της Βραζιλίας και τον
Όρµπαν της Ουγγαρίας. Ξέχασε, βέβαια, να αναφέρει τη Βενεζουέλα. Προφανώς, γιατί κατ’ αυτόν στη Βενεζουέλα έχουν δηµοκρατία. Έτσι αντιλαµβάνεται τη δηµοκρατία ο κ. Τσίπρας, σαν
αυτή της Βενεζουέλας.
Ακούσαµε, λοιπόν, τον κ. Τσίπρα χθες αλλά και στη σηµερινή
του τοποθέτηση, όπου προέβη σε φτηνές κατηγορίες και αναφορές απέναντι σε καταξιωµένους ανθρώπους. Είπε «δεν µέµφοµαι τις νόµιµες αµοιβές του κ. Γεραπετρίτη», αλλά τις έφερε
και τις κατέθεσε.
Αλήθεια, αφού δεν τις µέµφεται, γιατί µας κατέθεσε τις απολαβές του κ. Γεραπετρίτη στην Ολοµέλεια της Βουλής; Δηλαδή,
εάν εµέµφετο τις αµοιβές του κ. Γεραπετρίτη, τι θα έφερνε στη
Βουλή; Όποιος, λοιπόν, χθες άκουσε τον κ. Τσίπρα, σίγουρα αναρωτήθηκε, µα γιατί το κάνει αυτό; Γιατί επιµένει σε αυτή την πολιτική της πόλωσης και του διχασµού; Γιατί δεν αντιλήφθηκε το
σαφέστατο µήνυµα που του έδωσε ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου, όταν καταψήφισε αυτή τη συγκεκριµένη πολιτική και είπε
ναι στην Ελλάδα όλων των Ελλήνων;
Η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απλή. Γιατί ο
κ. Τσίπρας δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρει να πολιτεύεται
διαφορετικά. Ο µόνος τρόπος που γνωρίζει και µε τον οποίο πορεύτηκε µέχρι σήµερα είναι αυτός του ψέµατος και του λαϊκισµού. Έτσι µεγάλωσε. Έτσι έµαθε την πολιτική. Και είναι
προφανές ότι βρίσκεται σε πλήρη πανικό. Και ξέρετε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, γιατί βρίσκεται σε πλήρη πανικό ο κ. Τσίπρας;
Γιατί βλέπει και αυτός, όπως όλοι οι Έλληνες, ότι η Ελλάδα αλλάζει, προχωράει µπροστά. Γίνεται µια κανονική χώρα, όπου κυρίαρχη θέση θα έχει η πρόοδος και η ανάπτυξη. Και όλα αυτά ο
ελληνικός λαός τα βλέπει, τα αντιλαµβάνεται να παίρνουν σάρκα
και οστά από τις πρώτες κιόλας µέρες της διακυβέρνησης της
χώρας και ο κ. Τσίπρας τρέµει στην ιδέα µιας Ελλάδας όπου οι
φόροι θα είναι χαµηλοί και το χρήµα δεν θα συσσωρεύεται στα
δηµόσια ταµεία, αλλά θα επιστρέφει στην αγορά. Τρέµει στην
ιδέα µιας Ελλάδας, όπου το επιχειρείν δεν θα είναι κολάσιµο αδίκηµα, αλλά θα είναι εργαλείο προόδου και ανάπτυξης, µιας Ελλάδας που οι ανεξάρτητες αρχές θα είναι πραγµατικά
ανεξάρτητες αρχές, µιας Ελλάδας φιλικής προς όλες τις επενδύσεις, µικρές, µεγάλες, µεσαίες, ξένες, εγχώριες, µιας Ελλάδας
που ο κανόνας θα είναι η εργασία και η εξαίρεση θα είναι το επίδοµα.
Ο κ. Τσίπρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρέµει στην ιδέα
ενός κράτους που θα ενδιαφέρεται να κάνει τους φτωχούς µεσαίους και όχι τους µεσαίους φτωχούς. Μιας Ελλάδας που οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ότι η πραγµατική προκοπή έρχεται µόνο
µε όραµα, σχέδιο και σκληρή δουλειά, όχι µε επιδόµατα και ψέµατα.
Ο κ. Τσίπρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέλος, τρέµει στην
ιδέα µιας Ελλάδας που η αριστεία δεν θα είναι ρετσινιά και τη
σηµαία στις παρελάσεις δεν θα την παίρνει ο τυχερότερος, αλλά
θα την παίρνει ο καλύτερος. Διότι αυτή είναι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Ελλάδα του αύριο και από τις 7 Ιουλίου αυτή είναι
η Ελλάδα του σήµερα. Και ο κ. Τσίπρας δικαιολογηµένα βρίσκεται σε πανικό, γιατί γνωρίζει ότι σε αυτή την Ελλάδα δεν υπάρχει
χώρος για αυτόν, ούτε για τους οµοίους του.
Για να είµαστε ειλικρινείς -και κλείνω µε αυτό- εάν σήµερα η
Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είµαστε σε θέση
να χτίσουµε αυτή την Ελλάδα που όλοι οραµατιζόµαστε, σε αυτό
βοήθησε και ο κ. Τσίπρας. Διότι κατάφερε µε τα πεπραγµένα να
αποδοµήσει από τη συνείδηση και του τελευταίου Έλληνα πολίτη
αυτό το δήθεν πλεονέκτηµα αυτής της δήθεν Αριστεράς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ευχαριστούµε, κύριε Τσίπρα. Σας ευχαριστούµε, αλλά
πλέον δεν έχετε κάτι άλλο να προσφέρετε στη χώρα.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στην Ελλάδα της αλήθειας και της προκοπής δεν χωράτε,
κύριε Τσίπρα. Καλό σας βράδυ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο, παρακαλώ, επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει θέµα
τώρα, κύριε Καστανίδη. Ούτε θέµα επί προσωπικού υπήρξε ούτε
τίποτα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν είπα επί προσωπικού, είπα
επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μια κριτική είναι,
εντάξει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Είναι για τον Κανονισµό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε τώρα,
έχουν συµφωνηθεί αυτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Είναι προφανές ότι δεν µε
ακούσατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί του Κανονισµού
σάς ζήτησε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου δίνετε για
µισό λεπτό τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι επί του Κανονισµού, αλλά, σας παρακαλώ, για ένα λεπτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν είµαι από τους ανθρώπους
που θέτουν προσωπικά θέµατα. Όταν προηγουµένως ο Πρόεδρος της Βουλής ήρθε στην Αίθουσα και ανακοίνωσε, σε συνάντηση που είχαµε εδώ πριν από µιάµιση περίπου ώρα, ότι θα
υπάρξει παράταση της συζήτησης, ένας από τους λόγους που
επικαλέστηκε και το δεχτήκαµε είναι ότι θα ασκήσουν το δικαίωµα της δευτερολογίας οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές.
Ο κύριος Υπουργός έλαβε τον λόγο για να κλείσει κι αν νοµίζετε
ότι δεν είµαι ακριβής, σας παρακαλώ συνεννοηθείτε εσωτερικά
µε τον Πρόεδρο της Βουλής.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, από τη στιγµή που η παράταση δόθηκε
και για να δευτερολογήσουν οι εισηγητές, να κλείνετε µε τον
Υπουργό. Εάν θέλει ο Υπουργός να κλείσει, πρώτα να τοποθετηθούν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να µην
κλείσω, κύριε Καστανίδη. Δεν θα αξιοποιήσω τότε…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Επαναλαµβάνω, αυτός ήταν ο
λόγος και µπορείτε να συνεννοηθείτε µε τον Πρόεδρο της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η παράταση,
κύριε Καστανίδη, δόθηκε περισσότερο, ύστερα από συµφωνία
των κοµµάτων µε τον Πρόεδρο της Βουλής, για να µιλήσουν περισσότεροι Βουλευτές. Είναι µια πρακτική. Θεωρητικά, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό, είναι όπως το είπατε. Όµως, υπάρχει µια πρακτική η οποία έχει γίνει κατά το παρελθόν. Υπήρχε µια οµοφωνία
και συνεπώς δεν υπάρχει κανένα θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Είναι απόφαση της Ολοµέλειας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήθελα, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω και πάλι τους συνεργάτες µου στη σύνταξη του παρόντος νοµοσχεδίου. Όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Επικρατείας είναι δοµή µονοµελής. Δεν έχει,
δηλαδή, δοµή κάτω από αυτόν, οπότε επρόκειτο για µια σχετικώς
προσωποπαγή δοµή. Να ευχαριστήσω, λοιπόν, τον κ. Λεωνίδα
Χριστόπουλο, Γενικό Γραµµατέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
και ένα επιτελείο ιδιαιτέρως αξίων δηµοσίων υπαλλήλων, οι
οποίοι µε βοήθησαν στη σύνταξη του νοµοσχεδίου αυτού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφέρω τι άκουσα το τελευταίο διήµερο και τι δεν άκουσα.
Άκουσα ότι ήµουν την ίδια στιγµή και διαβουλευτικός και υποχωρητικός. Ότι, δηλαδή, είχα τη διάθεση να ακούσω, αλλά από
την άλλη πλευρά, άκουσα επειδή πιέστηκα από την Αντιπολίτευση. Θα µου επιτρέψετε µε κάθε σεβασµό να πω ότι άκουσα
επειδή αυτή είναι η ενδιάθετη διάθεσή µου και η πίστη που έχω
στο Κοινοβούλιο. Και αυτό, σε ό,τι µε αφορά, θα το τηρώ για
πάντα. Εγώ είµαι εδώ για να ακούω και να υπηρετώ το Κοινοβού-
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λιο.
Άκουσα ότι το νοµοσχέδιο αυτό ήταν και καλά µελετηµένο για
να εγκαταστήσει ένα κοµµατικό κράτος, αλλά και ήταν και πρόχειρο. Άρα, ισχύει και το άλφα και το πλην άλφα. Η πραγµατικότητα ήταν ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο ήταν σε µεγάλο
µέτρο επεξεργασµένο σε ανάλυση. Βεβαίως, υπήρχαν ζητήµατα
τα οποία θα έπρεπε να τεθούν και ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµη σε
αυτό η συµβολή των µελών της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και όσων οµιλητών αξιοποίησαν το Βήµα αυτό. Θέλω να
ευχαριστήσω επωνύµως τους εισηγητές τόσο της Συµπολίτευσης όσο και της Αντιπολίτευσης για την εξαιρετικά δηµιουργική
τους συµβολή.
Άκουσα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι µε το νοµοσχέδιο
αυτό εγκαθίσταται ταυτοχρόνως ένα κοµµατικό κράτος αλλά και
µια ανώνυµη εταιρεία. Δεν µπορεί να ισχύουν όµως και τα δύο.
Γιατί η ανώνυµη εταιρεία είναι το αντίθετο του κοµµατικού κράτους. Αυτό που ισχύει είναι ότι δηµιουργείται ένα σύνολο δοµών,
το οποίο στηρίζεται σε δηµόσιες λειτουργίες, ούτε κοµµατικές
ούτε ιδιωτικές, σε δηµόσιες λειτουργίες.
Άκουσα την ίδια στιγµή ότι το νοµοσχέδιο αυτό ενσωµατώνει
µια πεποίθηση υπέρ της δηµοσιοϋπαλληλίας και δίνει µεγάλες
δυνατότητες αποψιλώνοντας τον Υπουργό από µεγάλη πολιτική
δύναµη, αλλά από την άλλη πλευρά, αποδυναµώνει και τη δηµοσιοϋπαλληλία. Γιατί; Διότι, για παράδειγµα, υποβαθµίζει -αυτή
ήταν η έκφραση, η όποια αξιοποιήθηκε- τα Σώµατα Ελέγχου της
αγοράς, δηλαδή το ΣΔΟΕ, το ΣΕΠΕ και το Σώµα Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος, διότι πλέον ο πολιτικός προϊστάµενος δεν θα
υπάρχει, δεν θα υπάρχει δηλαδή ένας ειδικός γραµµατέας διορισµένος από την Κυβέρνηση, αλλά θα υπάρχει ένας γενικός διευθυντής, προερχόµενος από την ιεραρχία. Και αυτό
χαρακτηρίστηκε ως υποβάθµιση. Το γεγονός, δηλαδή, ότι αποδόθηκε σηµαντική ύλη και αυτενέργεια στη βαθµίδα της δηµοσιοϋπαλληλίας θεωρήθηκε υποβάθµιση του Σώµατος.
Άκουσα ότι ταυτοχρόνως εγκαθιστούµε ένα συγκεντρωτικό
κράτος και ένα νεοφιλελεύθερο κράτος. Δεν µπορεί να ισχύουν
και τα δύο. Η θεωρία κρίνει ότι ή το ένα ισχύει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Και τα δύο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν
ισχύουν και τα δύο, διότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν
ισχύουν και τα δύο στο νεοφιλελεύθερο κράτος, τουλάχιστον
όπως το αντιλαµβάνεστε. Διότι άκουσα πολλές φορές την αναγωγή στη διακυβέρνηση της Θάτσερ. Αυτό που συνέβη δεν ήταν
συγκεντρωτικές δοµές στη Θάτσερ. Ήταν η ιδιωτικοποίηση του
κράτους. Εδώ, συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Υπήρξε επί Θάτσερ µια πολύ συγκεντρωτική κλειστή δοµή εξουσίας και στη συνέχεια, κατά τα λοιπά, αποδόθηκε σε ιδιώτες. Άρα, αυτό…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σήµερα δε, αποκλίνοντας από το -κατά τη γνώµη µου- εξαιρετικά
υψηλό επίπεδο του τελευταίου διηµέρου και της περασµένης
εβδοµάδας στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, άκουσα την
τελευταία αντίθεση, ότι εγώ ως ιδιώτης επαγγελµατίας δεν
µπορώ να έχω ιδιώτες πελάτες, αλλά δεν µπορώ να έχω και το
δηµόσιο ως πελάτη. Άρα, βρισκόµαστε πραγµατικά σε µια λογική
διαρκών αντιφάσεων.
Τι δεν άκουσα από αυτό το νοµοσχέδιο και θα ήθελα να είχε
ακουστεί; Δεν άκουσα όσο θα έπρεπε το ότι µια τοµή, την οποία
συζητούµε επί σαράντα πέντε χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή τη
µεταφορά όλης της διοικητικής ύλης των ατοµικών πράξεων στη
διοίκηση, συνιστά τη µεγαλύτερη τοµή του νεοελληνικού κράτους. Και όσοι ασχολούνται µε τη διοικητική επιστήµη ξέρουν σε
τι αναφέροµαι. Το 80% της ύλης περνάει στα χέρια της δηµοσιοϋπαλληλίας. Ο Υπουργός, µιας και τον αναφέρετε συχνά -και
φαίνεται γενικώς να έχουµε µια λογική τιµητή του Υπουργού- δια-
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τηρεί 100% τις αρµοδιότητες του έναντι του Πρωθυπουργού,
διατηρεί τη χάραξη της στρατηγικής του Υπουργείου, διατηρεί
την κανονιστική αρµοδιότητα που έχει, δηλαδή να εκδίδει κανονιστικές πράξεις κατά εξουσιοδότηση του Κοινοβουλίου και µεταφέρεται µόνον η έκδοση ατοµικών πράξεων, οι οποίες
εκδίδονται επί τη βάσει του νόµου και των διαταγµάτων και των
αποφάσεων. Πλέον, περιστέλλεται διά νόµου η γραφειοκρατία
σε ποσοστό άνω του 50%. Υπάρχει µια σοβαρότατη ταχύτητα
στη διεκπεραίωση υποθέσεων. Και υπάρχει κυρίως µια βαθύτατη
συρρίκνωση των πιθανών εστιών διαφθοράς, διότι πλέον τα ζητήµατα, τα οποία θα είναι κρίσιµα για την παραχώρηση δικαιωµάτων, θα ανάγονται στη διοίκηση.
Δεν άκουσα, επίσης, και µια διάταξη, η οποία δεν ετέθη καθόλου, ότι πλέον θα πρέπει το ελληνικό δηµόσιο επιτέλους να οργανώνει τις προσλήψεις για το σύνολο του ελληνικού δηµοσίου
από µήνα Μάιο για τον επόµενο χρόνο, µια αναγκαία εκσυγχρονιστική µεταρρυθµιστική τοµή, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο
αυτού που προσπαθούµε να θέσουµε ως επιτελικό κράτος, του
προγραµµατικού κράτους.
Δεν ακούσαµε µία κουβέντα για το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο
αυτό, επιτέλους, εισάγει στη χώρα νέους σύγχρονους κλάδους
στη δηµόσια διοίκηση: κλάδο αναλυτή δηµόσιων πολιτικών,
κλάδο νοµοτεχνών, κλάδο ψηφιακής ανάλυσης. Πρόκειται για
κλάδους, οι οποίοι στα προηγµένα συστήµατα υπάρχουν από δεκαετίες και σε εµάς έρχονται µε το παρόν νοµοσχέδιο εξαιρετικά
καθυστερηµένα.
Δεν άκουσα ότι για πρώτη φορά εισάγεται ένας βασικός κανόνας ότι οι διατάξεις οι οποίες φέρουν συνέπειες για την επιχειρηµατικότητα στη χώρα δεν θα µπορούν να ισχύουν την
επαύριο, αλλά θα πρέπει να καταλείπεται ένας χρόνος τουλάχιστον διµήνου και σε κάθε περίπτωση µόνο δύο φορές τον χρόνο,
την 1η Ιουλίου και την 1η Ιανουαρίου, θα τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις αυτές. Επιτέλους, θα υπάρχει προβλεψιµότητα σε ό,τι
αφορά την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα, αυτό που
ισχύει σε προηγµένα συστήµατα.
Για πρώτη φορά -και δεν το άκουσα ούτε αυτό- εισάγεται µία
ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας του πολιτικού προσωπικού
της χώρας που θα έχει πλέον την επίβλεψη του τι πράττει το κάθε
πολιτικό πρόσωπο, ο Υπουργός, όταν απέρχεται από την πολιτική
του θέση, έτσι ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συµφερόντων. Οτιδήποτε πράττει ως επαγγελµατική ή συναφή δραστηριότητα πλέον ο Υπουργός, φεύγοντας από τη θέση που
βρισκόµαστε τώρα, θα πρέπει να έχει την άδεια της Επιτροπής
Δεοντολογίας, η οποία θα µπορεί να απαγορεύει την άσκηση
δραστηριότητας. Δεν είναι αυτό πρωτοποριακός κανόνας διαφάνειας;
Δεν ακούστηκε µία κουβέντα για το γεγονός ότι επιτέλους
έχουµε µια αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής των
ρυθµίσεων. Ο νόµος δεν έχει µόνο αξία στην προετοιµασία του,
ούτε στην εφαρµογή του. Δεν εξαντλείται η αξία του νόµου σήµερα αν ψηφιστεί από εσάς. Η µεγάλη αξία του νόµου έχει να
κάνει µε τον τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµοστεί και µέχρι σήµερα
δεν υπήρχε καµµία ex post αξιολόγηση των νοµοθετικών επιπτώσεων. Εισάγεται για πρώτη φορά.
Ακούστηκαν πολλά για το κατά πόσον το νοµοσχέδιο αυτό συνιστά µια συµβολή ή όχι στη δηµοκρατία. Ακούστηκε σε πολλές
περιπτώσεις ο αφορισµός ότι πρόκειται για ένα αντιδηµοκρατικό
µοντέλο. Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι ένα αντιδηµοκρατικό
µοντέλο εφαρµόζεται στην πραγµατικότητα στις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές δηµοκρατίες.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι η δηµοκρατία προϋποθέτει και άλλα πράγµατα εκτός από τα αυτονόητα που είναι
το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος. Προϋποθέτει κανονικότητα και προϋποθέτει πρωτίστως διαφάνεια και λογοδοσία.
Θα µου επιτρέψετε, µε κάθε σεβασµό, ξέρω ότι δεν είναι από
εκείνα τα οποία είναι πολύ ελκυστικά, οι µετακλητοί προφανώς
είναι πιο ελκυστικοί, αλλά αν εγώ ήθελα από το Βήµα αυτό στο
«πνευµατικό µου παιδί», ας το πούµε έτσι, να τονίσω ένα πράγµα,
θα τόνιζα το άρθρο 49 του νοµοσχεδίου. Το άρθρο 49 του νοµοσχεδίου δεν µνηµονεύτηκε και ήθελα να δω αν θα µνηµονευθεί.
Τι προβλέπει το άρθρο 49; Ότι το Υπουργικό Συµβούλιο ως
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συλλογικό σώµα εγκρίνει ένα ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο, κατά
µήνα Δεκέµβριο, εγκρίνει τα επιχειρησιακά σχέδια του κάθε
Υπουργείου και αυτά τα δύο πακέτα, το ενιαίο κυβερνητικό και
τα σχέδια των Υπουργείων, αναρτώνται και καθίστανται κτήµα
των πολιτών. Οι πολίτες µπορούν πλέον να γνωρίζουν ποια είναι
η πολιτική η οποία θεσπίζεται κάθε φορά από το Υπουργικό Συµβούλιο και έναντι αυτής της πολιτικής θα λογοδοτούν οι Υπουργοί.
Αυτό, αν µου επιτρέπετε να πω, είναι η επιτοµή της δηµοκρατίας, διότι πλέον δεν θα έχουµε µια διακυβέρνηση η οποία θα
είναι σκοτεινή. Κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να κρίνει και
να αξιολογεί τους Υπουργούς του και την πολιτική του ηγεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να δεχτώ αυτό που ακούστηκε σε αυτή την Αίθουσα ότι τα νοµοσχέδια εγκρίνονται από τον λαό. Τα νοµοσχέδια ψηφίζονται από το Αντιπροσωπευτικό Σώµα και υπάρχουν
υπέρ του λαού.
Δεν πρόκειται για ένα ακαδηµαϊκό πείραµα, όσον αφορά αυτό
που έχετε µπροστά σας. Δεν είναι η ακαδηµαϊκή διαστροφή που
έχω στα πράγµατα. Είναι ένα µοντέλο το οποίο είναι δοκιµασµένο
παντού.
Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που ελάνθανε στις περισσότερες τοποθετήσεις ήταν αυτό που ειπώθηκε: Είµαστε εξοικειωµένοι µε την ακαταστασία. Αυτό ειπώθηκε και ειπώθηκε από
αυτό το έδρανο. Και επειδή είµαστε εξοικειωµένοι µε την ακαταστασία, αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην
Ελλάδα. Ε, αυτά τα πράγµατα πρέπει να εφαρµοστούν στην Ελλάδα, διότι κάποια στιγµή πρέπει να αποκτήσουµε τυποποιηµένες διαδικασίες και πρέπει να αποκτήσουµε την κανονικότητα
ενός γνήσιου ευρωπαϊκού κράτους.
Αισθάνοµαι δε ήσυχη τη συνείδησή µου. Θα είµαστε εδώ και
θα κριθούµε όλοι, αλλά σήµερα που µιλάµε µε αυτό το νοµοσχέδιο εγώ αισθάνοµαι ήσυχη τη συνείδησή µου ότι εισφέρω εκείνο
το οποίο µπορεί να φέρει µια γνήσια αλλαγή, έναν γνήσιο εκσυγχρονισµό στη χώρα. Και το κάνω µετά λόγου γνώσεως και µε την
πεποίθηση της ευθύνης απέναντι στις επόµενες γενεές.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα µου επιτρέψετε να κλείσω µε κάτι το οποίο το µνηµονεύω
συχνά, είναι από τις αγαπηµένες µου ρήσεις του Γούντροου
Ουίλσον, του εικοστού όγδοου Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, ο οποίος είπε ότι η ιστορία της ελευθερίας, για την οποία
όλοι βρισκόµαστε σε αυτό εδώ το Σώµα, γράφεται από τις διαδικασίες που οριοθετούν την εξουσία. Και τέτοιες διαδικασίες γράφονται για πρώτη φορά σήµερα σε ένα ενιαίο κείµενο. Και εγώ
αισθάνοµαι ότι απέναντι στην ιστορία σήµερα έχουµε καθαρή τη
συνείδησή µας, µε καθαρές αρµοδιότητες, µε καθαρή ευθύνη
και ο πολίτης παραµένει ιδιοκτήτης της εξουσίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

1869

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει τελειώσει,
κυρία Ξενογιαννακοπούλου, η συζήτηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
Είναι δυνατόν να κλείσει η συζήτηση;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε, για να διευκρινίσω…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και εγώ θα ήθελα τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, ετέθη
µία απορία από συνάδελφο. Ακούστε, για να σας εξηγήσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να µην εξηγήσετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, δεν πειράζει,
για να µην υπάρχουν απορίες. Ο συνάδελφος ρώτησε πώς θα
γίνει η ψηφοφορία, αφού έχουµε ονοµαστική. Έχουν αναπτυχθεί
και από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους οι παρατηρήσεις
επί όλων των άρθρων και θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία για τα
συγκεκριµένα άρθρα. Έτσι γίνεται πάντοτε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνιση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς προχωράµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και η ψήφισή τους θα
γίνει χωριστά.
Κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι επί των άρθρων 36,
37, 41 έως 44, 82 έως 103 και 118 του νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:

1870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1871

1872

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1873

1874

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Γεροβασίλη Όλγα. Παρούσα.
Ο κ. Σπίρτζης Χρήστος. Παρών.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα. Παρούσα.
Η κ. Αχτσιόγλου Έφη. Παρούσα.
Ο κ. Φάµελλος Σωκράτης. Παρών.
Ο κ. Τσίπρας Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Ελευθεριάδου Σουλτάνα. Παρούσα.
Ο κ. Σκουρολιάκος Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Τζανακόπουλος Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Αυγέρη Θεοδώρα. Παρούσα.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Πολάκης Παύλος. Παρών.
Ο κ. Βασιλικός Βασίλειος. Παρών.
Ο κ. Κατρούγκαλος Γεώργιος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίασή µας για δέκα (10’)
λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 36, 37,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

41 έως 44, 82 έως 103 και 118 του σχεδίου νόµου του Υπουργού
Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: «Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της
Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί της
αρχής, επί των άρθρων και επί της τροπολογίας του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου αργά, για
να είναι ευκρινής και η ψήφος των συναδέλφων, επειδή η πρόταση συµπεριλαµβάνει περισσότερα του ενός άρθρα, και για να
διευκολυνθεί και το έργο των ψηφολεκτών στην καταµέτρηση
των ψήφων.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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1875

1876

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι συνάδελφοι
Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Αλ. Καραµανλής, Όλγα Κεφαλογιάννη, Νικόλαος - Γεώργιος Δένδιας, Θεόδωρος Καράογλου,
Ιωάννης Δραγασάκης, Παναγιώτης Σκουρλέτης, Νικόλαος Φίλης,
Ιωάννης Αµανατίδης, Σωκράτης Βαρδάκης, Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά και Κωνσταντίνα Αδάµου δεν θα παρευρεθούν στη σηµε-

1877

ρινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωστοποιούν µε επιστολή
την ψήφο τους.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:

1878

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1879

1880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1881

1882

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1883

1884

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1885

1886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση και να εξαχθεί το αποτέλεσµα, προχωρούµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 36 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 37 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 41 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 42 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 43 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 44 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
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άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 55 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 59 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 60 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 63 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 64 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 66 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς, το
άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 68 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 74 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς
άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς
άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς
άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 82 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 83 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 84 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 85 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 86 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 87 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 88 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 89 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 90 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 91 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 92 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 93 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 94 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 95 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 96 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 97 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 98 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 99 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 100 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 101 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 102 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 103 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς
άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς
άρθρο 105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς
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άρθρο 106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 107 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 111 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το
άρθρο 112 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Τα άρθρα 113-119 έχουν αναριθµηθεί σε άρθρα 114-120 αντίστοιχα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 114 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το νέο
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άρθρο 114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 115, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το νέο
άρθρο 115 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 116 ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το νέο
άρθρο 116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 117, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το νέο
άρθρο 117 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το νέο
άρθρο 118 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το παλαιό άρθρο 118 και νέο 119 τέθηκαν σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 14 και ειδικό 3
ως έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 14 και ειδικό 3 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 113.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 36 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 37 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 41 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 82 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 83 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 84 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 85 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 86 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 87 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 88 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 89 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 90 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 91 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 92 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 93 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 94 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 95 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 96 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
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Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 97 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 98 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 99 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 100 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί του άρθρου 101 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή, «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή, «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 102 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή, «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή, «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 103 ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή, «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή, «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 118 (νέο άρθρο 119) ψήφισαν συνολικά 280
Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή, «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή, «ΟΧΙ», εψήφισαν 105 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 118 (νέο άρθρο 119) έγινε δεκτό, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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1897

1898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1899

1900

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1901

1902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1903

1904

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1909
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1911

1912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωρούµε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας
Διοίκησης» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας
Διοίκησης», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής
Δηµόσιας Διοίκησης
ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 1
Αρµοδιότητες και σύνθεση
του Υπουργικού Συµβουλίου
1. Το Υπουργικό Συµβούλιο: (α) καθορίζει και κατευθύνει τη
γενική πολιτική της Χώρας σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος και των νόµων, (β) αποφασίζει για πολιτικά θέµατα γενικότερης σηµασίας, (γ) αποφασίζει για κάθε θέµα που
παραπέµπει σε αυτό ο Πρωθυπουργός καθ’ υποκατάσταση της
αρµοδιότητας συλλογικών κυβερνητικών οργάνων ή ενός ή περισσότερων Υπουργών, (δ) εγκρίνει τον ετήσιο προγραµµατισµό
της κυβερνητικής πολιτικής και παρακολουθεί την εφαρµογή
του, (ε) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπουν το Σύνταγµα και οι νόµοι.
2. Το Υπουργικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρωθυπουργό, τους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς, συµπεριλαµβανοµένων των Υπουργών Επικρατείας και των
Αναπληρωτών Υπουργών. Οι Υφυπουργοί δεν αποτελούν µέλη
του Υπουργικού Συµβουλίου, αλλά δύνανται να προσκληθούν να
συµµετάσχουν σε αυτό από τον Πρωθυπουργό, χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
3. Στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου µετέχει,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου. Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ένας εκ των Γενικών Γραµµατέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο οποίος κατά το µέρος της αρµοδιό-

τητάς του αυτής υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.
4. Η παρουσία των Υπουργών στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική. Ο Υπουργός που κωλύεται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση
για σπουδαίο λόγο ενηµερώνει εγκαίρως τον Γραµµατέα του
Υπουργικού Συµβουλίου.
5. Στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου ο Πρωθυπουργός µπορεί να προσκαλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει
σκόπιµο για τις ανάγκες της συνεδρίασης και την ενηµέρωση των
µελών του Υπουργικού Συµβουλίου. Οι προσκαλούµενοι αποχωρούν από τη συνεδρίαση όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι ολοκληρώθηκε η συµβολή τους στη συνεδρίαση και πάντως, πριν την
τελική φάση της συζήτησης που οδηγεί στη λήψη απόφασης.
6. Στις συνεδριάσεις παρίσταται το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την τήρηση των πρακτικών και τη µαγνητοφώνηση
των συζητήσεων εκτός εάν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι τα προς
συζήτηση θέµατα είναι άκρως απόρρητα.
Άρθρο 2
Σύγκληση και ηµερήσια διάταξη
του Υπουργικού Συµβουλίου
1. Το Υπουργικό Συµβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρωθυπουργό ή τον αναπληρωτή του µία φορά
τον µήνα µετά από γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση, η οποία
αποστέλλεται προς τα µέλη της Κυβέρνησης µαζί µε την ηµερήσια διάταξη και τον χώρο της συνεδρίασης, το αργότερο δύο (2)
ηµέρες πριν τη συνεδρίαση.
2. Το ετήσιο ηµερολόγιο των τακτικών συνεδριάσεων του
Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζεται από τον Γραµµατέα του
Υπουργικού Συµβουλίου, εγκρίνεται από τον Πρωθυπουργό και
γνωστοποιείται στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου κατά την
τακτική συνεδρίαση του Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους.
Η ηµέρα της τακτικής συνεδρίασης δύναται να αλλάξει µε απόφαση του Πρωθυπουργού λόγω έκτακτων συνθηκών οι οποίες
καθιστούν τη σύγκληση και διεξαγωγή του Υπουργικού Συµβουλίου, κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία, αδύνατη.
3. Η ηµερήσια διάταξη των τακτικών συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου, καταρτίζεται από τον Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από συνεννόηση µε τον
Πρωθυπουργό, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Μέρους Γ’ του παρόντος νόµου, καθώς και
των προτάσεων των Υπουργών. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί,
ύστερα από έγκριση του Πρωθυπουργού, να συζητεί και να αποφασίζει και για θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη ή να προτάσσει τη συζήτηση άλλου θέµατος, εγγεγραµµένου ή µη στην ηµερήσια διάταξη.
4. Το Υπουργικό Συµβούλιο συνεδριάζει επίσης εκτάκτως,
όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από σχετική γραπτή ή ηλεκτρονική ή προφορική πρόσκληση του Πρωθυπουργού, η οποία περιλαµβάνει, κατά την κρίση του, την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο
της συνεδρίασης. Μαζί µε την πρόσκληση γνωστοποιούνται και
τα προς συζήτηση θέµατα.
5. Ανακοινώσεις ή προτάσεις των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε ζήτηµα απευθύνονται στον Γραµµατέα του Υπουργικού
Συµβουλίου σαράντα οκτώ (48) ώρες, το αργότερο, πριν από την
τακτική συνεδρίαση και συνοδεύονται από σύντοµο επεξηγηµατικό σηµείωµα. Τα ως άνω κοινοποιούνται στα υπόλοιπα µέλη του
Υπουργικού Συµβουλίου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Άρθρο 3
Υπουργικά Συµβούλια Προγραµµατισµού
και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου
1. Τα τακτικά Υπουργικά Συµβούλια των µηνών Απριλίου και
Σεπτεµβρίου ορίζονται ως Υπουργικά Συµβούλια Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου. Η ηµερήσια
διάταξη των ανωτέρω Υπουργικών Συµβουλίων καταρτίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, µε τις ειδικότερες προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η ηµερήσια διάταξη του Υπουργικού Συµβουλίου του µηνός
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Απριλίου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: (α) την αξιολόγηση της
εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής του τελευταίου επταµήνου από όλα τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, ώστε να αποφασιστούν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεµβάσεις για το
υπόλοιπο του έτους, (β) την παρουσίαση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων του επόµενου έτους από τον Πρωθυπουργό και (γ)
την εισήγηση επί του σχεδίου του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του τρέχοντος έτους από τον αρµόδιο Υπουργό.
3. Η ηµερήσια διάταξη του Υπουργικού Συµβουλίου του µηνός
Σεπτεµβρίου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: (α) την αξιολόγηση
της εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής του τρέχοντος έτους
από όλα τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, ώστε να αποφασιστούν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεµβάσεις για το υπόλοιπο
του έτους, (β) τη συζήτηση και έγκριση του Ενοποιηµένου Προσχεδίου Δράσης της Κυβέρνησης και των Προσχεδίων Δράσης
των Υπουργείων του άρθρου 49 του παρόντος, (γ) τη συζήτηση
και έγκριση του νοµοθετικού και κανονιστικού προγραµµατισµού
της Κυβέρνησης για το επόµενο έτος και (δ) την παρουσίαση του
προσχεδίου Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτό
περιγράφεται στις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και
του Προσχεδίου Προγραµµατισµού Ανθρωπίνου Δυναµικού της
Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο 4
Διαδικασία συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου
1. Το Υπουργικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, η οποία διαπιστώνεται από τον Πρωθυπουργό, όταν παρίστανται τα µισά,
τουλάχιστον, από τα µέλη του.
2. Οι συζητήσεις του Υπουργικού Συµβουλίου είναι απόρρητες. Η διαφύλαξη του απορρήτου αποτελεί χρέος για τα µέλη
του και τους Yφυπουργούς και υπηρεσιακή υποχρέωση για τον
Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου και για το λοιπό προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης που παρίσταται. Υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου έχουν και οι ιδιώτες που καλούνται στη
συνεδρίαση.
3. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση ενός θέµατος, ο Πρωθυπουργός προβαίνει στη διατύπωση της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου. Αν υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ των µελών του
Υπουργικού Συµβουλίου, ο Πρωθυπουργός θέτει τα σχετικά ζητήµατα σε ψηφοφορία. Στην περίπτωση αυτή, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίζει µε φανερή ψηφοφορία και µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών του, στη δε περίπτωση της ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Πρωθυπουργού. Αν κατά την
ψηφοφορία διαµορφωθούν περισσότερες από δύο γνώµες,
χωρίς να σχηµατισθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, ο Πρωθυπουργός καλεί όσους τάχθηκαν υπέρ των ασθενέστερων γνωµών να
προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες γνώµες.
4. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης συντάσσεται µε
επιµέλεια του Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου, επίσηµο
ανακοινωθέν ως προς τα θέµατα που απασχόλησαν το Υπουργικό Συµβούλιο και τις αποφάσεις που έλαβε, το οποίο παραδίδεται µέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
5. Τα επίσηµα πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου συντάσσονται µε επιµέλεια του Γραµµατέα του. Η µνεία σε αυτά της συζήτησης και των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά την έγκριση
των πράξεων ή τη λήψη των αποφάσεων, απαγορεύεται.
6. Τα επίσηµα πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου βιβλιοδετούνται σε ειδικό, κατ’ έτος, τηρούµενο βιβλίο, µε τον τίτλο «Επίσηµα Πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου» και φυλάσσονται
στη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων
της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
7. Τα επίσηµα πρακτικά είναι και παραµένουν απόρρητα για
τριάντα (30) χρόνια. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών
αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου και του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας
Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
8. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου, εγκρίνεται
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Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Υπουργικού Συµβουλίου και των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων. Με τον κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται όλα τα θέµατα, τα σχετικά µε τη
λειτουργία του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, οι σχέσεις των µελών της Κυβέρνησης, των
Yφυπουργών και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων µεταξύ
τους και µε τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για
τον συντονισµό της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 5
Πράξεις και Διατάγµατα Υπουργικού Συµβουλίου
1. Τα σχέδια των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Π.Ν.Π.), των Διαταγµάτων που εκδίδονται ύστερα από πρόταση
του Υπουργικού Συµβουλίου και οι γραπτές εισηγήσεις των
Yπουργών για έκδοση Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου
(Π.Υ.Σ.), µαζί µε τα κείµενα των πράξεων και των Διαταγµάτων
αυτών, διαβιβάζονται στον Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου για την απαραίτητη επεξεργασία και την εγγραφή τους στην
ηµερήσια διάταξη, τουλάχιστον µια (1) εβδοµάδα πριν την τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, προκειµένου να
εισαχθούν για συζήτηση σε αυτό.
2. Οι πράξεις και τα Διατάγµατα της παραγράφου 1 υπογράφονται από τη νόµιµη πλειοψηφία, όπως αυτή καθορίζεται από
τον Κανονισµό Λειτουργίας του Υπουργικού Συµβουλίου και των
Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Οι τυχόν
µειοψηφίες ή επιφυλάξεις µελών του Υπουργικού Συµβουλίου
καταχωρίζονται στα πρακτικά. Στα πρωτότυπα των πράξεων και
των Διαταγµάτων της παραγράφου 1 αναφέρονται τα ονοµατεπώνυµα των µελών της Κυβέρνησης, τα οποία και υπογράφουν
παραπλεύρως του ονόµατός τους.
3. Σε θέµατα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και για τα
οποία είναι αναγκαία, κατά την κρίση του Πρωθυπουργού, η
άµεση λήψη απόφασης, η άµεση έκδοση Π.Ν.Π. ή Π.Υ.Σ. ή η
άµεση προσυπογραφή Διατάγµατος, οι διαδικασίες επιτελούνται
δια περιφοράς µε συµµετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον
των µελών της Κυβέρνησης και ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό στην πρώτη, µετά την υπογραφή τους, τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου.
4. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου συντάσσονται επίσηµα πρακτικά, στα οποία καταχωρίζεται ολόκληρο το
κείµενο της απόφασης, της Π.Ν.Π. ή της Π.Υ.Σ. και σε περίληψη
ή ολόκληρο το κείµενο του Διατάγµατος.
5. Οι Π.Ν.Π. και τα Διατάγµατα, των οποίων τα πρωτότυπα φυλάσσονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και οι Π.Υ.Σ., των
οποίων η δηµοσίευση επιβάλλεται από τον νόµο, δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε µέριµνα του Γραµµατέα
του Υπουργικού Συµβουλίου, ο οποίος και αποστέλλει στο Εθνικό
Τυπογραφείο για δηµοσίευση, ακριβές αντίγραφο των κειµένων
µε τα ονόµατα των µελών της Κυβέρνησης που τα υπογράφουν.
6. Η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των Διαταγµάτων κανονιστικού ή ατοµικού χαρακτήρα, που εκδίδονται
ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, γίνεται από
τον αρµόδιο για τη δηµοσίευση και εκτέλεση αυτών Υπουργό,
στον οποίο και αποστέλλονται τα πρωτότυπα των Διαταγµάτων.
7. Για κάθε νοµική πράξη που εγκρίνεται από το Υπουργικό
Συµβούλιο σχηµατίζεται ιδιαίτερος φάκελος, ο οποίος περιέχει
την εισήγηση του αρµόδιου Υπουργού µε τα επισυναπτόµενα σε
αυτήν έγγραφα, την πράξη ή την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή έγγραφο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 6
Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα - Γενικές Διατάξεις
Τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα διακρίνονται σε Κυβερνητικά Συµβούλια και Κυβερνητικές Επιτροπές.
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Άρθρο 7
Κυβερνητικά Συµβούλια
1. Τα Κυβερνητικά Συµβούλια έχουν διαρκή και µόνιµο χαρακτήρα και ασκούν, στο πλαίσιο των γενικότερων κατευθύνσεων
της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από το
Υπουργικό Συµβούλιο, τις προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο αρµοδιότητες. Επιπλέον, ασκούν κάθε αρµοδιότητα η οποία, κατά
την κρίση του Υπουργικού Συµβουλίου ή του Πρωθυπουργού,
ανατίθεται σε αυτά. Τα Κυβερνητικά Συµβούλια είναι το Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.) και το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).
2. Στα Κυβερνητικά Συµβούλια προεδρεύει ο Πρωθυπουργός
και, σε περίπτωση κωλύµατος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
εφόσον υπάρχει ή ο Υπουργός, στον οποίον αναθέτει την αρµοδιότητα αυτή ο Πρωθυπουργός, µε την απόφαση της επόµενης
παραγράφου.
3. Η σύνθεση των Κυβερνητικών Συµβουλίων, η τροποποίηση
αυτής, η ανάθεση καθηκόντων Γραµµατέα του Κυβερνητικού
Συµβουλίου, καθώς και κάθε θέµα που αφορά στο δικαίωµα ή µη
ψήφου των µελών τους, καθορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής είναι αρµόδιο για τη διαµόρφωση διυπουργικών πολιτικών και τη λήψη
αποφάσεων, σε θέµατα που αφορούν στην οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Ειδικότερα, το Συµβούλιο διαµορφώνει πολιτικές και αποφασίζει επί διυπουργικών θεµάτων που
αφορούν: (α) τον συντονισµό, την προώθηση και την υλοποίηση
του οικονοµικού και αναπτυξιακού προγράµµατος της Κυβέρνησης για όλα τα δηµοσιονοµικά και οικονοµικά θέµατα, τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού
συστήµατος, καθώς και τα θέµατα ανταγωνισµού και ελέγχου
της αγοράς, (β) την επεξεργασία και διαµόρφωση των στρατηγικών της Κυβέρνησης για τη διαπραγµάτευση του δηµοσίου
χρέους και τα χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα, καθώς και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και των καθ’ ύλην αρµοδίων Yπουργών κατά τη συµµετοχή τους στα συλλογικά Ευρωπαϊκά Όργανα
για θέµατα αρµοδιότητάς τους και (γ) τη λήψη απόφασης για
κάθε θέµα οικονοµικής ή αναπτυξιακής πολιτικής που παραπέµπεται σε αυτό από το Υπουργικό Συµβούλιο.
5. Το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι αρµόδιο για τη διαµόρφωση διυπουργικών πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια της Χώρας.
Ειδικότερα, το Συµβούλιο: (α) διαµορφώνει τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη την εξωτερική και αµυντική
πολιτική, την πολιτική δηµόσιας τάξης και πολιτικής προστασίας,
την πολιτική κυβερνοασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας και
ασφάλειας κρίσιµων εθνικών υποδοµών και συντονίζει παράλληλα τους εµπλεκόµενους αρµόδιους φορείς και τους αναγκαίους πόρους για την εφαρµογή της, (β) αποφασίζει για
θέµατα που αφορούν στη δοµή των Ενόπλων Δυνάµεων και των
σωµάτων ασφαλείας και εγκρίνει τα µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα προγράµµατα ανάπτυξης των αµυντικών ικανοτήτων
της Xώρας, καθώς και τα µείζονα προγράµµατα εκσυγχρονισµού, έρευνας, προµήθειας και παραγωγής αµυντικών µέσων και
υλικού, (γ) προβαίνει σε έκτακτες εκτιµήσεις κρίσεων και οργανώνει το σύστηµα χειρισµού κρίσεων, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς κάθε αρµόδιο και εµπλεκόµενο φορέα, (δ)
αποφασίζει την κήρυξη και άρση µέτρων και σταδίων συναγερµού για τη µερική ή γενική κινητοποίηση της Χώρας και την εφαρµογή και άρση των κανόνων εµπλοκής των Ενόπλων Δυνάµεων
και αναθέτει αρµοδιότητες, σχετικά µε τα παραπάνω, για την
άµεση αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή επεισοδίων, (ε)
εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας, την κήρυξη και άρση γενικής ή µερικής επιστράτευσης και την κήρυξη πολέµου, (στ) αποφασίζει τη διάθεση εθνικών δυνάµεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων, (ζ) καθορίζει
την πολιτική συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων στη δοκιµή
εφαρµογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), (η) αποφασίζει, ύστερα από πρόταση των αρ-

µοδίων Υπουργών, για την επιλογή ή την αποστρατεία του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των Αρχηγών των Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, των αρχηγών των Σωµάτων Ασφαλείας και
του Λιµενικού Σώµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, (θ)
αποφασίζει για την αναπλήρωση αρχηγού κλάδου στο Συµβούλιο
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), (ι) τοποθετεί και µεταθέτει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µε
κύριο κριτήριο την αύξηση της µαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάµεων, τον Διοικητή της Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας, τον Υπαρχηγό του
Γ.Ε.ΕΘ.Α. και γενικά τους αντιστρατήγους, αντιναυάρχους, αντιπτεράρχους, υποστρατήγους, υποναυάρχους, υποπτεράρχους
σε θέση αντιστρατήγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων, όταν
παρίσταται ανάγκη, (ια) αποφασίζει για τη διατήρηση, επί τιµή,
του τίτλου της θέσης τους και µετά την αποστρατεία, για τον
Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθώς και τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, τους οποίους και προάγει στον
βαθµό του στρατηγού, ναυάρχου και πτεράρχου αντίστοιχα, (ιβ)
επιλέγει τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα και τους Αντιπροέδρους
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον v. 2304/1995 (Α’ 83). Η σειρά αρχαιότητας των δικαστικών
λειτουργών των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχει τεθεί στην περί
προαγωγής απόφαση του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι
δεσµευτική και (ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε πολεµική περίοδο το Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας µετονοµάζεται σε Πολεµικό
Συµβούλιο.
Άρθρο 8
Κυβερνητικές Επιτροπές
1. Οι Κυβερνητικές Επιτροπές συνιστώνται κατά περίπτωση µε
Π.Υ.Σ., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αναρτάται στο διαδίκτυο και ασκούν τις προβλεπόµενες από
την πράξη σύστασής τους αρµοδιότητες, οι οποίες αφορούν
στον χειρισµό συγκεκριµένων θεµάτων της κυβερνητικής πολιτικής, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση και συστηµατική παρακολούθηση. Συγκροτούνται από µέλη του Υπουργικού
Συµβουλίου ή/και Yφυπουργούς, δηµοσίους λειτουργούς και
υπαλλήλους.
2. Με την ως άνω πράξη ή µε άλλη Π.Υ.Σ. δύνανται κατά περίπτωση να καθορίζονται: (α) ο Πρόεδρος, τα µέλη και οι αρµοδιότητες της Κυβερνητικής Επιτροπής, (β) η σύσταση, συγκρότηση,
κατάργηση ή συγχώνευση γραµµατειών υποστήριξής της, (γ) η
σύσταση οµάδων εργασίας από δηµόσιους λειτουργούς και
υπαλλήλους και ιδιώτες εµπειρογνώµονες για την υποστήριξή
της, καθώς και για την επεξεργασία θεµάτων της κυβερνητικής
πολιτικής, και να ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας
των οµάδων αυτών, (δ) η ανάθεση καθηκόντων γραµµατέα της,
(ε) το δικαίωµα ή µη ψήφου των µελών της, (στ) η κατάργησή
της και (ζ) κάθε άλλο ζήτηµα οργάνωσης και λειτουργίας της.
Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις για τα Συλλογικά
Κυβερνητικά Όργανα
1. Αποφάσεις που λαµβάνονται από συλλογικά κυβερνητικά
όργανα στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων τους δύναται να τροποποιηθούν, ανακληθούν ή καταργηθούν µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά από πρόταση του
Πρωθυπουργού. Με όµοια απόφαση το Υπουργικό Συµβούλιο,
µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, µπορεί να υποκαθιστά
το συλλογικό κυβερνητικό όργανο στην αποφασιστική του αρµοδιότητα.
2. Τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα συγκαλούνται από τον
Πρόεδρό τους, ο οποίος και καθορίζει την ηµερήσια διάταξη. Σε
περίπτωση κωλύµατος, οι Υπουργοί αναπληρώνονται από τους
οριζόµενους στην απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 ή
µε την πράξη σύστασης των Κυβερνητικών Επιτροπών. Κατά τα
λοιπά, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του παρόντος νόµου και του Κανονισµού της πα-
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ραγράφου 8 του άρθρου 4 του παρόντος.
3. Για τη λήψη των αποφάσεων από τα συλλογικά κυβερνητικά
όργανα, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν και
για το Υπουργικό Συµβούλιο.
4. Στα µέλη των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση. Στα πρόσωπα που
παρέχουν τη γραµµατειακή υποστήριξη καταβάλλεται η αποζηµίωση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, για τη διευκόλυνση του
έργου τους ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τα παρέχουν χωρίς
καθυστέρηση.
Στις συνεδριάσεις των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων
µπορεί να µετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προεδρεύοντος, και άλλα µέλη της Κυβέρνησης,
Yφυπουργοί, µετακλητοί σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εξέλιξη της συνεδρίασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
Άρθρο 10
Διορισµός και ορκωµοσία των µελών της Κυβέρνησης και
των Υφυπουργών
1. Ο Πρωθυπουργός διορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του
Συντάγµατος. Τα υπόλοιπα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί διορίζονται και παύονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 37 παράγραφος 1 και 81 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση του
Πρωθυπουργού.
2. Ο όρκος που δίνουν ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της
Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους είναι ο ακόλουθος:
«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας, Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδας να τηρώ το Σύνταγµα και τους νόµους και να υπηρετώ
το γενικό συµφέρον του ελληνικού λαού.»
3. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι δίνουν τον ίδιο όρκο, σύµφωνα
µε τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγµατος.
4. Επιτρέπεται να δοθεί αντί όρκου διαβεβαίωση, χωρίς θρησκευτικό περιεχόµενο.
Άρθρο 11
Πρωθυπουργός
1. Ο Πρωθυπουργός ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α)
εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις
ενέργειές της, καθώς και τις ενέργειες των δηµόσιων γενικά υπηρεσιών, για την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής, (β) προσδιορίζει επακριβώς την κυβερνητική πολιτική στο πλαίσιο των
αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου, (γ) συντονίζει την
εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής, (δ) επιλύει τις διαφωνίες
ανάµεσα στους Yπουργούς και εντός των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, (ε) εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και προεδρεύει
στο Υπουργικό Συµβούλιο, (στ) εποπτεύει για την εφαρµογή της
νοµοθεσίας από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και για τη
λειτουργία τους προς το συµφέρον του Κράτους και των πολιτών, (ζ) δίνει την άδεια για τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως κάθε κειµένου, του οποίου η δηµοσίευση σε αυτήν
προβλέπεται από τον νόµο, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων του
Κανονισµού της Βουλής, (η) συνιστά για την υποβοήθηση του
έργου του Επιτροπές ή οµάδες εργασίας, στις οποίες µπορεί να
συµµετέχουν Υπουργοί, αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί,
διοικητές τραπεζών ή άλλων νοµικών προσώπων του δηµόσιου
τοµέα, δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα γενικά, καθώς και ιδιώτες, για τη µελέτη ειδικών θεµάτων, τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, τη σύνταξη προγραµµάτων ή
νοµοσχεδίων, προς τις οποίες όλες οι υπηρεσίες του δηµόσιου
τοµέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε αναγκαίο στοιχείο,
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εκτός αν πρόκειται για θέµα που χαρακτηρίζεται απόρρητο ή εµπιστευτικό, οπότε εξαρτάται από την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Πρωθυπουργού και (θ) ασκεί κάθε άλλη
αρµοδιότητα που προβλέπουν το Σύνταγµα και οι νόµοι.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού µπορεί να ανατίθεται η
άσκηση µέρους ή όλων των υπό στοιχεία (γ), (δ), (ε) και (στ) αρµοδιοτήτων της προηγούµενης παραγράφου κατά τοµείς, σε Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ή σε Υπουργό Επικρατείας. Με όµοια
απόφαση, η άσκηση της υπό στοιχείο (ζ) αρµοδιότητας µπορεί
να ανατεθεί στον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και, σε περίπτωση απουσίας του, σε υπάλληλο της
Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3. Ο Πρωθυπουργός µπορεί να προΐσταται Υπουργείου ή
Υπουργείων.
4. Ο Πρωθυπουργός δύναται µε απόφασή του να ορίζει αναγνωρισµένης αξίας προσωπικότητες της πολιτικής, οικονοµικής,
κοινωνικής και πνευµατικής ζωής της Χώρας, ως πρέσβεις εκ
προσωπικοτήτων. Τα εν λόγω πρόσωπα ορίζονται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, είναι άµισθα και αναλαµβάνουν συγκεκριµένο έργο ειδικού σκοπού, το οποίο προσδιορίζεται µε την
απόφαση του Πρωθυπουργού.
Άρθρο 12
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
1. Με το προεδρικό διάταγµα διορισµού των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών ή µε Διάταγµα που προτείνει ο Πρωθυπουργός, µπορεί να οριστούν Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι
της Κυβέρνησης.
2. Οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης ασκούν τις αρµοδιότητες
που ορίζουν ειδικές διατάξεις, καθώς και τις αρµοδιότητες που
αναθέτει ο Πρωθυπουργός, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Αντιπροέδρους της
Κυβέρνησης µπορεί να ανατεθούν και αρµοδιότητες, που ανήκουν σε Yπουργείο άλλο από εκείνο, του οποίου ενδεχοµένως
προΐστανται. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να προΐστανται των
υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι αντίστοιχες αρµοδιότητες και
του προσωπικού τους. Με όµοια απόφαση µπορεί επίσης να τους
ανατεθεί η εποπτεία ορισµένων τοµέων της κυβερνητικής δραστηριότητας.
3. Όπου, σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται η συµµετοχή Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, σε Συµβούλια ή Επιτροπές, συµµετέχουν σε αυτά κατά τη σειρά προβαδίσµατός τους. Αν δεν
υπάρχουν Aντιπρόεδροι ή κωλύονται, στα παραπάνω συµβούλια
µετέχει Yπουργός κατά τη σειρά του άρθρου 16 του παρόντος.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού, µπορεί να ορίζονται διαφορετικά τα θέµατα της συµµετοχής στα παραπάνω Συµβούλια και
Επιτροπές.
4. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται η άσκηση
αποφασιστικής αρµοδιότητας από Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
ή πρόταση ή εισήγησή του, αν έχουν διορισθεί περισσότεροι από
ένας Αντιπρόεδροι, οι παραπάνω αρµοδιότητες ασκούνται κατά
τη σειρά προβαδίσµατος. Αν δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος, οι
αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου ασκούνται από µόνο
τον Υπουργό, στον οποίον ανήκει η αρµοδιότητα αυτή. Με απόφαση του Πρωθυπουργού µπορεί να ορίζονται διαφορετικά τα
θέµατα αρµοδιοτήτων της παρούσας παραγράφου.
5. Υπουργός που διορίζεται ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
µπορεί µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, να απαλλαγεί των καθηκόντων του ως Υπουργού.
Άρθρο 13
Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί
1. Οι Υπουργοί έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) προΐστανται του συνόλου των υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο τους, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση τους,
καθώς και τη δράση των δηµoσίων υπαλλήλων και λειτουργών
που υπάγονται σε αυτούς, βάσει των αρµοδιοτήτων που είναι
ανατεθειµένες σε αυτό από τις κείµενες διατάξεις, (β) εποπτεύουν και συντονίζουν τις ενέργειες των διορισµένων στο
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Υπουργείο τους Υφυπουργών, (γ) ασκούν, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, τη νοµοθετική πρωτοβουλία σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους και στο πλαίσιο του
ρυθµιστικού προγραµµατισµού της Κυβέρνησης, (δ) προτείνουν
την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση νόµου κανονιστικών και των
αναγκαίων για την εκτέλεση των νόµων Διαταγµάτων της αρµοδιότητάς τους και εκδίδουν κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, (ε) ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που τους
παρέχει το Σύνταγµα και ο νόµος ή τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός.
2. Οι αρµοδιότητες των Υπουργών Επικρατείας καθορίζονται
µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και µπορεί να αφορούν σε: (α) αρµοδιότητες που ανήκουν στον Πρωθυπουργό ή/και (β) αρµοδιότητες που ανήκουν σε Υπουργό Προϊστάµενο Υπουργείου. Οι
Υπουργοί Επικρατείας µπορούν να προΐστανται Υπουργείου.
3. Αναπληρωτής Υπουργός µπορεί να διορίζεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Οι αρµοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού
ορίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση µπορεί
να ανατεθεί σε Αναπληρωτή Υπουργό η άσκηση συναφούς προς
τις αρµοδιότητές του, αρµοδιότητας που ανήκει σε άλλο Υπουργείο. Στην περίπτωση αυτή δύναται να προΐστανται των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι αντίστοιχες αρµοδιότητες και του
προσωπικού τους.
4. Οι Υφυπουργοί διορίζονται στα Υπουργεία ή στον Πρωθυπουργό και ασκούν τις αρµοδιότητες που ορίζονται αντιστοίχως
µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου Υπουργού ή µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις ανωτέρω αποφάσεις
µπορεί να προβλέπεται ότι: (α) ορισµένες από τις ανατιθέµενες
σε Υφυπουργό αρµοδιότητες ασκούνται παράλληλα και από τον
Υπουργό, (β) στον Υφυπουργό υπάγονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και προσωπικό και (γ) η νοµοθετική πρωτοβουλία και η
αρµοδιότητα για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις
οικείες αρµοδιότητες ασκούνται από τον Υφυπουργό.
5. Κανένα Υπουργείο δεν µπορεί να έχει περισσότερες από
τρεις (3) συνολικά θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. Οι θέσεις των Αναπληρωτών Υπουργών δεν µπορεί να είναι
παραπάνω από µία σε κάθε Υπουργείο.
Άρθρο 14
Ευθύνη µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών
1. Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί υπέχουν κοινοβουλευτική
ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς επίσης και για
πράξεις ή παραλείψεις των Υφυπουργών του Υπουργείου στο
οποίο προΐστανται, ακόµα και αν στους Υφυπουργούς αυτούς
έχουν ανατεθεί κοινοβουλευτικές αρµοδιότητες και νοµοθετική
πρωτοβουλία.
2. Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί υπέχουν αστική
και ποινική ευθύνη, σύµφωνα µε το Σύνταγµα.
Άρθρο 15
Ειδικές υποχρεώσεις µελών της Κυβέρνησης
και Υφυπουργών
1. Όταν µέλος της Κυβέρνησης κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο αµέσως στον Πρωθυπουργό. Οι Υφυπουργοί οφείλουν να γνωστοποιήσουν το
κώλυµά τους και στον Υπουργό που προΐσταται του Υπουργείου
στο οποίο υπηρετούν.
2. Μέλος της Κυβέρνησης που προτίθεται να απουσιάσει από
την έδρα του οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τον Πρωθυπουργό.
Υφυπουργός που προτίθεται να απουσιάσει από την έδρα του
οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τον Υπουργό.
3. Μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, που καλείται να καταθέσει ως µάρτυρας στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία
οποιασδήποτε δίκης για θέµατα που αφορούν την ασφάλεια ή
την εξωτερική πολιτική της Χώρας, οφείλει να ζητήσει προηγουµένως την άδεια του Πρωθυπουργού. Η µη παροχή της άδειας

απαλλάσσει το µέλος της Κυβέρνησης ή τον Υφυπουργό από την
υποχρέωση να καταθέσει ως µάρτυρας. Ο Πρωθυπουργός µπορεί να αρνηθεί να καταθέσει ως µάρτυρας στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 16
Σειρά τάξης Υπουργείων και προβαδίσµατος µελών
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών
1. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η σειρά τάξης των
Υπουργείων.
2. Η σειρά προβαδίσµατος των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών κατά κατηγορίες, ορίζεται ως εξής: Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης εφόσον υπάρχουν, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί στον Πρωθυπουργό,
Υφυπουργοί.
3. Μεταξύ των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης εφόσον έχουν
οριστεί, των λοιπών µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, η σειρά προβαδίσµατος καθορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αν δεν υπάρχει, από το προεδρικό διάταγµα
διορισµού των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
4. Μεταξύ περισσότερων Υφυπουργών του ίδιου Υπουργείου,
η σειρά προβαδίσµατος καθορίζεται από τον χρόνο διορισµού
τους και, σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισµού, από τη σειρά
του ονόµατός τους στην πράξη διορισµού.
Άρθρο 17
Αναπλήρωση µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών
1. Τον Πρωθυπουργό αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύµατός του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Αν έχουν διορισθεί περισσότεροι Αντιπρόεδροι, η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού καθορίζεται από τον χρόνο διορισµού των
Αντιπροέδρων και, σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισµού, από
τη σειρά του ονόµατός τους στην πράξη διορισµού. Αν δεν έχει
οριστεί Αντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός µπορεί µε απόφασή
του να ορίσει έναν εκ των Υπουργών, ως αναπληρωτή του, άλλως
αναπληρώνεται κατά τη σειρά τάξης των Υπουργείων.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ή παύσης Αντιπροέδρου ή Υπουργού Επικρατείας, που δεν προΐστανται Υπουργείου, ή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, οι αρµοδιότητες που
τους έχουν ανατεθεί ασκούνται από τον Πρωθυπουργό.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ή παύσης Υπουργού,
αυτός αναπληρώνεται από Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό
του Υπουργείου του, σύµφωνα µε τη σειρά προβαδίσµατος του
άρθρου 16. Εφόσον δεν υπάρχει Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός, τον Υπουργό αναπληρώνει άλλος Υπουργός που ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους Αντιπροέδρους και
Υπουργούς Επικρατείας που προΐστανται Υπουργείου, κατά το
µέρος των αρµοδιοτήτων που αφορούν στο Υπουργείο στο οποίο
προΐστανται.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ή παύσης Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Υπουργείου, οι αρµοδιότητές
του ασκούνται από τον οικείο Υπουργό.
ΜΕΡΟΣ B’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Οριοθέτηση και αποστολή της Κεντρικής
Δηµόσιας Διοίκησης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως Κεντρική Δηµόσια Διοίκηση ορίζεται το σύνολο των ακόλουθων φορέων: (α) Η
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Προεδρία της Δηµοκρατίας, (β) η Προεδρία της Κυβέρνησης,
(γ) τα Υπουργεία και οι αποκεντρωµένες ή περιφερειακές υπηρεσίες τους, (δ) οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και (ε) οι Ανεξάρτητες Αρχές.
2. Αποστολή της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης είναι η εκτέλεση και διαφύλαξη των επιταγών του Συντάγµατος και των
νόµων, η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, η µέριµνα για
την παροχή ποιοτικών δηµοσίων υπηρεσιών στην κοινωνία και η
εν γένει προστασία της ισότητας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Άρθρο 19
Αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης
1. Η Κεντρική Δηµόσια Διοίκηση για την εκπλήρωση της αποστολής της, λειτουργεί βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από
τη διεθνή επιστηµονική ανάλυση και πρακτική, ιδίως δε τις αρχές
της νοµιµότητας, της διαφάνειας και λογοδοσίας, της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, της αναγκαιότητας και επικουρικότητας και της αξιοκρατίας και του επαγγελµατισµού.
2. Η αρχή της νοµιµότητας έχει την έννοια ότι η δράση της
Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης οφείλει να ερείδεται στο Σύνταγµα, τον νόµο, το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.
3. Η αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας έχει την έννοια
ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης οφείλει να
προβλέπει διαδικασίες διαβούλευσης κατά τον σχεδιασµό δηµοσίων πολιτικών και να λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατά της, να καθιστά σαφείς το ρόλο και την ευθύνη των λειτουργών της, να
κάνει χρήση ποιοτικών πληροφοριών και δεδοµένων για τη λήψη
των αποφάσεων και να καθιστά προσβάσιµες τις πληροφορίες
αυτές στην κοινωνία, µε την επιφύλαξη τυχόν απορρήτου ή προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η αρχή της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας έχει
την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης
οφείλει να κατατείνει στην εκπλήρωση της αποστολής της, µε τη
χρήση των λιγότερων, κατά το δυνατόν, πόρων.
5. Οι αρχές της αναγκαιότητας και της επικουρικότητας έχουν
την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης
πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις απολύτως αναγκαίες προς την
εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν µπορούν
να αναληφθούν από χαµηλότερα επίπεδα διοίκησης.
6. Οι αρχές της αξιοκρατίας και του επαγγελµατισµού έχουν
την έννοια ότι η Κεντρική Δηµόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί
σε υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της τόσο σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία
της, όσο και σε σχέση µε την αλληλεπίδραση µε την κοινωνία και
να στοχεύει στη συνεχή αναβάθµιση του επιπέδου των εργαζοµένων της µέσω της δια βίου επιµόρφωσης, της αξιολόγησης και
της επιβράβευσης της αριστείας.
Άρθρο 20
Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης
1. Η οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και των εποπτευόµενων από αυτούς
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην των Ανεξάρτητων
Αρχών, καθορίζονται µε Οργανισµούς, οι οποίοι καταρτίζονται,
αντικαθίστανται ή τροποποιούνται µε προεδρικά διατάγµατα, τα
οποία εκδίδονται µε πρόταση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
ή του Πρωθυπουργού, κατά περίπτωση, και των αρµόδιων
Υπουργών για τον προϋπολογισµό και για θέµατα οργάνωσης
της δηµόσιας διοίκησης. Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται µε Οργανισµούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται µε αποφάσεις των
αρµόδιων οργάνων διοίκησής τους. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις
διατηρούνται σε ισχύ.
2. Με τους Οργανισµούς της προηγούµενης παραγράφου καθορίζονται: (α) η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις
κείµενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρµοδιότητές
του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές
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µονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τµήµατα, αυτοτελή και µη, αυτοτελή γραφεία, θεσµοθετηµένα συλλογικά όργανα), (β) η ονοµασία και η έδρα των παραπάνω
οργανικών µονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και
Υποδιευθύνσεων και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και λοιπών
οργανικών µονάδων, (γ) το σύνολο των οργανικών θέσεων του
προσωπικού, η κατανοµή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα και (δ) η γενική
περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων.
3. Με τους Οργανισµούς της παραγράφου 1 µπορεί επίσης να
προβλέπεται: (α) η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση Γενικών
ή Ειδικών Γραµµατειών και θέσεων Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων, η οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και η τροποποίηση
των αρµοδιοτήτων τους, (β) η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών µονάδων, καθώς και η µεταφορά
των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές µονάδες του φορέα ή εποπτευόµενων φορέων του ή η κατάργησή
τους, (γ) η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάµενων θέσεων που
πλεονάζουν, (δ) η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες,
καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταµένων µε δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων, (ε) η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάµενους ή
νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της
ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή συγχώνευση
υφισταµένων, (στ) η σύσταση οργανικών µονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, (ζ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας.
4. Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά εργασιακή σχέση,
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες και η τοποθέτηση των υπαλλήλων, διενεργείται µε απόφαση του οικείου
Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου ή του αρµόδιου οργάνου διοίκησης, µετά από εισήγηση των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µε βάση την αποστολή κάθε οργανικής
µονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι κενές θέσεις προσωπικού µπορεί να ανακατανέµονται σε εργασιακές σχέσεις, κατηγορίες και κλάδους µε κοινή απόφαση του Υπηρεσιακού
Γραµµατέα του αρµόδιου για τη δηµόσια διοίκηση Υπουργείου
και του οικείου Υπηρεσιακού Γραµµατέα, στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας.
5. Προηγούµενες της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου,
ειδικές διατάξεις που προέβλεπαν την έκδοση προεδρικού διατάγµατος ή υπουργικής ή κοινής υπουργικής απόφασης περί της
οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της παραγράφου 1, διέπονται πλέον από το θεσµικό πλαίσιο που θέτει το παρόν άρθρο,
διατηρουµένων, όµως, σε ισχύ των τυχόν ειδικών διαδικαστικών
προϋποθέσεων που οι διατάξεις αυτές ορίζουν και οι οποίες
ισχύουν παράλληλα.
6. Για την Προεδρία της Δηµοκρατίας, τα Υπουργεία στα οποία
υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάµεις, τα σώµατα ασφαλείας και ο διπλωµατικός κλάδος διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές γι’ αυτά διατάξεις, που αφορούν τα θέµατα του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 21
Σύσταση και βασική διάρθρωση της Προεδρίας
της Κυβέρνησης
1. Συνιστάται αυτοτελής, επιτελική, δηµόσια υπηρεσία µε την
ονοµασία Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία υπάγεται στον
Πρωθυπουργό.
2. Η Προεδρία της Κυβέρνησης αποτελείται από τις ακόλουθες Γενικές Γραµµατείες οι οποίες συστήνονται µε τον παρόντα
νόµο σε αυτήν: (α) τη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού,
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(β) τη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, (γ) τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών, (δ) τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Οικονοµικών και
Αναπτυξιακών Πολιτικών, (ε) την Ειδική Γραµµατεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου και
(στ) τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
3. Οι γενικές διατάξεις των άρθρων 41 έως 48 του παρόντος
νόµου για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς και τα ιδιαίτερα
γραφεία τους, εφαρµόζονται και για τους αντίστοιχους Γενικούς
και Ειδικούς Γραµµατείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των
οποίων οι θέσεις συνιστώνται δια του παρόντος.
4. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης υπάγεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
5. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης λειτουργούν, επίσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Με εξαίρεση τη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, µία
ή περισσότερες οργανικές µονάδες της Προεδρίας της Κυβέρνησης µπορούν να υπάγονται σε Υπουργό Επικρατείας ή Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Η οργάνωση και λειτουργία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζεται µε τον Οργανισµό της, ο οποίος εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 22
Αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στην ενάσκηση των κατά το Σύνταγµα
καθηκόντων του, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσµατικότητα του κυβερνητικού έργου.
2. Στο πλαίσιο αυτό η Προεδρία της Κυβέρνησης: (α) συντονίζει τον σχεδιασµό και παρακολουθεί την εφαρµογή του κυβερνητικού έργου, επιλύοντας διαφορές µεταξύ συναρµοδίων
υπηρεσιών, όπου αυτές αναφύονται, ώστε να επιτυγχάνονται οι
στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής, (β) λαµβάνει όλα τα αναγκαία
µέτρα για την εφαρµογή των αρχών και εργαλείων της Καλής
Νοµοθέτησης, (γ) σχεδιάζει και υλοποιεί την επικοινωνιακή στρατηγική της Κυβέρνησης και µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση
της κοινής γνώµης και (δ) υποστηρίζει το Υπουργικό Συµβούλιο,
τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τις λοιπές διυπουργικές
οµάδες κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 23
Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού
1. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας του Πρωθυπουργού
είναι η µέριµνα για κάθε ζήτηµα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης των υπηρεσιών που συναποτελούν την Προεδρία της
Κυβέρνησης, καθώς και η εν γένει διοικητική και επιστηµονική
συνδροµή του Πρωθυπουργού.
2. Η Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού διαρθρώνεται σε
θεµατικούς τοµείς αρµοδιοτήτων, ως εξής: (α) Τοµέας Υποστήριξης του Πρωθυπουργού, που αποτελείται από τα εξής Γραφεία: (αα) Ιδιαίτερο Γραφείο, το οποίο είναι αρµόδιο για τη
γραµµατειακή υποστήριξή του στο καθηµερινό του πρόγραµµα,
καθώς και τη µέριµνα για την αποτελεσµατική επικοινωνία του
Πρωθυπουργού µε τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δηµόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και τη µέριµνα για την εκπλήρωση των
εθιµοτυπικών του υποχρεώσεων και την υποστήριξη των δηµοσίων σχέσεων του Πρωθυπουργού, (αβ) Γραφείο Αρχείων και
Πρωτοκόλλου, το οποίο είναι αρµόδιο για την επιµέλεια και διαχείριση της αλληλογραφίας του Πρωθυπουργού, την τήρηση του
πρωτοκόλλου και των αρχείων του, καθώς και την επικοινωνία µε
την Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου, για
την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δ’
του παρόντος, (αγ) Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση της επι-

καιρότητας από τον εγχώριο και διεθνή Τύπο και τη σχετική ενηµέρωση του Πρωθυπουργού, την επικοινωνία και την επιµέλεια
των σχέσεων του Πρωθυπουργού µε τα ελληνικά και διεθνή µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων για
τις πρωτοβουλίες του, καθώς και την επεξεργασία αιτηµάτων
από τον διεθνή ή εγχώριο Τύπο για συνεντεύξεις µε τον Πρωθυπουργό, (αδ) Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο είναι αρµόδιο για
τη φυσική επικοινωνία του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης,
τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη σύνταξη των λόγων του Πρωθυπουργού, την προβολή του κυβερνητικού έργου και τη συµµετοχή στην εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδιασµού για την
προβολή του κυβερνητικού έργου σε όλα τα θέµατα που δεν σχετίζονται µε ψηφιακά µέσα, (αε) Γραφείο Ψηφιακής Επικοινωνίας,
το οποίο είναι αρµόδιο για κάθε είδους επικοινωνία των ως άνω
προσώπων µε ψηφιακά µέσα, (β) Τοµέας Επιστηµονικής Υποστήριξης του Πρωθυπουργού, που αποτελείται από τα εξής Γραφεία: (βα) Νοµικό Γραφείο, το οποίο είναι αρµόδιο για τη νοµική
υποστήριξη του Πρωθυπουργού, (ββ) Οικονοµικό Γραφείο, το
οποίο είναι αρµόδιο για τη µελέτη θεµάτων οικονοµικού ενδιαφέροντος, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενηµέρωση του Πρωθυπουργού, κατά την εκπλήρωση των
καθηκόντων του, καθώς και την παροχή συµβουλών σε ειδικά οικονοµικά θέµατα, (βγ) Διπλωµατικό Γραφείο, το οποίο είναι αρµόδιο για την οργάνωση των διεθνών επαφών του
Πρωθυπουργού και των επισκέψεών του στο εξωτερικό, καθώς
και την παροχή εξειδικευµένων συµβουλών σε θέµατα διεθνών
σχέσεων, (βδ) Γραφείο Συµβούλου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο
είναι αρµόδιο για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του
ΚΥ.Σ.Ε.Α. για κάθε θέµα που άπτεται της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας και της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται µε αυτήν, (βε) Γραφείο Θεµάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων, των εργασιών και της εν
γένει δραστηριότητας των ευρωπαϊκών θεσµών και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού στα θέµατα αυτά, καθώς και την υποστήριξη των επισκέψεων και υποχρεώσεων του Πρωθυπουργού
στις συναντήσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
(βστ) Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασµού, το οποίο είναι αρµόδιο
για την πολιτική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης
και του Πρωθυπουργού και την υποβολή εισηγήσεων προς τον
Πρωθυπουργό σχετικά µε κάθε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων αυτών, (βζ) Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο
είναι αρµόδιο για τη µελέτη και ανάλυση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και την επεξεργασία και υποβολή
προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία σε τοµείς που
άπτονται της κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, στην αρµοδιότητα
του γραφείου ανήκει κάθε θέµα που άπτεται της ανοιχτής διακυβέρνησης και των σχέσεων Κράτους και Κοινωνίας, βη) Γραφείο
Μακεδονίας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη µελέτη, επεξεργασία
και υποβολή προτάσεων στον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές και την προώθηση της εικόνας της περιοχής διεθνώς (branding), καθώς και την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία, τους τοπικούς φορείς και την κονωνία των πολιτών και (γ) Τοµέας Διοικητικής Υποστήριξης της Προεδρίας της
Κυβέρνησης, ο οποίος αποτελείται από την Μονάδα Διοικητικής
και Οικονοµικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του επόµενου άρθρου.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται Γραφεία στους Τοµείς (α) και (β), να ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητές τους ή να υπάγονται απευθείας στον ίδιο ή
σε Υπουργούς Επικρατείας ή σε Υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό, χωρίς να µεταβάλλεται ο συνολικός αριθµός θέσεων
των µετακλητών υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
όπως αυτός προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του
παρόντος.
4. Με την εξαίρεση της Μονάδας Διοικητικής και Οικονοµικής
Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης της περίπτωσης
(γ) της παραγράφου 2, η Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού
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στελεχώνεται µε µετακλητούς υπαλλήλους. Στη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού λειτουργεί Μονάδα Ασφάλειας του
Πρωθυπουργού. Στη Μονάδα Ασφάλειας, κατ’ εξαίρεση των προηγούµενων παραγράφων τοποθετείται, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, ανώτερος αξιωµατικός της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Ο αξιωµατικός αυτός διοικεί δύναµη µελών των Σωµάτων Ασφαλείας, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ανάλογα
µε τις ανάγκες, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού.
Άρθρο 24
Μονάδα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Συνιστάται Μονάδα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εντάσσεται στη Γενική Γραµµατεία του
Πρωθυπουργού και είναι αρµόδια για την εν γένει διοικητική και
οικονοµική υποστήριξη των υπηρεσιών που συναποτελούν την
Προεδρία της Κυβέρνησης.
2. Στην αρµοδιότητα της Μονάδας ανήκουν: (α) η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται µε κάθε είδους εργασιακή σχέση στην Προεδρία της Κυβέρνησης, την
υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική µέριµνα του εν λόγω
προσωπικού, (β) η οικονοµική διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού της,
(γ) η εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδοµάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζηµιώσεων και
λοιπών απολαβών του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, (δ) η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Προεδρίας της Κυβέρνησης και η διανοµή στις αρµόδιες υπηρεσίες
των εγγράφων που απευθύνονται σε αυτήν. Κάθε υπηρεσία δύναται να τηρεί ίδιο αρχείο για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της,
(ε) η µέριµνα για την προµήθεια και συντήρηση πάγιων και αναλώσιµων υλικών, για την κατάρτιση και εκτέλεση συµβάσεων
προµηθειών και εκτέλεσης εργασιών, για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης
και για τον εξοπλισµό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών, (στ)
η φροντίδα για την προετοιµασία και η εκτέλεση των προγραµµατισµένων επίσηµων γευµάτων, δεξιώσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων, (ζ) η µέριµνα για την ασφαλή λειτουργία των
ηλεκτροµηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, των λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και του εν
γένει εξοπλισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3. Η Μονάδα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: (α) Διεύθυνση Ανθρωπίνου
Δυναµικού και Οργάνωσης, (β) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Μέριµνας, (γ) Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Άρθρο 25
Γενική Γραµµατεία Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων
1. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων είναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισµού
της
νοµοπαρασκευαστικής
διαδικασίας,
η
αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών και εργαλείων της Καλής
Νοµοθέτησης, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
2. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Γενική Γραµµατεία
Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων: (α) αναλαµβάνει την
τελική νοµοτεχνική επεξεργασία όλων των νοµοσχεδίων της Κυβέρνησης πριν αυτά κατατεθούν στη Βουλή, (β) µεριµνά για την
έγκαιρη δηµοσίευση κάθε νόµου ή κανονιστικής πράξης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, (γ) συντονίζει κάθε δράση κωδικοποίησης και αναµόρφωσης του δικαίου, (δ) συντονίζει την
εφαρµογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νοµοθέτησης,
(ε) υποστηρίζει νοµικά στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της τον
Πρωθυπουργό, την Προεδρία της Κυβέρνησης και την Κυβέρνηση, (στ) συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Βουλής για θέµατα

1919

που άπτονται των σχέσεων Κυβέρνησης-Βουλής και (ζ) διενεργεί
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή των διατάξεων
περί δεοντολογίας και αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων για
τα κυβερνητικά στελέχη, όπως αυτά ρυθµίζονται στο Κεφάλαιο
Α’ του Μέρους Δ’ του παρόντος, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων έχει τις εξής αρµοδιότητες: (α) προΐσταται, αµέσως µετά
τον Πρωθυπουργό ή το µέλος της Κυβέρνησης ή τον Υφυπουργό
στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρµοδιότητα, όλων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Πρωθυπουργό ή το µέλος της
Κυβέρνησης ή τον Υφυπουργό, κατά το µέρος της αρµοδιότητάς
τους, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόµενες σε αυτούς, υπηρεσίες, (β) είναι ο άµεσος βοηθός του Πρωθυπουργού στα θέµατα αρµοδιότητάς του, παρακολουθεί την εφαρµογή των
αποφάσεων και οδηγιών που αφορούν στη νοµοπαρασκευαστική
διαδικασία, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων
και ενηµερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους
Υπουργούς και Υφυπουργούς, (γ) ασκεί καθήκοντα γραµµατέα
σε κάθε συλλογικό κυβερνητικό όργανο στο οποίο του ανατίθεται
ο ρόλος αυτός, (δ) συντονίζει τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία και ειδικότερα: (δα) παραλαµβάνει και υπογράφει τα νοµοσχέδια, µε σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση,
(δβ) παραλαµβάνει και υπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιαδήποτε
άλλη παρέµβαση στα κατατεθειµένα νοµοσχέδια, άλλως οι ως
άνω παρεµβάσεις θεωρούνται ως µη γενόµενες, (δγ) παραλαµβάνει και εγκρίνει τη διαβίβαση όλων των σχεδίων των προεδρικών διαταγµάτων, πριν αυτά αποσταλούν στο Συµβούλιο της
Επικρατείας για επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από
το Συµβούλιο της Επικρατείας και την υπογραφή τους από τον
αρµόδιο ή τους αρµόδιους Υπουργούς, τα αποστέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, εφόσον κρίνει ότι, η Διοίκηση έχει συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας ή ευλόγως απείχε της συµµόρφωσης αυτής,
(δδ) παρακολουθεί και αξιολογεί όλες τις κανονιστικές πράξεις
της Διοίκησης βαρύνουσας σηµασίας, πριν αυτές αποσταλούν
στο Συµβούλιο της Επικρατείας ή εκδοθούν από τις αρµόδιες
υπηρεσίες, (δε) µε την επιφύλαξη του Κανονισµού της Βουλής,
θεωρεί τα δοκίµια των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, µε σκοπό τη δηµοσίευσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας
Υπηρεσίας, ότι υπάρχει νοµικό κώλυµα για τη δηµοσίευση συγκεκριµένης απόφασης, τη διαγράφει και την επιστρέφει στην αρµόδια Υπηρεσία του επισπεύδοντος Υπουργείου, µε υποδείξεις
για τη διόρθωση και επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιµένει
ότι η απόφαση είναι νόµιµη και συντρέχει κατεπείγων λόγος για
τη δηµοσίευσή της, ο Γενικός Γραµµατέας δίνει εντολή για τη
δηµοσίευση αυτής, µε ευθύνη της επισπεύδουσας υπηρεσίας,
(ε) συντονίζει όλες τις αναγκαίες δράσεις για την εφαρµογή των
αρχών και εργαλείων της Καλής Νοµοθέτησης σε όλον τον δηµόσιο τοµέα, (στ) µεριµνά για κάθε νοµικό ή κοινοβουλευτικό ζήτηµα που του ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία από τον
Πρωθυπουργό, (ζ) συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο της Βουλής,
τα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς και τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς, για τα θέµατα που εµπίπτουν στον
κύκλο των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας στην οποία
προΐσταται, (η) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας.
4. Η Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες: (α) Α’ και
Β’ Διευθύνσεις Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, οι οποίες
είναι αρµόδιες για την τελική νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία
των νοµοσχεδίων και των κανονιστικών πράξεων κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 63, των Υπουργείων αρµοδιότητάς τους,
όπως ειδικότερα καθορίζεται µε τον Οργανισµό της Προεδρίας
της Κυβέρνησης, (β) Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, το οποίο
είναι αρµόδιο για την επιστηµονική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους, ιδίως, µέσω κατάρτισης εγκυκλίων, οδηγιών,
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υποδειγµάτων ή της διοργάνωσης επιµορφωτικών προγραµµάτων ή εκδηλώσεων καθώς και για την τελική αξιολόγηση και
έλεγχο της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης των νοµοσχεδίων,
καθώς και για τη διασφάλιση όλων των αρχών και εργαλείων
Καλής Νοµοθέτησης από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Κράτους, προκειµένου να επιβοηθείται η εφαρµογή του κυβερνητικού έργου και (γ) Γραφείο
Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κάθε είδους νοµική υποστήριξη των υπηρεσιών της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης τόσο κατά τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία όσο και για
κάθε άλλο θέµα του ζητηθεί από τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, για την υποστήριξη των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, για κάθε θέµα που άπτεται των
σχέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού µε τη Βουλή και την κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς και
για την τήρηση µητρώου των στελεχών που καλύπτουν κυβερνητικές θέσεις, µε τα αναγκαία στοιχεία που διασφαλίζουν την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων τους και την παρακολούθηση
του έργου τους.
5. Στη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων υπάγονται: (α) η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας του άρθρου 64 του παρόντος,
(β) η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του άρθρου 66 του παρόντος και (γ) το Εθνικό Τυπογραφείο, όπως αυτό διέπεται από
τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α’131) και του π.δ. 29/2018 (Α’58).
6. Η Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων υποστηρίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2667/1998 (Α’
281) την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και
την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.
Άρθρο 26
Γενικές Γραµµατείες Συντονισµού Εσωτερικών
Πολιτικών και Οικονοµικών και
Αναπτυξιακών Πολιτικών
1. Οι Γενικές Γραµµατείες Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών
και Οικονοµικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της
Κυβέρνησης έχουν ως αποστολή τη διασφάλιση του συντονισµού και της συνοχής του κυβερνητικού έργου στους τοµείς πολιτικής αρµοδιότητάς τους, οι οποίοι καθορίζονται µε απόφαση
του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για την εκτέλεση της αποστολής τους οι Γενικές Γραµµατείες Συντονισµού, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Συντονισµού
των αρµόδιων Υπουργείων: (α) προτείνουν και προγραµµατίζουν
τις δηµόσιες πολιτικές στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους,
όπως αυτοί καθορίζονται µε την απόφαση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, (β) παρακολουθούν, συντονίζουν και αξιολογούν
την εφαρµογή τους, (γ) επιλύουν τυχόν διαφωνίες µεταξύ των
υπηρεσιών συναρµοδίων Υπουργείων, (δ) ελέγχουν τη συµβατότητα των προτεινόµενων νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων µε την κυβερνητική πολιτική, (ε) εκπονούν και προτείνουν
στον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς οριζόντιες
πολιτικές που ανήκουν στην αρµοδιότητα περισσοτέρων Υπουργείων, (στ) συµµετέχουν στον σχεδιασµό και την εφαρµογή της
επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης στους τοµείς πολιτικής της παραγράφου 1 και (ζ) συντάσσουν από κοινού το Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, καθώς και την Έκθεση
Ρυθµιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης.
3. Οι Γενικοί Γραµµατείς Συντονισµού έχουν τις εξής αρµοδιότητες: (α) προΐστανται, αµέσως µετά τον Πρωθυπουργό ή τον
Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρµοδιότητα, όλων των υπηρεσιών των αντίστοιχων Γενικών Γραµµατειών Συντονισµού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Πρωθυπουργό ή τον
Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,
κατά το µέρος της αρµοδιότητάς τους, εφόσον προέρχονται από
τις υπαγόµενες σε αυτούς υπηρεσίες, (β) είναι οι άµεσοι βοηθοί

του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Επικρατείας ή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο ανατίθεται η σχετική
αρµοδιότητα, στη διεκπεραίωση των εντολών τους, παρακολουθούν την εφαρµογή των αποφάσεων και οδηγιών που αφορούν
στον σχεδιασµό και τον συντονισµό του κυβερνητικού έργου
στους τοµείς αρµοδιότητάς τους, καθώς και την εκτέλεση των
αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και ενηµερώνουν σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, (γ)
προΐστανται της Πολιτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Δηµόσιων Πολιτικών κατά το µέρος της αρµοδιότητάς τους, (δ) υποστηρίζουν την προετοιµασία των Υπουργικών Συµβουλίων
Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης της Κυβερνητικής Πολιτικής,
(ε) παρουσιάζουν τη βασική στοχοθεσία για κάθε Υπουργείο της
αρµοδιότητάς τους και για κάθε τοµέα πολιτικής που τους έχει
ανατεθεί µε την απόφαση της παραγράφου 1 και αποσαφηνίζουν
τις παραµέτρους υλοποίησης του προγράµµατος στο πλαίσιο
της ετήσιας συνάντησης των Γενικών Διευθυντών της Κεντρικής
Δηµόσιας Διοίκησης, (στ) ασκούν καθήκοντα γραµµατέα σε κάθε
συλλογικό κυβερνητικό όργανο στο οποίο τους ανατίθεται ο
ρόλος αυτός από τον Πρωθυπουργό, και (ζ) µεριµνούν για την
εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών των Γενικών Γραµµατειών.
4. Κάθε Γενική Γραµµατεία Συντονισµού διαρθρώνεται σε Τοµείς Πολιτικής, οι οποίοι είναι οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και µεριµνούν, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες
Συντονισµού των Υπουργείων, για: (α) την κατάρτιση των υπουργικών σχεδίων δράσης και την έγκαιρη αποστολή των εγκεκριµένων σχεδίων στους Τοµείς, (β) την παρακολούθηση της
εµπρόθεσµης και ορθής εφαρµογής των υπουργικών σχεδίων
δράσης, (γ) την κατάρτιση προσχεδίου του Ενοποιηµένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, (δ) την παρακολούθηση των φάσεων διαβούλευσης των νοµοσχεδίων, που αφορούν τον τοµέα
ευθύνης τους και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της, (ε)
τον έλεγχο της συµβατότητας των προτεινόµενων νοµοθετικών
και κανονιστικών ρυθµίσεων µε την κυβερνητική πολιτική.
Άρθρο 27
Ειδική Γραµµατεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου
1. Συνιστάται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Ειδική Γραµµατεία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου, η
οποία µπορεί µε απόφαση του Πρωθυπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να υπάγεται σε Υπουργό
Επικρατείας ή σε Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό ή σε Γενικό
Γραµµατέα της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η Ειδική Γραµµατεία υποστηρίζει το έργο των Γενικών Γραµµατειών Συντονισµού
της Προεδρίας της Κυβέρνησης και αποτελείται από τα Γραφεία:
(α) Λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την παρακολούθηση του Κυβερνητικού έργου και (β)
Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης των Δηµοσίων Πολιτικών. Τα Γραφεία της Ειδικής Γραµµατείας αποτελούν οργανικές µονάδες
επιπέδου Διεύθυνσης και µπορεί να διαρθρώνονται περαιτέρω
σε Τµήµατα µε τον Οργανισµό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Το Γραφείο Λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) την αποτελεσµατική και αδιάλειπτη λειτουργία του ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο χρησιµοποιείται για την
παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και την επεξεργασία
των πληροφοριών και δεδοµένων αυτού για την υποστήριξη του
Πρωθυπουργού και των αρµοδίων υπηρεσιών της Προεδρίας της
Κυβέρνησης, (β) την αναβάθµιση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος µε βάση τις ανακύπτουσες υπηρεσιακές
απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο λειτουργιών όσο και σε επίπεδο λογισµικού συστήµατος και υποδοµών, (γ) την άµεση υποστήριξη
των χρηστών του πληροφοριακού συστήµατος και την επίλυση
κάθε µορφής τεχνικών ή λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν από την χρήση του συστήµατος, (δ) την ασφάλεια
του πληροφοριακού συστήµατος έναντι οποιουδήποτε κινδύνου
µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και χρήσης ή αλλοίωσης των
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δεδοµένων του, (ε) τη διαχείριση δικαιωµάτων πρόσβασης στους
εξουσιοδοτηµένους χρήστες του συστήµατος, (στ) τη συνεχή
συντήρηση (housekeeping & maintenance) του πληροφοριακού
συστήµατος, της βάσης δεδοµένων και των υποδοµών του, ώστε
να ανταποκρίνεται στην αξιόπιστη λειτουργία που απαιτείται για
την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και των αρµοδίων υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, (ζ) την εξασφάλιση της
αδιάλειπτης λειτουργίας του (system continuity) και την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων του (data base integrity)
µέσω της αρχιτεκτονικής υποδοµών, (η) τον ποιοτικό έλεγχο των
δεδοµένων που εισάγονται στο σύστηµα και την εκπαίδευση των
χρηστών, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του συστήµατος προς όφελος της λειτουργίας της Κυβέρνησης.
3. Το Γραφείο Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης των Δηµοσίων
Πολιτικών είναι αρµόδιο για: (α) τη διασφάλιση της ενιαίας και
συστηµατικής αξιολόγησης των κυβερνητικών πολιτικών, µε
στόχο την τροφοδότηση του κυβερνητικού σχεδιασµού µε δεδοµένα από τον έλεγχο του βαθµού επιτυχούς σύνδεσης των στόχων πολιτικής της Κυβέρνησης µε τους τρόπους και τα µέσα
εξυπηρέτησής τους µε βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, (β)
την παραγωγή και διάθεση στους φορείς της διοίκησης κοινής
µεθοδολογίας αξιολόγησης εισροών, διαδικασιών, εκροών και
αποτελεσµάτων των υλοποιούµενων και σχεδιαζόµενων δηµοσίων πολιτικών, (γ) την παραγωγή δεικτών επίδοσης για κάθε πολιτική, (δ) τον καθορισµό προτεραιοτήτων και την επιχειρησιακή
ωρίµανση των προς αξιολόγηση πολιτικών, σύµφωνα µε τον
στρατηγικό σχεδιασµό της Κυβέρνησης, (ε) τη συλλογή, ταξινόµηση και ανάλυση πληροφορίας ανά πεδίο πολιτικής, (στ) την
αναζήτηση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών πολιτικών και κυβερνητικού έργου ανά Υπουργείο µε διεθνείς δείκτες, (ζ) την οργάνωση, παρακολούθηση και τον συντονισµό δράσεων
διαβούλευσης για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, µέσα από
την προώθηση της συµµετοχής των φορέων εξειδικευµένης γνώσης της κοινωνίας των πολιτών (ερευνητικά ιδρύµατα των κοινωνικών εταίρων-think tanks), (η) την οργάνωση δράσεων
συστηµατικής δηµοσιοποίησης και διάχυσης στη δηµόσια συζήτηση των ευρηµάτων της αξιολόγησης, ώστε να προωθείται η
παραγωγή δηµόσιας πολιτικής µε βάση τεκµηριωµένες επιλογές
και (θ) τη συγκέντρωση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση όλων των
αποφάσεων, πρακτικών και λοιπών κειµένων που αφορούν στο
έργο των υπηρεσιών των Γενικών Γραµµατειών Συντονισµού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης.
4. Στην Ειδική Γραµµατεία του παρόντος άρθρου, προΐσταται
Ειδικός Γραµµατέας ως µετακλητός υπάλληλος µε βαθµό 2ο της
κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Άρθρο 28
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
1. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης είναι η υποστήριξη των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών, καθώς και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε ζητήµατα που αφορούν στην επικοινωνία και την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση της κοινής γνώµης εντός και εκτός Ελλάδος,
σε σχέση µε το κυβερνητικό έργο, καθώς και η υποστήριξη του
εκάστοτε Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην άσκηση των καθηκόντων του. Στην αποστολή της Γενικής Γραµµατείας, εντάσσεται
και η υποστήριξη των πολιτικών κοµµάτων σε θέµατα ενηµέρωσης και η άσκηση των ρυθµιστικών και κρατικών εποπτικών αρµοδιοτήτων που αφορά στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, η
διασφάλιση έγκυρης, αντικειµενικής και πολυφωνικής πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών, η διαµόρφωση της πολιτικής του
Κράτους στον χώρο των οπτικοακουστικών µέσων, σύµφωνα και
µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, η παρακολούθηση των δράσεων και η ανάπτυξη και προώθηση συνεργειών µεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
των οπτικοακουστικών µέσων και της επικοινωνίας, η παρακολούθηση και η εφαρµογή της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας
εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαφύλαξη και
αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας,
µε έµφαση σε αυτά των µέσων ενηµέρωσης.
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2. Ο Γενικός Γραµµατέας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης ασκεί
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) προΐσταται, αµέσως µετά τον
Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρµοδιότητα, όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον
Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό, κατά το µέρος της αρµοδιότητάς του, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόµενες σε αυτόν υπηρεσίες, (β)
επικουρεί τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας ή τον
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό στον οποίο ανατίθεται η σχετική
αρµοδιότητα, στη διεκπεραίωση των εντολών τους, παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων και οδηγιών που αφορούν
στην επικοινωνία και ενηµέρωση, καθώς και την εκτέλεση των
αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και ενηµερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό
και τους αρµόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, (γ) επικουρεί
τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο σε κάθε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων του, (δ) ασκεί καθήκοντα γραµµατέα σε κάθε συλλογικό κυβερνητικό όργανο ή σε διϋπουργική επιτροπή στην
οποία του ανατίθεται ο ρόλος αυτός, (ε) συνεργάζεται µε τις λοιπές υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων για την επίτευξη της αποστολής της, (στ) συνεργάζεται µε
τον Πρόεδρο της Βουλής, τα µέλη της Κυβέρνησης, τους Υφυπουργούς και τον Γενικό Γραµµατέα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, για τα θέµατα που εµπίπτουν στον κύκλο των
αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας στην οποία προΐσταται
και (ζ) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της
Γενικής Γραµµατείας.
3. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες: (α) Διευθύνσεις
Ενηµέρωσης, Εποπτείας ΜΜΕ, Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, (β) Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Διϋπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισµού και (γ) Γραφεία Τύπου
Εσωτερικού, όπως οι εν λόγω οργανικές µονάδες ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 25, 27, 29, 31 και 33 του π.δ. 82/2017 (Α’ 117).
4. Στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης ανήκει
η εποπτεία της Δηµόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ
Α.Ε.) και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.).
Άρθρο 29
Προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Το σύνολο των θέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
ανέρχεται στις τετρακόσιες σαράντα (440), εκ των οποίων, εκατό
(100) θέσεις µετακλητών υπαλλήλων και τριακόσιες σαράντα
(340) οργανικές θέσεις µόνιµων υπαλλήλων δηµοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δηµοσιογράφων.
2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 διαβαθµίζονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µε το προεδρικό διάταγµα του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3. Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού των προηγουµένων
παραγράφων γίνεται µε διορισµό, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις ή µε απόσπαση από θέση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που διενεργείται µε απόφαση του Πρωθυπουργού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, χωρίς να απαιτείται
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισµό
της απόσπασης. Με όµοια απόφαση επιτρέπεται απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
4. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα του Πρωθυπουργού
που δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αλλά
αναρτώνται στην Διαύγεια, δύναται: (α) να πραγµατοποιείται η
κατανοµή ή η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού δηµοσίου δικαίου και προσωπικού ΙΔΑΧ ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες ή µεταξύ αυτών, (β)
να µετακινούνται µόνιµοι υπάλληλοι δηµοσίου δικαίου ή
ΙΔΑΧ
µεταξύ των οργανικών µονάδων των υπηρεσιών της Προεδρίας
της Κυβέρνησης ή µεταξύ των µονάδων αυτών και του Ιδιαίτερου
Γραφείου του Πρωθυπουργού.
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5. Για τους µετακλητούς υπαλλήλους της Προεδρίας της Κυβέρνησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 του
παρόντος νόµου σχετικά µε τα προσόντα, τις αποδοχές, τον
τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των συνεργατών ιδιαίτερων γραφείων που καταλαµβάνουν θέσεις µετακλητών. Από το
προηγούµενο εδάφιο εξαιρούνται ως προς τις αποδοχές τους οι
µετακλητοί προϊστάµενοι των γραφείων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι οποίοι καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος.
Άρθρο 30
Ειδική διάταξη για το προσωπικό
της Προεδρίας της Κυβέρνησης
Ειδικώς για τις ανάγκες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και
εκτός από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 29 θέσεις, δύναται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού, να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα
σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, παράλληλα µε την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.
Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιµίσθιο, που δεν
υπερβαίνει το 30% των αποδοχών τους.
Άρθρο 31
Στελέχωση θέσεων ευθύνης
της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων των υπηρεσιών
που υπάγονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επιλέγονται µόνιµοι υπάλληλοι δηµοσίου δικαίου ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύει. Τα προσόντα και οι κλάδοι για την κατάληψη των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου, καθορίζονται µε
τον Οργανισµό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Στα Γραφεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και
στα Τµήµατα που δύνανται να υπάγονται σε αυτά, προΐστανται
µετακλητοί υπάλληλοι ως Διευθυντές ή Προϊστάµενοι Τµήµατος,
οι οποίοι διορίζονται και παύονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικώς ως προς το Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών
θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, η θέση Προϊσταµένου καλύπτεται µε µετακλητό
υπάλληλο ο οποίος διαθέτει πτυχίο νοµικής και συναφή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας, τουλάχιστον, διάρκειας.
Άρθρο 32
Λοιπά υπηρεσιακά θέµατα του προσωπικού
της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταµένων
των οργανικών µονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης που
επιλέγονται µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Υπαλλήλων, καθώς και του λοιπού προσωπικού δηµοσίου δικαίου
ή ΙΔΑΧ αυτής, για το οποίο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
απαιτείται γνώµη ή απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό συµβούλιο της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Το υπηρεσιακό συµβούλιο του προηγούµενου εδαφίου αποτελείται από έναν εκ των Γενικών Γραµµατέων της Προεδρίας της
Κυβέρνησης ως Πρόεδρο, έναν Σύµβουλο και έναν Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως µέλη, που προτείνονται
από τον Πρόεδρο αυτού. Τα µέλη του Συµβουλίου ορίζονται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού για θητεία δύο (2) ετών. Στην ίδια
απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών, τα
οποία είναι,ένας εκ των λοιπών Γενικών Γραµµατέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως αναπληρωτής του Προέδρου και πάρεδροι ή δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού. Γραµµατέας
του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος της Μονάδας
Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης.
2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό
συµβούλιο της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όταν λειτουργεί ως

πειθαρχικό συµβούλιο, αντί του Γενικού Γραµµατέα, καθήκοντα
Προέδρου ασκεί Σύµβουλος της Επικρατείας που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του µε την απόφαση της παραγράφου 1 για θητεία
δύο (2) ετών, ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
3. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρµόζονται οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων.
4. Εισηγητής για τα θέµατα του ως άνω προσωπικού ορίζεται
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Προϊστάµενος της Μονάδας Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος αυτού, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας για τα θέµατα
ανθρωπίνου δυναµικού Διεύθυνσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 33
Αποδοχές του προσωπικού
της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Οι απολαβές των Προϊσταµένων των υπηρεσιών κάθε επιπέδου και ανεξαρτήτως του τρόπου διορισµού τους, των Γενικών
Γραµµατειών του Πρωθυπουργού, Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου, Συντονισµού, είναι ίσες µε τις απολαβές των
υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου βαθµού, όπως
αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
2. Οι απολαβές των Προϊσταµένων των υπηρεσιών της Μονάδας Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου και των Διευθύνσεων της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης είναι ίσες µε
τις αποδοχές των προϊσταµένων διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
Άρθρο 34
Δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα στον προϋπολογισµό του
αρµόδιο για τον προϋπολογισµό Υπουργείου. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον προϋπολογισµό Υπουργού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών
γίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα του Πρωθυπουργού ως διατάκτη.
2. Για κάθε ζήτηµα οικονοµικής διαχείρισης της Προεδρίας της
Κυβέρνησης που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου υπεύθυνη ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου για τον προϋπολογισµό Γενικής Κυβέρνησης Υπουργείου.
3. Με την επιφύλαξη των σχετικών αρµοδιοτήτων της Βουλής,
στην Προεδρία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία
των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτών χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση
και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτήν επίπλων, σκευών και κάθε
άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµάτων, των οχηµάτων και
του αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της.
4. Τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος κατά την παράγραφο 2
διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας, όπως και κάθε άλλη σχετική µε το θέµα αυτό λεπτοµέρεια, ορίζονται µε απόφαση του
Πρωθυπουργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Άρθρο 35
Αποστολή, λειτουργίες και βασική διάρθρωση
Υπουργείων
1. Τα Υπουργεία έχουν ως βασική αποστολή την εφαρµογή της
κυβερνητικής πολιτικής στη βάση των αρχών καλής διακυβέρνη-
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σης και χρηστής διοίκησης του άρθρου 18 του παρόντος και στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που τους αναθέτουν το Σύνταγµα και
οι νόµοι.
2. Τα Υπουργεία διαρθρώνονται ως εξής: (α) σε οριζόντιες επιτελικές υπηρεσίες, οι οποίες ασκούν ενδεικτικά αρµοδιότητες
συντονισµού σε θέµατα όπως ο σχεδιασµός και η παρακολούθηση δηµοσίων πολιτικών, η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία, ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο εσωτερικός έλεγχος, η επικοινωνία,
και οι οποίες υπάγονται ή στον Υπουργό ή στον Υπηρεσιακό
Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου, (β) σε οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως επιπέδου, που προβλέπονται
στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρµοδιότητες των οποίων
είναι όµοιες ή παρεµφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Υπαλλήλων, ιδίως υπηρεσίες ανθρώπινου δυναµικού, διοικητικής υποστήριξης, οικονοµικών και προϋπολογισµού, πληροφορικής,
προµηθειών, οργάνωσης και µέριµνας, απλούστευσης διαδικασιών, ποιότητας και αποδοτικότητας και οι οποίες υπάγονται εξ
ολοκλήρου στον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου, (γ) σε
Γενικές Γραµµατείες, οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τοµέων δραστηριότητας αυτού και υπάγονται απευθείας στο οικείο
µέλος της Κυβέρνησης και στις οποίες προΐστανται Γενικοί
Γραµµατείς, (δ) σε Ειδικές Γραµµατείες οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου Yπουργείου, για τη διαχείριση
συγκεκριµένου έργου ιδιαίτερης εθνικής ή κυβερνητικής σηµασίας, η οποία προσδιορίζεται στην απόφαση σύστασής τους, (ε)
σε αποκεντρωµένες ή περιφερειακές υπηρεσίες µε συγκεκριµένη κατά τόπον ή καθ’ ύλην αρµοδιότητα ως προς την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων του οικείου Υπουργείου, οι οποίες
διέπονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις.
3. Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων (γ) έως (ε) δεν επιτρέπεται
να ασκούν αρµοδιότητες που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου.
4. Με Διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού δύναται: (α) να εξαιρούνται τα Υπουργεία στα οποία
υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάµεις ή τα σώµατα ασφαλείας από τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, (β) να συστήνονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, ανασυστήνονται και
µετονοµάζονται Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραµµατείες
Υπουργείων, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών ή Ειδικών
Γραµµατέων καθώς και αναπληρωτών γραµµατέων, (γ) να µεταφέρονται αρµοδιότητες µαζί µε τις υπηρεσιακές µονάδες και τις
θέσεις προσωπικού που ασκούν τις αρµοδιότητες αυτές µεταξύ
Υπουργείων ή Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, (δ) να συγκροτούνται ή ανασυγκροτούνται υφιστάµενες υπηρεσιακές µονάδες
ή αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες σε νέο Υπουργείο, (ε) να µεταφέρεται η εποπτεία των νοµικών προσώπων του δηµοσίου
τοµέα, εκτός των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, των νοµικών τους προσώπων και των συνδέσµων τους, από Υπουργείο σε Υπουργείο
ή από Γενική Γραµµατεία σε Γενική Γραµµατεία και να καθορίζεται κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, ο βαθµός της
εποπτείας, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής της
είτε για καθένα από αυτά είτε κατά οµάδες.
Άρθρο 36
Υπηρεσιακοί Γραµµατείς Υπουργείων
1. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4
του άρθρου 35 του παρόντος, σε κάθε Υπουργείο συνιστάται
θέση µόνιµου Υπηρεσιακού Γραµµατέα µε βαθµό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον Υπουργό.
2. Οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς των Υπουργείων έχουν ως καθήκοντα τη µέριµνα για την οµαλή και αποτελεσµατική διοικητική
και οικονοµική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρµογής του, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς των Υπουργείων προΐστανται
όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών της περίπτωσης
(β) της παραγράφου 2 του άρθρου 35, καθώς και της Υπηρεσίας
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Συντονισµού του άρθρου 38 του παρόντος.
3. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραµµατέων είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης για µια ακόµη τριετία. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και αυτοδίκαιης
θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία µπορεί επίσης να λήξει, µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού, σε περίπτωση µόνιµης αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής, όπως επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις των Υπηρεσιακών Γραµµατέων έχουν τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, µε τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα: (α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε., (γ)
τουλάχιστον δωδεκαετή πραγµατική προϋπηρεσία στον δηµόσιο
τοµέα, (δ) τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε φορείς της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή πενταετή
προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή τετραετή
προϋπηρεσία και στα δύο αυτά επίπεδα εκ των οποίων ένα (1)
έτος σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
5. Η επιλογή των Υπηρεσιακών Γραµµατέων των Υπουργείων
γίνεται από πενταµελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δηµοσίου, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ
και αποτελείται από τέσσερις (4) Αντιπροέδρους ή συµβούλους
του ΑΣΕΠ µε ισάριθµους συµβούλους ως αναπληρωτές και τον
Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ µε τον αναπληρωτή του. Με απόφαση του
Προέδρου του ΑΣΕΠ ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος
αριθµός γραµµατέων της Επιτροπής και ρυθµίζεται κάθε θέµα
διοικητικής και γραµµατειακής υποστήριξης.
6. Για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραµµατέων των Υπουργείων λαµβάνονται υπόψη τρεις (3) οµάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά
προσόντα µοριοδοτούνται ως εξής: (αα) διδακτορικός τίτλος
σπουδών: 350 µόρια, (αβ) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: 300 µόρια, (αγ) µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 250
µόρια, (αδ) 2ος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 100 µόρια, (αε) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.: 200 µόρια,
(αστ) 2ο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.: 150 µόρια, (αζ) άριστη γνώση ξένης
γλώσσας της Ε.Ε.: 60 µόρια, (αστ) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης
γλώσσας: 30 µόρια και (αη) άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας:
60 µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 1.000 µόρια. (β) Μοριοδότηση προσόντων εµπειρίας: Τα προσόντα εµπειρίας µοριοδοτούνται µε 2 µόρια για
κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρεσίας στο δηµόσιο τοµέα,
εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία µοριοδοτείται ως εξής:. (βα) 2,5 µόρια για κάθε µήνα προϋπηρεσίας
σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Τµήµατος, (ββ) 3,5 µόρια για
κάθε µήνα προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης (βγ) 6,5 µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης. Η προαναφερθείσα προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης πρέπει να έχει διανυθεί σε φορείς της Κεντρικής Δηµόσιας
Διοίκησης και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Για τη µοριοδότηση εµπειρίας µικρότερης του µηνός, πολλαπλασιάζεται
ο αριθµός των ηµερών µε το 1/30 (ένα τριακοστό) των µορίων
ανά µήνα που αναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των µορίων
που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εµπειρίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια. (γ) Μοριοδότηση
κατόπιν δοµηµένης συνέντευξης. Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη µοριοδοτείται, σύµφωνα
µε πίνακα που καταρτίζει το ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη µοριοδοτείται
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κατ’ ανώτατο όριο µε 1.000 µόρια. Η προσωπικότητα λαµβάνει
300 µόρια, η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης 500
µόρια και η επικοινωνιακή ικανότητα 200 µόρια. Η σταθµισµένη
µοριοδότηση κάθε οµάδας κριτηρίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του συνολικού αριθµού µορίων της οµάδας (α) µε
συντελεστή 25%, της οµάδας (β) µε συντελεστή 35% και της
οµάδας (γ) µε συντελεστή 40% και εξάγεται µε προσέγγιση δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων.
7. Για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραµµατέων των Υπουργείων, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το
ΑΣΕΠ η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της θητείας των
προηγούµενων. Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχεται
από την ηµέρα της τελευταίας εκ των ως άνω δηµοσιεύσεων.
8. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα
για µέχρι τρεις (3) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, (β) από
πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, στο οποίο, µε µέριµνα
της υπηρεσίας του αιτούντος, περιλαµβάνεται κάθε απαραίτητη
πληροφορία για την εφαρµογή και τον έλεγχο των διατάξεων του
παρόντος και (γ) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην
πρόσκληση. Ο αρµόδιος Υπουργός για θέµατα δηµόσιας διοίκησης δύναται να καθορίζει µε απόφασή του, τον τύπο, τη δοµή
και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών
που χορηγούνται µε σκοπό την υποβολή αίτησης σε διαδικασία
επιλογής Υπηρεσιακού Γραµµατέα Υπουργείου. Τα συνοδευτικά
έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της αίτησης. Στην αίτηση περιλαµβάνεται Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούµενων Προσόντων, ο οποίος συµπληρώνεται µε ευθύνη
του αιτούντος.
9. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής: (α)
Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα. (β) Μοριοδότηση των επιλέξιµων υποψηφίων
µε βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την
εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων µόνο των υποψηφίων, που σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησής τους κατατάσσονται στους δώδεκα (12) πρώτους υποψηφίους και στη συνέχεια να προχωρήσει
σε έλεγχο περαιτέρω υποψηφιοτήτων, εάν προκύψει τέτοια
ανάγκη κατά τον έλεγχο των δώδεκα (12) πρώτων υποψηφιοτήτων. (γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προσωρινών Πινάκων: (αα) αποκλειοµένων λόγω έλλειψης των
ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισµού και (ββ) των επιλέξιµων υποψηφίων και της αντίστοιχης
βαθµολογίας τους, µε τα ονόµατα των αποκλειοµένων και των
επιλέξιµων υποψηφίων. (δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική
προθεσµία πέντε (5) ηµερών προκειµένου να υποβάλουν τυχόν
ενστάσεις. (ε) Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών και στη συνέχεια αναρτώνται
οι οριστικοί πίνακες αποκλειοµένων και επιλέξιµων υποψηφίων
µε τη βαθµολογία τους. (στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε
συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους σε βαθµολογία υποψηφίους.
Η σχετική ειδοποίηση γίνεται µε αποστολή µηνύµατος στο κινητό
τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος µε την αίτησή του, ενώ η
Επιτροπή µπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και
άλλων µέσων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της συνέντευξης. Αίτηµα υποψηφίου για συνέντευξη σε άλλη ηµέρα µπορεί κατ’ εξαίρεση να
γίνει δεκτό µε αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής και µόνο
εφόσον αφορά σε αποδεικνυόµενο λόγο ανωτέρας βίας. Σε κάθε
περίπτωση, αίτηµα για δεύτερη αναβολή δεν µπορεί να υποβληθεί. (ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε
συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους ή έχουν επιλεγεί Υπηρεσιακοί Γραµµατείς σε άλλο Υπουργείο, η Επιτροπή
καλεί σε συνέντευξη επόµενους υποψηφίους. Ο αριθµός των µε
τον τρόπο αυτό καλούµενων υποψήφιοι δεν µπορεί να υπερβεί
τους πέντε (5).
10. Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος στη βαθµολογία
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διορίζεται µε απόφαση του οικείου Υπουργού η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Εάν θητεία Υπηρεσιακού Γραµµατέα λήξει πρόωρα για
οποιονδήποτε λόγο, αναλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν δε δύναται να αναλάβει ο δεύτερος, αναλαµβάνει ο τρίτος. Εάν πάλι είναι αδύνατη η ανάληψη
καθηκόντων από τον τρίτο επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται µε
απόφαση του Υπουργού µεταβατικά, λαµβάνοντας υπόψη τα
σχετικά προσόντα διορισµού σε αυτήν και εκκινεί η διαδικασία
επιλογής εκ νέου.
12. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια επί της διαδικασίας που δεν
ρυθµίζεται µε το παρόν, θα καθορίζεται στην πρόσκληση του
ΑΣΕΠ.
13. Για κάθε Υπηρεσιακό Γραµµατέα λειτουργεί Γραφείο το
οποίο τον επικουρεί στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την
επιµέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών
αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του µε τις
υπηρεσίες και τους πολίτες. Σε κάθε Γραφείο Υπηρεσιακού
Γραµµατέα δύνανται να τοποθετούνται µε απόφασή του ως και
πέντε (5) υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου στο οποίο ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας υπηρετεί ή από εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
αυτού, ως άµεσοι συνεργάτες του.
Άρθρο 37
Εξουσία τελικής υπογραφής Υπηρεσιακών Γραµµατέων
1. Στους Υπηρεσιακούς Γραµµατείς ανατίθεται, δια του παρόντος, η εξουσία τελικής υπογραφής στις εξής διοικητικές πράξεις
αρµοδιότητάς τους: (α) η έγκριση των περιγραµµάτων θέσεων
ευθύνης, (β) η έκδοση προκηρύξεων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης και η σύµπραξη µε τον αρµόδιο για τα θέµατα ανθρωπίνου
δυναµικού δηµόσιας διοίκησης, Γενικό Γραµµατέα, στις περιπτώσεις κάλυψης θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, (γ) η συγκρότηση συλλογικών οργάνων και επιτροπών σχετικά µε την
επιλογή προϊσταµένων διοίκησης και τη διαδικασία κινητικότητας, (δ) η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 21 του ν. 4369/2016, (ε) οι ατοµικές διοικητικές πράξεις
που αφορούν σε κάθε ζήτηµα µεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου ανεξαρτήτως σχέσης
εργασίας, (στ) οι ατοµικές διοικητικές πράξεις που σχετίζονται
µε τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων οργανικών µονάδων του Υπουργείου, (ζ) οι ατοµικές διοικητικές
πράξεις που αφορούν στη βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή, (η) η συγκρότηση πειθαρχικών και υπηρεσιακών συµβουλίων, (θ) η χορήγηση αδειών στο πάσης φύσης προσωπικό του
Υπουργείου, (ι) η έκδοση αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας µε αµοιβή του προσωπικού του Υπουργείου για την
απασχόλησή του τις απογευµατινές, νυκτερινές ώρες, τις αργίες
και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, (ια) τα έγγραφα που απευθύνονται
στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήµατα και µέσα
που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών
αρµοδιότητάς του, συµπεριλαµβανοµένων των απόψεων της Διοίκησης σύµφωνα µε το άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις
οργανικές µονάδες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν.
2. Οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς αναλαµβάνουν καθήκοντα αποφαινόµενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων του οικείου
Υπουργείου, εξαιρουµένων των περιπτώσεων για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαινόµενο όργανο τον ίδιο ή άλλο
όργανο. Σε αυτό το πλαίσιο ανατίθεται, δια του παρόντος, η αρµοδιότητα της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες
διοικητικών πράξεων: (α) διακήρυξης διαγωνισµών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισµού γνωµοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρακτικών
των γνωµοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συµβάσεων, (ε) µαταίωσης διαδικασίας,
κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και µονοµερούς λύσης συµβάσεων, και (στ) των λοιπών πράξεων αρµοδιότητας αποφαινόµενου οργάνου.
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3. Οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς ορίζονται διατάκτες του προϋπολογισµού των Υπουργείων τους, εξαιρουµένων των δαπανών
για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει διατάκτη τον ίδιο.
Οι σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπάνες του
Υπουργείου, δεν δύναται να είναι αντικείµενο αυτής της απόφασης. Η ανακατανοµή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού µεταξύ ειδικών φορέων του Υπουργείου και η εν γένει
µεταβολή του µεγέθους του προϋπολογισµού του Υπουργείου
παραµένουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργού.
4. Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των αρµόδιων για τον προϋπολογισµό και τη δηµόσια διοίκηση Υπουργών
δύνανται να ανατεθούν πρόσθετες αρµοδιότητες τελικής υπογραφής στους Υπηρεσιακούς Γραµµατείς. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα δύναται να εκχωρηθούν αρµοδιότητες και
δικαίωµα τελικής υπογραφής σε διοικητικά όργανα που υπάγονται σε αυτόν.
Άρθρο 38
Υπηρεσίες Συντονισµού Υπουργείων
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Υπηρεσία Συντονισµού, επιπέδου Διεύθυνσης η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό Γραµµατέα.
2. Οι Υπηρεσίες Συντονισµού έχουν ως αποστολή τον συντονισµό όλων των υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων για: (α) τη σύνταξη και
παρακολούθηση της εφαρµογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης
του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων όπως
αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συµβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα, (β) την εφαρµογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νοµοθέτησης κατά τη νοµοπαρασκευαστική
και κανονιστική διαδικασία στα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου, (γ) την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο
και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδοµητικών σχέσεων µε τα
µέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής, (δ) την έγκαιρη ενηµέρωση
της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτηµα που µπορεί να
καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών, (ε)
τον σχεδιασµό και την προώθηση καινοτοµιών στον σχεδιασµό
και την υλοποίηση δηµοσίων πολιτικών.
3. Οι Υπηρεσίες Συντονισµού αποτελούνται από τα παρακάτω
Γραφεία, επιπέδου Τµήµατος: (α) Γραφείο Συντονισµού Δηµοσίων Πολιτικών µε τις εξής αρµοδιότητες: (αα) τον συντονισµό
όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύνταξη του ετήσιου
Σχεδίου Δράσης και την παρακολούθηση της εφαρµογής του,
(ββ) την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων του Υπουργείου κατά τη συµµετοχή τους
στα αρµόδια κυβερνητικά όργανα ή υπερεθνικούς και διεθνείς
οργανισµούς σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου, (γγ) τον ορισµό υπηρεσιακών παραγόντων για τη
συµµετοχή σε οµάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της
Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού
Υπουργείου, καθώς και τον ορισµό εκπροσώπων του Υπουργείου
σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουµ, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες
υπηρεσίες, (δδ) τον συντονισµό των υπηρεσιών του Υπουργείου
για την έγκαιρη σύνταξη κειµένων µε τις προτεραιότητες του
φορέα στο πλαίσιο της κατάρτισης της επεξηγηµατικής έκθεσης
του ΜΠΔΣ και της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού, την επικοινωνία αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την κοινοποίηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης, (β) Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων µε τις εξής αρµοδιότητες: (αα) τον συντονισµό των
υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών
και εργαλείων της Καλής Νοµοθέτησης κατά τη νοµοπαρασκευαστική και την κανονιστική διαδικασία, καθώς και την αξιολόγηση
των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων, (ββ) τον συντονισµό των υπηρεσιών για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση
του Υπουργείου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τις σχέσεις
ευρύτερα του Υπουργείου µε τη Βουλή, (γγ) τον συντονισµό
όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόµων ή κανονιστικών διαταγµάτων καθώς
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και την οργάνωση και υποστήριξη Οµάδων Διαβούλευσης µε κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών
για κάθε θέµα αρµοδιότητας του Υπουργείου.
4. Οι Οµάδες Εργασίας της υποπερίπτωσης (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του παρόντος, ιδίως όταν απαιτούν
διϋπηρεσιακό συντονισµό ή κρίνονται ως βαρύνουσας σηµασίας,
συγκροτούνται µε απόφαση του οικείου Υπουργού µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας και τελούν υπό την
εποπτεία του τελευταίου ή του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του
Υπουργείου ή του Υπουργού, για όσο καιρό διαρκεί το έργο
τους. Στις Οµάδες Εργασίας µπορούν να συµµετέχουν, µε πλήρη
ή µερική απασχόληση, δηµόσιοι υπάλληλοι ή και ιδιώτες µε σηµαντική και αποδεδειγµένη εµπειρία στο ειδικότερο αντικείµενο
της Οµάδας Εργασίας. Συντονιστής της Οµάδας Εργασίας µπορεί να ορίζεται Προϊστάµενος Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή και ιδιώτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό και τις
παραδοτέες εργασίες της Οµάδας, τον προγραµµατισµό και την
οργάνωσή του και την εκτέλεσή του σύµφωνα µε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα. Η αµοιβή των µελών, εφόσον προβλέπεται
στην απόφαση συγκρότησης της Οµάδας, καθορίζεται µε κοινή
απόφαση του αρµόδιου για τον προϋπολογισµό Υπουργού και
του οικείου Υπουργού. Για όσο καιρό διαρκούν οι εργασίες της
Οµάδας, οι δηµόσιοι υπάλληλοι που µετέχουν σε αυτήν δύναται
να διατίθενται, µε κύρια ή παράλληλα καθήκοντα, µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου, στην οικεία Υπηρεσία Συντονισµού. Οι
Προϊστάµενοι των υπηρεσιών από τις οποίες διατίθενται οι υπάλληλοι αυτοί, οφείλουν να παρέχουν σε αυτούς κάθε διευκόλυνση
για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια, τα παραδοτέα
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της κάθε Οµάδας Έργου ρυθµίζονται µε την
απόφαση συγκρότησης της Οµάδας.
5. Ως Προϊστάµενοι της Υπηρεσίας Συντονισµού και των Γραφείων αυτής, επιλέγονται υπάλληλοι πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα. Οι Υπηρεσίες Συντονισµού στελεχώνονται κυρίως από
υπαλλήλους των κλάδων του άρθρου 104 του παρόντος, καθώς
και κατά προτεραιότητα, από αποφοίτους παραγωγικών σχολών
του Δηµοσίου.
6. Προς τον σκοπό διασφάλισης της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντονισµού, είναι δυνατόν µε το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 20 να µεταφέρονται σε αυτήν, να
συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάµενες µονάδες του
Υπουργείου. Αρµοδιότητες του άρθρου αυτού οι οποίες µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος ασκούνται από άλλες οργανικές µονάδες, παύουν να ασκούνται πλέον από αυτές και εφεξής
ασκούνται από τις οικείες Υπηρεσίες Συντονισµού. Με απόφαση
του οικείου Υπουργού που εκδίδεται εντός προθεσµίας δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι οργανικές µονάδες του προηγούµενου εδαφίου και ρυθµίζεται κάθε
αναγκαίο θέµα για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων αυτών.
Άρθρο 39
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό.
2. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδιες για το
Υπουργείο και τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς, οι οποίοι
δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, και έχουν
τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: (α) τον έλεγχο των
συστηµάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, µε σκοπό την υποστήριξη
του Υπουργείου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων
και για τη λήψη µέτρων, όπου απαιτείται, (β) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του Υπουργείου µε στόχο
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal
control), (γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσµατικής και
ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων, (δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων
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και των προγραµµάτων του Υπουργείου βάσει των αρχών της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, (ε) τον εντοπισµό και την
άµεση και αποτελεσµατική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων
παράτυπης συµπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και
διαφθοράς, η οποία συντελείται µε την εµπλοκή υπαλλήλων του
Υπουργείου ή των εποπτευόµενων φορέων, σε ποινικά αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα.
3. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2)
γραφεία, επιπέδου Τµήµατος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασµού
και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων µε τις εξής αρµοδιότητες:
(αα) την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της µεθοδολογίας και
των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα Διεθνή
Πρότυπα, (ββ) τη σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, (γγ) τη σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, (δδ) την κατάρτιση
εξαµηνιαίου, ετήσιου ή µεγαλύτερης διάρκειας προγράµµατος
εσωτερικών ελέγχων, λαµβανοµένων υπόψη των στρατηγικών και
επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου, (εε) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο, για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων
που απειλούν την επίτευξη των στόχων του, (στστ) τη µέριµνα
για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, (ζζ) τη διενέργεια προγραµµατισµένων εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόµενων
φορέων αυτού, (ηη) τον έλεγχο επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, (θθ) τον έλεγχο
εφαρµογής και συµµόρφωσης µε το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου, (ιι) την αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου βάσει της αρχής της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, (ιαια) την αξιολόγηση των
διαδικασιών σχεδιασµού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης
των λειτουργιών και των προγραµµάτων του Υπουργείου, (ιβιβ)
τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής των διαδικασιών εκτέλεσης
του προϋπολογισµού, διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης
της περιουσίας του οικείου Υπουργείου, για τον εντοπισµό τυχόν
φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης,
σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή
τους στο µέλλον, (ιγιγ) τον έλεγχο της ορθής, αποτελεσµατικής
και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων, (ιδιδ) τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιµασίας των χρηµατοοικονοµικών
(και λοιπών) αναφορών, (ιειε) τον έλεγχο της επάρκειας του συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές
και τα προγράµµατά του, (ιστιστ) την επίβλεψη και τη διασφάλιση
της ορθής διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ελεγκτικό πρόγραµµα του Υπουργείου, (ιζιζ) τη σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την αποστολή τους στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του
Υπουργείου για την επίτευξη συµφωνίας επί των διορθωτικών και
βελτιωτικών ενεργειών, (ιηιη) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα
και µεθοδολογίες, (ιθιθ) την περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου σε συµµόρφωση µε τις προτάσεις του εσωτερικού
ελέγχου, µέχρι την οριστική υλοποίησή τους, (κκ) την υποβολή
περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό, σχετικά µε τη συµµόρφωση των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων, (κα)
την επεξεργασία των στοιχείων των επί µέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία
καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα του
εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων
αυτού και οι υπολειµµατικοί κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της µη υλοποίησης
διορθωτικών ενεργειών, (β) Τµήµα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών µε τις εξής αρµοδιότητες: (αα) τον εντοπισµό και τη διερεύνηση των υποθέσεων παραβίασης της
ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες εµπλέκονται υπάλληλοι
του Υπουργείου ή του εποπτευόµενου φορέα, (ββ) τη διενέργεια
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διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρµόδιο
όργανο ή µετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών
ή πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών αδικηµάτων,
καθώς και την παραποµπή των υπαιτίων στην αρµόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρµόδιο πειθαρχικό προϊστάµενο, (γγ) τη διενέργεια των απαιτούµενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή/και
ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών
ποινικών νόµων, (δδ) τη συλλογή, τη διερεύνηση, την επεξεργασία, τη σύνθεση, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν
στην εµπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή του εποπτευόµενου
φορέα της Αρχής σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήµατα, (εε) τη
διενέργεια στοχευµένου οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου
δηµοσίων υπολόγων και δηµοσίων διαχειρίσεων, καθώς και τον
καταλογισµό των ευθυνοµένων, (στστ) την εισήγηση µέτρων για
την αντιµετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου και (ζζ) την τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται
το Τµήµα και την εισήγηση στον Προϊστάµενο της Μ.Ε.Ε. για την
αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήµαντες, καθώς και την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον
εντοπισµό στοιχείων που µπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
4. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διενεργούν προγραµµατισµένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους µε εντολή του
Υπουργού και βάσει του εγκεκριµένου προγράµµατος ελεγκτικών αποστολών.
5. Τα οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 38
ισχύουν αναλόγως και για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 40
Γραφεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γραφείο Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας, υπαγόµενο απευθείας στον Υπουργό. Στις αρµοδιότητες των Γραφείων αυτών περιλαµβάνονται τα ακόλουθα
θέµατα: (α) η πληροφόρηση των µέσων ενηµέρωσης για τις
δραστηριότητες του Υπουργείου και η προβολή του έργου του,
(β) η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου, (γ) η παρακολούθηση, επισήµανση
και συλλογή ειδήσεων και δηµοσιευµάτων, που αφορούν
δραστηριότητες του Υπουργείου και η ενηµέρωση του Υπουργού, (δ) η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δηµοσιογράφους και στους αντιπροσώπους
ξένων κρατών σχετικά µε το έργο του Υπουργείου και του Υπουργού, (ε) η επιµέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων,
καθώς και ευαισθητοποίησης και διάχυσης των δηµοσίων πολιτικών του Υπουργείου στην κοινωνία, (στ) ο συντονισµός των
υπηρεσιών για οποιαδήποτε δηµοσίευση του Υπουργείου, (ζ) η
εποπτεία του περιεχοµένου της ιστοσελίδας και η έγκριση κάθε
επικαιροποίησής της, καθώς και η σύνδεση µε την κεντρική και
µε άλλες κυβερνητικές ιστοσελίδες, (η) η οργάνωση εκδηλώσεων του Υπουργείου, η παροχή αιγίδας και η διοικητική οργάνωση συνεντεύξεων της πολιτικής ηγεσίας, (θ) η υποστήριξη για
κάθε διαβούλευση του Υπουργείου µε κοινωνικούς φορείς και
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, για κάθε θέµα αρµοδιότητας του Υπουργείου, και (ι) η διαχείριση κάθε είδους διαφηµιστικής προβολής ή καµπάνιας του Υπουργείου σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες.
2. Τα Γραφεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στελεχώνονται
βάσει των οικείων διατάξεων από υπαλλήλους του Υπουργείου
ή των εποπτευόµενων από αυτό δηµοσίων φορέων.
3. Για τη στελέχωση των Γραφείων Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης συστήνονται σε κάθε Υπουργείο δύο (2) θέσεις δηµοσιογράφων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες
προσλαµβάνονται δηµοσιογράφοι, είτε µέλη αναγνωρισµένης
στην Ελλάδα επαγγελµατικής δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε
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οι έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ηµερήσια πολιτική
ή οικονοµική εφηµερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή
στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την
καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα
µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. Στη σύµβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζηµίωση, µε την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του
Υπουργού που τον προσέλαβε. Στις θέσεις αυτές µπορεί, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού αρµόδιου για θέµατα δηµόσιας
διοίκησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, να αποσπώνται δηµοσιογράφοι της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης. Αναπληρωτές Υπουργοί δύνανται να διορίζουν
έναν (1) µετακλητό συνεργάτη ή έναν (1) δηµοσιογράφο στα
γραφεία του παρόντος άρθρου.
4. Τα Γραφεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης του Υπουργού
συνεργάζονται για κάθε σχετικό θέµα µε την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου, καθώς και µε τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες.
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σης, Υφυπουργό ή Γενικό Γραµµατέα.
2. Στις Ειδικές Γραµµατείες της προηγούµενης παραγράφου
προΐστανται Ειδικοί Γραµµατείς οι οποίοι είναι µετακλητοί υπάλληλοι µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
3. Με την απόφαση σύστασης καθορίζονται: (α) η θητεία του
Ειδικού Γραµµατέα, (β) οι υπηρεσίες που συστήνονται ή µεταφέρονται µαζί µε το προσωπικό στην Ειδική Γραµµατεία, (γ) η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσίας τελικής υπογραφής
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
4. Οι Ειδικοί Γραµµατείς διορίζονται και παύονται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Ο Ειδικός Γραµµατέας: (α) προΐσταται των υπηρεσιών της
Ειδικής Γραµµατείας, (β) συντονίζει τη λειτουργία της και είναι
υπεύθυνος για την ποιότητα του έργου της και την αποδοτικότητά της, (γ) προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που προέρχονται
από τις υπαγόµενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από
τον προϊστάµενό του Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό ή Γενικό Γραµµατέα και µπορεί να συµµετέχει χωρίς
ψήφο σε οποιοδήποτε Συµβούλιο ή Επιτροπή εκτός από τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά.

Άρθρο 41
Γενικοί Γραµµατείς

Άρθρο 43
Αξιολόγηση Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων

1. Σε κάθε Γενική Γραµµατεία που συνιστάται βάσει του παρόντος νόµου ή βάσει των εξουσιοδοτήσεων του παρόντος
νόµου, προΐσταται Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος είναι µετακλητός υπάλληλος µε βαθµό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
2. Τα καθήκοντα των Γενικών Γραµµατέων είναι τα εξής: (α)
επικουρούν τον Πρωθυπουργό, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό
ή Υφυπουργό κατά τη διαδικασία σχεδιασµού και εφαρµογής
των δηµόσιων πολιτικών στο πεδίο αρµοδιοτήτων που τους έχει
ανατεθεί, (β) προΐστανται αµέσως µετά τον Πρωθυπουργό,
Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό όλων
των υπηρεσιών που αποτελούν τη Γενική Γραµµατεία και τις συντονίζουν προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των σχεδιαζόµενων κυβερνητικών πολιτικών, της εξυπηρέτησης ή περαιτέρω
εξειδίκευσης των στρατηγικών της στόχων και της διαχείρισης
ενδεχόµενων κρίσεων ή κινδύνων, (γ) µεριµνούν για την εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας και προς τον
σκοπό αυτό συνεργάζονται µε τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του
Υπουργείου για κάθε θέµα αρµοδιότητας του τελευταίου, (δ)
προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον
Υφυπουργό, κατά το µέρος της αρµοδιότητάς τους, εφόσον
προέρχονται από τις υπαγόµενες σε αυτούς υπηρεσίες, (ε) συµµετέχουν στη διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Δράσης του
Υπουργείου καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρµογής του
κυβερνητικού έργου, κατά το µέρος της αρµοδιότητάς τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Μέρους
Γ’ του παρόντος, (στ) υλοποιούν τη στοχοθεσία και το πρόγραµµα δράσεων που τους έχει τεθεί βάσει του Συµβολαίου Απόδοσης του άρθρου 43 του παρόντος και (ζ) ασκούν κάθε
αρµοδιότητα που µεταβιβάζεται σε αυτούς.
Οι Γενικοί Γραµµατείς διορίζονται και παύονται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικώς οι Γενικοί Γραµµατείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης
διορίζονται και παύονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Κάθε Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας υπογράφει Συµβόλαιο
Απόδοσης µε τον οικείο Υπουργό το οποίο συµπεριλαµβάνει
τους στόχους και τις δράσεις που αναµένονται από αυτόν κατά
τη διάρκεια της θητείας του. Το Συµβόλαιο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου Υπουργείου. Ο κάθε Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας αξιολογείται σε
ετήσια βάση για την επίδοσή του. Σε περίπτωση που ο Γραµµατέας δεν επιτύχει ουσιωδώς τη στοχοθεσία µε δική του υπαιτιότητα, ο Υπουργός δύναται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό τη
µη συνέχιση της θητείας του και αποφασίζουν από κοινού την
άµεση λήξη της θητείας του.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Πρωθυπουργού, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στα Συµβόλαια Απόδοσης των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων όπως,
ιδίως, ο τύπος, η στοχοθεσία, το χρονοδιάγραµµα ή κάθε άλλο
ζήτηµα αναγκαίο για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 42
Ειδικοί Γραµµατείς
1. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου
Υπουργού, δύναται να συνιστώνται στα Υπουργεία Ειδικές Γραµµατείες για τη διαχείριση συγκεκριµένου έργου ιδιαίτερης εθνικής ή κυβερνητικής σηµασίας, το οποίο προσδιορίζεται στην
απόφαση σύστασής τους. Οι Ειδικές Γραµµατείες του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να υπάγονται σε µέλος της Κυβέρνη-

Άρθρο 44
Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς
και Ειδικούς Γραµµατείς
1. Ως Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς τοποθετούνται πρόσωπα τα
οποία διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: (α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση µιας τουλάχιστον
γλώσσας της Ε.Ε., (γ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων Γενικών ή Ειδικών
Γραµµατέων σε δηµοσίους υπαλλήλους δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δηµοσίους λειτουργούς, καθώς
και σε δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του δηµοσίου τοµέα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του προηγούµενου εδαφίου.
2. Στην περίπτωση διορισµού ή ανάθεσης καθηκόντων της παραγράφου 1, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται σε θέση µετακλητού Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα λογίζεται για όλες τις
συνέπειες ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. Σε περίπτωση
αποχώρησης των ως άνω προσώπων από τις θέσεις τους, επανέρχονται αυτοδίκαια στη θέση που κατείχαν.
3. Οι Γενικοί Γραµµατείς, µε απόφασή τους που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να: (α) µεταβιβάζουν αρµοδιότητες και το δικαίωµα υπογραφής στους προϊσταµένους των υπηρεσιακών µονάδων των οποίων προΐστανται, (β)
µπορούν να συστήνουν µε απόφασή τους επιτροπές ή οµάδες
εργασίας από δηµόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς
και ιδιώτες εµπειρογνώµονες για τη µελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση έργου συναφούς µε τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται. Με την απόφαση
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αυτή µπορεί να καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου. Κατ’ εξαίρεση των προβλεποµένων στο άρθρο
21 του ν. 4354/2015 δύναται να καθορίζεται αµοιβή ή αποζηµίωση των επιτροπών ή οµάδων αυτών µε κοινή απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα και του Γενικού Γραµµατέα που έχει
την αρµοδιότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής, (γ) αναθέτουν,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε ερευνητικά κέντρα ή επιστηµονικά ινστιτούτα τη διενέργεια ερευνών και τη σύνταξη µελετών ή άλλων επιστηµονικών εργασιών, που σχετίζονται µε το
σκοπό και τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας.
4. Η θητεία των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων λήγει υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση παραίτησης, (β) εάν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή σε αναστολή
άσκησης καθηκόντων ή εάν του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, µέχρι
τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α’26), (γ)
εάν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/ 2007
(Α’26), όπως ισχύει, αδικήµατα, (δ) εάν στερηθεί λόγω καταδίκης
τα πολιτικά δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή, (ε) εάν τεθεί υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) ή υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική), (στ) σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των
καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωµατικής ή
πνευµατικής, (η) σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων των
άρθρων 70 έως 72 του παρόντος νόµου ή (θ) στις περιπτώσεις
κατάργησης, συγχώνευσης ή διάσπασης της Γενικής Γραµµατείας στην οποία προΐσταται.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 41 έως 44 ισχύουν και για τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραµµατείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
6. Ελλείποντος, απόντος ή κωλυόµενου Γενικού ή Ειδικού
Γραµµατέα Υπουργείου δύναται, µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού, για χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες και χωρίς καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση, να ανατίθεται σε Γενικό ή Ειδικό
Γραµµατέα του ιδίου Υπουργείου η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αναφορικά µε τους Γενικούς ή Ειδικούς
Γραµµατείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων διενεργείται υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ,
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Άρθρο 45
Οργάνωση και λειτουργία ιδιαίτερων γραφείων
1. Για κάθε µέλος της Κυβέρνησης, πλην του Πρωθυπουργού,
για κάθε Υφυπουργό, για κάθε Γενικό και Ειδικό Γραµµατέα, λειτουργεί ιδιαίτερο γραφείο το οποίο τους επικουρεί στο έργο
τους. Τα ιδιαίτερα γραφεία αποτελούν δηµόσιες υπηρεσίες που
υπάγονται απευθείας σε εκείνον, για την επικουρία του οποίου
λειτουργούν.
2. Η πράξη διορισµού των προσώπων της παραγράφου 1 του
παρόντος συνιστά αυτοδικαίως πράξη σύστασης ιδιαίτερου γραφείου και των θέσεων εργασίας, σύµφωνα µε τα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου. Τα ιδιαίτερα γραφεία καταργούνται
αυτοδικαίως µε την παύση των προσώπων τα οποία επικουρούν.
Η υπηρεσία του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων λήγει αυτοδικαίως µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του
προϊσταµένου µέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού ή
Ειδικού Γραµµατέα.
3. Στις αρµοδιότητες των ιδιαίτερων γραφείων του παρόντος
άρθρου ανήκουν µεταξύ άλλων: (α) η µελέτη θεµάτων και η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την παροχή κατάλληλης
ενηµέρωσης, (β) η επιµέλεια της αλληλογραφίας, (γ) η τήρηση
του προσωπικού πρωτοκόλλου, (δ) η φροντίδα για ό,τι αφορά

την επικοινωνία µε βουλευτές, πολίτες, εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και δηµόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και
(ε) η µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιµοτυπικών υποχρεώσεων.
4. Σε κάθε ιδιαίτερο γραφείο, πλην των ιδιαίτερων γραφείων
Ειδικών Γραµµατέων, προΐσταται διευθυντής. Ο διευθυντής του
ιδιαίτερου γραφείου κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες
όλων όσοι υπηρετούν σε αυτό και φροντίζει για όλα τα θέµατα
οικονοµικής και διοικητικής µέριµνας που αφορούν το προσωπικό του ιδιαίτερου γραφείου σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες.
5. Οι διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων και οι εργαζόµενοι
σε αυτά µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν επιτρέπεται να
ασκούν διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου ούτε έχουν
το χαρακτήρα προϊσταµένης αρχής των υπηρεσιών αυτών.
6. Οι δαπάνες λειτουργίας των ιδιαίτερων γραφείων βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, όπου ασκεί τα καθήκοντά
του εκείνος τον οποίο επικουρούν ή τον προϋπολογισµό της
Προεδρίας της Κυβέρνησης όταν πρόκειται για τα ιδιαίτερα γραφεία των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών Επικρατείας, των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό και των Γενικών ή
Ειδικών Γραµµατέων που υπάγονται σε αυτούς.
Άρθρο 46
Στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων
1. Τα ιδιαίτερα γραφεία των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων στελεχώνονται
από συνεργάτες.
2. Ανά ιδιαίτερο γραφείο µέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα προβλέπονται οι εξής θέσεις
συνεργατών: (α) έως δεκαοκτώ (18) θέσεις στα γραφεία µελών
της Κυβέρνησης, εκ των οποίων έως οκτώ (8) δύνανται να είναι
µετακλητοί, (β) έως δώδεκα (12) θέσεις στα γραφεία των Υφυπουργών, εκ των οποίων έως έξι (6) δύνανται να είναι µετακλητοί,
(γ) έως οκτώ (8) θέσεις στα γραφεία των Γενικών Γραµµατέων,
εκ των οποίων τρείς (3) δύνανται να είναι µετακλητοί και (δ) έως
τέσσερις (4) θέσεις στα γραφεία των Ειδικών Γραµµατέων, εκ
των οποίων δύο (2) δύνανται να είναι µετακλητοί. Στα γραφεία
των Υπουργών οι θέσεις των µετακλητών της προηγούµενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά τον αριθµό των Γενικών Γραµµατειών που υφίστανται στο Υπουργείο. Στα γραφεία
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, ένας εκ των συνεργατών που καλύπτει θέση µετακλητού υπαλλήλου δύναται να
είναι δηµοσιογράφος.
3. Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από:
(α) ιδιώτες µέσω πρόσληψης, οι οποίοι καταλαµβάνουν αποκλειστικά θέσεις µετακλητών, (β) δηµοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990 (Α’ 101) µέσω απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων
µε παράλληλη άσκηση, πλήρη ή µερική, των κύριων καθηκόντων
τους, (γ) δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του Δηµοσίου που υπηρετούν στους φορείς της προηγούµενης περίπτωσης µέσω απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων µε παράλληλη άσκηση, πλήρη
ή µερική, των κύριων καθηκόντων τους.
4. Μια εκ των προβλεπόµενων θέσεων συνεργατών των µελών
της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραµµατέων είναι
θέση του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου.
5. Εάν ο Πρωθυπουργός προΐσταται Υπουργείου διατηρεί το
ιδιαίτερο γραφείο που προβλέπεται για τον οικείο Υπουργό.
6. Ο αριθµός των θέσεων συνεργατών που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 µπορεί να αυξάνει κατά κατηγορία και γραφείο
ανάλογα µε τις ανάγκες του κατά περίπτωση µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου
που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου κατά περίπτωση µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την
αποχώρηση του µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, θέσεις
του ιδιαίτερου γραφείου του οποίου αυξήθηκαν σύµφωνα µε το
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προηγούµενο εδάφιο, οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως.
7. Στα ιδιαίτερα γραφεία µελών της Κυβέρνησης επιτρέπεται
η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συµβούλων για ορισµένο χρονικό
διάστηµα και συγκεκριµένα αντικείµενα, καθ’ υπέρβαση του οριζόµενου ανώτατου αριθµού συνεργατών οι οποίοι υπηρετούν
εθελοντικά και δεν λαµβάνουν µισθό, αποζηµίωση ή άλλη οικονοµική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους. Οι ειδικοί σύµβουλοι του προηγούµενου εδαφίου είναι διακεκριµένοι επιστήµονες
ή εµπειρογνώµονες ειδικού αντικειµένου, υποστηρίζουν στο αντικείµενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρµόδιες υπηρεσίες και προσλαµβάνονται µε αντίστοιχες αποφάσεις
του οικείου µέλους της Κυβέρνησης που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αριθµός των υπηρετούντων µετακλητών ειδικών συµβούλων της παρούσας παραγράφου δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ιδιαίτερο γραφείο.
Άρθρο 47
Διαδικασία στελέχωσης ιδιαίτερων γραφείων
1. Η πλήρωση των θέσεων των συνεργατών γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης: (α) µε πράξη πρόσληψης την
οποία υπογράφει το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, (β) στις περιπτώσεις απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού υποδοχής και του αρµόδιου Υπουργού προέλευσης.
2. Με τις ως άνω πράξεις ή αποφάσεις καθορίζονται οι θέσεις
που καλύπτουν οι υπάλληλοι, καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο
στο οποίο εντάσσονται µαζί µε τυχόν επιδόµατα θέσης ευθύνης
και άλλες παροχές. Προκειµένου για µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. απαιτείται πάντοτε άδεια της
οικείας Συγκλήτου.
3. Οι αποσπάσεις ή οι αναθέσεις καθηκόντων συνεργατών στα
ιδιαίτερα γραφεία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό. Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές οµοιόβαθµες θέσεις για όσο χρόνο ο συνεργάτης που
αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο ιδιαίτερο γραφείο. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που ο
αποσπώµενος συνεργάτης κατέχει οργανικά.
4. Η λήξη της πρόσληψης, της απόσπασης ή και της ανάθεσης
καθηκόντων συνεργάτη µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε µόνη
πράξη του οικείου Υπουργού. Ο ως άνω τερµατισµός δεν γεννά
κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης στον υπάλληλο του οποίου η
σχέση εργασίας στο ιδιαίτερο γραφείο τερµατίστηκε.
Άρθρο 48
Ελάχιστα προσόντα και αποδοχές
µετακλητών υπαλλήλων
1. Όσοι καλύπτουν θέσεις συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων του άρθρου 46 του παρόντος µε πρόσληψη σε θέσεις µετακλητών πρέπει να πληρούν τα εξής ελάχιστα προσόντα: (α)
απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, καθώς και κάθε
τίτλου που προβλέπεται ως προσόν διορισµού για υπαλλήλους
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και (β) καλή γνώση γλώσσας χώρας της
Ε.Ε..
2. Σε κάθε περίπτωση πλήρωσης θέσης συνεργάτη µε πρόσληψη σε ιδιαίτερα γραφεία απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται κάθε φορά για τους δηµοσίους
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, εκτός από το ανώτερο όριο
ηλικίας για διορισµό. Πρόσληψη, απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων δεν µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις,
πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 46, εφόσον συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 76 του παρόντος.
3. Η ύπαρξη των προσόντων και η µη ύπαρξη κωλύµατος διορισµού ή απαγόρευσης διορισµού της προηγούµενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψηφίου για το διορισµό βεβαιώνεται
µε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.
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4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την πρόσληψη των συνεργατών
των ως άνω γραφείων έχουν υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών
στοιχείων του προσλαµβανόµενου προσωπικού σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
5. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζηµιώσεις των διευθυντών
των ιδιαίτερων γραφείων και των συνεργατών σε αυτά, καθώς
και ο τρόπος καταβολής αυτών, καθορίζονται από τις κείµενες
περί µισθολογίου διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 49
Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής - Σχέδια Δράσης Υπουργείων
1. Ο ετήσιος κυβερνητικός προγραµµατισµός αποτυπώνεται
στο Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.), το
οποίο συντάσσεται από τις Γενικές Γραµµατείες Συντονισµού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης και εγκρίνεται από το τακτικό
Υπουργικό Συµβούλιο του Δεκεµβρίου κάθε έτους.
2. Το Ε.Σ.Κυ.Π. περιλαµβάνει ως διακριτά παραρτήµατα: (α)
τον ετήσιο ρυθµιστικό προγραµµατισµό της Κυβέρνησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος, (β) τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων στη δηµόσια διοίκηση και
στην τοπική αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του παρόντος και (γ) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργού για τον προϋπολογισµό σχετικά µε τη συµφωνία του Ε.Σ.Κυ.Π µε τους στόχους
και τις προτεραιότητες του Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Το Ε.Σ.Κυ.Π. αποτελεί σύνθεση των επιµέρους Σχεδίων
Δράσης των Υπουργείων, τα οποία προετοιµάζονται υπό τον συντονισµό και την επίβλεψη των Υπηρεσιών Συντονισµού των οικείων Υπουργείων.
3. Τα Σχέδια Δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στις οικείες Γενικές Γραµµατείες Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση του
αρµοδίου Υπηρεσιακού Γραµµατέα Διοίκησης του οικείου
Υπουργείου, για τη συµφωνία του Σχεδίου µε τον Προϋπολογισµό και το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
του Υπουργείου, καθώς και µε το Μνηµόνιο Συνεργασίας που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 παράγραφος 1 του ν. 4484/2017 (Α’110).
4. Μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συµβούλιο τον
Δεκέµβριο κάθε έτους, το Ε.Σ.Κυ.Π. και τα Σχέδια Δράσης των
Υπουργείων, αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των
Υπουργείων και είναι πλήρως προσβάσιµα από όλους τους πολίτες.
5. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η Προεδρία της Κυβέρνησης συντάσσει και εκδίδει
πρότυπο σχέδιο δράσης Υπουργείου και πρότυπο Ε.Σ.Κυ.Π.,
καθώς και λοιπά απαραίτητα έγγραφα για την ορθή συµπλήρωσή
τους.
Άρθρο 50
Ετήσιος ρυθµιστικός προγραµµατισµός
της Κυβέρνησης
1. Τα Σχέδια Δράσης των Υπουργείων συµπεριλαµβάνουν τον
αριθµό και το αντικείµενο των νοµοσχεδίων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών πράξεων που προτίθενται να υποβάλουν
στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ώστε να εισαχθούν για ψήφιση
στη Βουλή ή να υποβληθούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας ή
να εκδοθούν κατά το επόµενο έτος.
2. Η Προεδρία της Κυβέρνησης µπορεί να θέτει ετήσιους στό-
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χους µείωσης ή εξορθολογισµού του ρυθµιστικού όγκου, βάσει
των οποίων συντάσσεται ο τελικός ρυθµιστικός προγραµµατισµός της Κυβέρνησης.
3. Επιτρέπεται η υπέρβαση του προγραµµατισµένου αριθµού
των ως άνω νοµοσχεδίων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον,
σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τις επικρατούσες συνθήκες ή αν πρόκειται
για νοµοσχέδια µε τα οποία γίνεται εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για νοµοσχέδια
που κυρώνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και διεθνείς
συνθήκες ή συµβάσεις, καθώς και για νοµοσχέδια που χαρακτηρίζονται από την Κυβέρνηση ως κατεπείγοντα ή που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και συζητούνται και ψηφίζονται, σύµφωνα µε
τα άρθρα 109 και 110 του Κανονισµού της Βουλής.
4. Η Προεδρία της Κυβέρνησης συντάσσει ετήσια Έκθεση
Ρυθµιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης, την οποία δηµοσιεύει
τον Δεκέµβριο κάθε έτους και η οποία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: (α) τους νόµους, τα προεδρικά διατάγµατα και τις κανονιστικές αποφάσεις που η Κυβέρνηση προγραµµατίζει να θέσει σε
ισχύ εντός του επόµενου εξαµήνου, (β) τις τροποποιήσεις που
αυτές οι ρυθµίσεις θα επιφέρουν, (γ) την αξιολόγηση της εφαρµογής νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών πράξεων του προηγούµενου έτους και τις ενέργειες στις οποίες θα
προβεί µετά από την αξιολόγηση και (δ) τους κώδικες που θα τεθούν σε ισχύ και τη νοµοθεσία που κωδικοποιούν.
Άρθρο 51
Ετήσιος προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού
της δηµόσιας διοίκησης
1. Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος βάσει ετήσιου στρατηγικού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε
οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών για θέµατα δηµόσιας διοίκησης και προϋπολογισµού και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων της παραγράφου 2, στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, στους φορείς της παραγράφου 2 δεν περιλαµβάνεται
η Βουλή των Ελλήνων.
4. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήµατος
πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 16
του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούµενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου
αυτού.
5. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειµενικά αδύνατον να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4, είναι
δυνατή η έγκριση του αιτήµατος από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ.
33/2006, όπως ισχύει, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
6. Μέχρι το τέλος του µηνός Μαΐου κάθε έτους, τα αρµόδια
Υπουργεία καταρτίζουν, µε βάση τον πολυετή προγραµµατισµό
του άρθρου 3 του ν. 4590/2019, καταστάσεις µε το τακτικό και
εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη
για το επόµενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στο
πλαίσιο των προσχεδίων δράσης τους. Στις καταστάσεις του
προηγούµενου εδαφίου συµπεριλαµβάνεται και το προσωπικό
για τους εποπτευόµενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες
ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και τους
εποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτοµέας S1313 του Μητρώου
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής)
συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτηµα, το οποίο υποβάλλεται από
το αρµόδιο για τους Ο.Τ.Α. Υπουργείο, στο Υπουργείο που είναι
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αρµόδιο για τα θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού του
δηµοσίου. Τα αιτήµατα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση που περιλαµβάνει: (α) Τεκµηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών
προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασµού, (β) τον αριθµό των κενών θέσεων
του φορέα, (γ) τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό,
τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, (δ) το ύψος της προκαλούµενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης
αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό,
τη συνολική προκαλούµενη επιβάρυνση για κάθε επόµενο έτος
και (ε) τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.
7. Το αρµόδιο για θέµατα δηµόσιας διοίκησης, Υπουργείο σε
συνεργασία µε το αρµόδιο για θέµατα προϋπολογισµού Υπουργείο, λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα των φορέων, σε συνδυασµό µε τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του
ανθρωπίνου δυναµικού, διαµορφώνουν τον ετήσιο προγραµµατισµό για τις προσλήψεις του επόµενου έτους.
8. Κατόπιν, το σχέδιο αυτό αποστέλλεται µέχρι το τέλος Ιουλίου στην Προεδρία της Κυβέρνησης ως µέρος του Προσχεδίου
Δράσης του Υπουργείου που είναι αρµόδιο για τα θέµατα ανθρωπίνου δυναµικού του δηµοσίου τοµέα και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συµβούλιο Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο έγκρισης
του ενοποιηµένου προγράµµατος κυβερνητικής πολιτικής.
9. Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραµµατισµό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνονται από την
Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, εφόσον έχουν όλως
έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιµες
πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
10. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, πραγµατοποιείται µε έγκριση
της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 52
Διαδικασία προγραµµατισµού κυβερνητικού έργου
1. Εντός του Μαΐου κάθε έτους αποστέλλονται στις Υπηρεσίες
Συντονισµού κάθε Υπουργείου οι βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και στόχοι ανά τοµέα πολιτικής και ανά Υπουργείο,
όπως αυτοί καθορίζονται στο Υπουργικό Συµβούλιο Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου του Απριλίου,
καθώς και οδηγίες κατάρτισης των Σχεδίων Δράσης του επόµενου έτους.
2. Τα Υπουργεία, βάσει των κατευθυντήριων αρχών ξεκινούν
τη σύνταξη των Προσχεδίων Δράσης σε παράλληλη διεργασία
και συντονισµό µε τη σύνταξη άλλων προγραµµατικών κειµένων
όπως η σύνταξη του προϋπολογισµού και του Μεσοπρόθεσµου
Σχεδίου Δηµοσιονοµικής Πολιτικής.
3. Τα Προσχέδια Δράσης περιλαµβάνουν: (α) τις στρατηγικές
επιλογές, τους άξονες πολιτικής και τις βασικές δράσεις που θα
εφαρµόσει το Υπουργείο, στο πλαίσιο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Οι στόχοι πρέπει να βασίζονται σε δείκτες και να είναι
όσο το δυνατόν ποσοτικοποιηµένοι, (β) τις συναρµοδιότητες µε
άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δηµοσίου και τους τρόπους µε
τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισµός και
συνεργασία για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων, (γ) τις
απαραίτητες νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις που θα εισαχθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς υλοποίηση των δράσεων και πάντως στο πλαίσιο του ρυθµιστικού προγραµµατισµού
της Κυβέρνησης. Για κάθε πρόταση πρέπει να υπάρχει πλήρης
τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα της ρυθµιστικής παρέµβασης
σε σχέση µε άλλες δράσεις που µπορούν να εφαρµοστούν για
την επίτευξη των ίδιων σκοπών.
4. Τα Προσχέδια Δράσης αποστέλλονται στην Προεδρία της
Κυβέρνησης, για την απαραίτητη επεξεργασία, µέχρι τα µέσα
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Ιουλίου. Κατά την επεξεργασία τους οι υπηρεσίες της Προεδρίας
της Κυβέρνησης συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και
εξετάζουν τα Προσχέδια Δράσης ως προς τη συµβατότητά τους
µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής,
καθώς και ως προς τις επικαλύψεις που ενδεχοµένως παρουσιάζονται. Επιπλέον, εξετάζονται η συµβατότητα µε τις κυβερνητικές
κατευθυντήριες γραµµές, καθώς και ζητήµατα στοχοθεσίας. Παράλληλα, η Προεδρία της Κυβέρνησης προετοιµάζει το Ενοποιηµένο Προσχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής το οποίο θα εισαχθεί
προς έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο Προγραµµατισµού και
Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου του Σεπτεµβρίου.
5. Τυχόν, διαφωνίες επί της σύνταξης των Προσχεδίων Δράσης και του Ενοποιηµένου Προσχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής,
εισάγονται προς επίλυση στο Υπουργικό Συµβούλιο Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, το οποίο και
αποφασίζει.
6. Τα Προσχέδια Δράσης των Υπουργείων και το Ενοποιηµένο
Προσχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου του Σεπτεµβρίου εκάστου έτους.
7. Με την έγκριση των ως άνω κειµένων και µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, η Προεδρία της Κυβέρνησης αποστέλλει τα Προσχέδια
Δράσεις στις Υπηρεσίες Συντονισµού των Υπουργείων. Τα
Υπουργεία ενσωµατώνουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και
αποστέλλουν τα Σχέδια για τη δεύτερη ανάγνωση, η οποία ολοκληρώνεται τη 15η Νοεµβρίου οπότε και τα Σχέδια Δράσης επιστρέφουν για τις τελικές υπογραφές και την υποβολή τους στην
Προεδρία της Κυβέρνησης. Η Προεδρία της Κυβέρνησης συντάσσει το Ενοποιηµένο Σχέδιο της Κυβερνητικής Πολιτικής το
οποίο και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο µαζί µε τα Σχέδια Δράσης µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου, οπότε και δηµοσιοποιούνται.
8. Εντός του έτους υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης των
Υπουργείων και του Ενοποιηµένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής είναι δυνατή η έγκριση νέων πολιτικών ή δράσεων, η τροποποίηση ή διόρθωση των υφιστάµενων και η διαγραφή
εγκεκριµένων πολιτικών ή δράσεων, εφόσον αυτές εγκριθούν
από το Υπουργικό Συµβούλιο ή από τα αρµόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Στην περίπτωση αυτή, η Προεδρία της Κυβέρνησης συντάσσει Συµπληρωµατικό Έγγραφο Τροποποίησης
του Ε.Σ.Κυ.Π. το οποίο επεξηγεί τους λόγους των τροποποιήσεων του προηγούµενου εδαφίου και το οποίο αναρτά στην
ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως και για τα Σχέδια Δράσης των Υπουργείων, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Συντονισµού, σε συνεργασία µε την Προεδρία της Κυβέρνησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 53
Επίπεδα παρακολούθησης εφαρµογής
του κυβερνητικού έργου
1. Η παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου συνίσταται στην
κατά µήνα αξιολόγηση σε κεντρικό επίπεδο της υλοποίησης των
Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, καθώς και του Ενοποιηµένου
Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, προκειµένου να επιτευχθούν οι
τεθέντες στόχοι.
2. Η παρακολούθηση πραγµατοποιείται σε πολιτικό επίπεδο
(α) από το Υπουργικό Συµβούλιο κατά τις τακτικές, µηνιαίες συναντήσεις του, (β) από τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα κατά
το µέρος των αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και
(γ) από τις Πολιτικές Επιτροπές Παρακολούθησης Δηµοσίων Πολιτικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55.
3. Σε διοικητικό επίπεδο τα όργανα της παραγράφου 2 επικουρούνται στο έργο τους από Διυπουργικές Οµάδες Εργασίας τις
οποίες συστήνει η Προεδρία της Κυβέρνησης και στις οποίες
συµµετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες από τα αρµόδια Υπουργεία, καθώς και στελέχη της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
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4. Η διαδικασία παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου ξεκινά µε τη σύγκληση της Ετήσιας Συνάντησης Γενικών Διευθυντών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54.
Άρθρο 54
Ετήσια Συνάντηση Γενικών Διευθυντών
Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης
1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους και αφού έχει εγκριθεί ο ετήσιος
προϋπολογισµός και το Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, πραγµατοποιείται, µε µέριµνα της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η ετήσια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών της
Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης.
2. Στην ετήσια συνάντηση παρευρίσκεται η πολιτική ηγεσία η
οποία εκπροσωπείται από τον Πρωθυπουργό, τα µέλη της Κυβέρνησης, τους Υφυπουργούς και τους Γενικούς και Ειδικούς
Γραµµατείς. Στην ετήσια συνάντηση παρευρίσκονται και οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς των Υπουργείων.
3. Σκοπός της συνάντησης είναι ο απολογισµός του κυβερνητικού έργου κατά το προηγούµενο έτος και η παρουσίαση των
βασικών κατευθυντήριων γραµµών του κυβερνητικού προγραµµατισµού του επόµενου έτους, καθώς και του προϋπολογισµού,
όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Βουλή.
4. Τα αρµόδια στελέχη της Προεδρίας της Κυβέρνησης παρουσιάζουν τη βασική στοχοθεσία για κάθε Υπουργείο και για
κάθε τοµέα πολιτικής και αποσαφηνίζουν τις παραµέτρους υλοποίησης του προγράµµατος. Ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας ή ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του κάθε Υπουργείου
παρουσιάζει τις βασικές κατευθύνσεις της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ερχόµενου έτους.
5. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κάθε Υπηρεσιακός Γραµµατέας ή Γενικός Διευθυντής µπορεί να παρουσιάσει λεπτοµέρειες του σχεδίου δράσης του Υπουργείου και της στοχοθεσίας
του, εφόσον έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη της συνάντησης, µε µέριµνα της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
6. Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, καθορίζεται κάθε
λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 55
Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης
Δηµοσίων Πολιτικών
1. Η Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δηµοσίων Πολιτικών
αποτελεί συλλογικό όργανο στο οποίο συµµετέχουν οι αρµόδιοι
Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς και έχει ως βασικές αρµοδιότητες
την παρακολούθηση της υλοποίησης του Κυβερνητικού Έργου,
την άρση διυπουργικών διαφορών και την προετοιµασία και υποστήριξη των τακτικών συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
2. Η Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δηµοσίων Πολιτικών
συγκαλείται τακτικώς µια εβδοµάδα πριν τη σύγκληση του
Υπουργικού Συµβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, µετά από πρόσκληση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στέλεχος της Προεδρίας της
Κυβέρνησης προεδρεύει των συνεδριάσεων και ενηµερώνει αρµοδίως τον Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου για κάθε
θέµα που πρέπει να γίνει αντικείµενο συζήτησης στο Υπουργικό
Συµβούλιο.
3. Η σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής κατά τις τακτικές της
συνεδριάσεις καθορίζεται από το αρµόδιο στέλεχος της Προεδρίας της Κυβέρνησης βάσει της σχεδιαζόµενης ηµερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συµβουλίου, αλλά και λοιπών θεµάτων για
τα οποία πρέπει να επιληφθεί η Πολιτική Επιτροπή κατά την
κρίση του. Στις τακτικές συνεδριάσεις µπορούν να συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου οι επικεφαλής των Υπηρεσιών Συντονισµού, στελέχη της Προεδρίας της Κυβέρνησης που χειρίζονται
τα συγκεκριµένα θέµατα, καθώς και οι µετακλητοί υπάλληλοι της
Προεδρίας της Κυβέρνησης.
4. Η Πολιτική Επιτροπή µπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως
µετά από πρόσκληση του αρµοδίου στελέχους της Προεδρίας
της Κυβέρνησης, οποιαδήποτε στιγµή αυτό κριθεί απαραίτητο.
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Η σύνθεση και η ηµερήσια διάταξη των έκτακτων συνεδριάσεων
καθορίζεται από το αρµόδιο στέλεχος της Προεδρίας της Κυβέρνησης στην πρόσκληση που αποστέλλει.
5. Στις έκτακτες συνεδριάσεις προεδρεύει στέλεχος που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό ή από όποιον ασκεί την αρµοδιότητα αυτή µε απόφαση του Πρωθυπουργού και µπορούν να
συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι επικεφαλής των Υπηρεσιών Συντονισµού, στελέχη της Προεδρίας της Κυβέρνησης που
χειρίζονται τα συγκεκριµένα θέµατα, καθώς και σύµβουλοι ή συνεργάτες του Πρωθυπουργού.
6. Διυπουργικές διαφωνίες σε ζητήµατα συναρµοδιότητας επιλύονται στην Πολιτική Επιτροπή. Εάν η διαφωνία είναι εξαιρετικά
σοβαρή και δεν µπορεί να επιλυθεί στο επίπεδο αυτό, ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου την εισάγει στο Υπουργικό
Συµβούλιο για οριστική επίλυση, µετά από σχετική εισήγηση του
στελέχους που προεδρεύει της Επιτροπής.
7. Γραµµατειακή υποστήριξη και τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής, ασκεί η Προεδρία της Κυβέρνησης.
8. Στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής µπορούν να
προσκαλούνται χωρίς δικαίωµα ψήφου, στελέχη της δηµόσιας
διοίκησης, εµπειρογνώµονες και όποιος άλλος κρίνεται απαραίτητος για την αποτελεσµατική λειτουργία των συγκεκριµένων οργάνων.
Άρθρο 56
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής ρυθµίσεων
1. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών και πάντως πριν από την
παρέλευση πενταετίας από τη θέση του νόµου σε ισχύ, αξιολογείται η ρύθµιση µε βάση τα δεδοµένα που ανακύπτουν από την
εφαρµογή της. Κατά την αξιολόγηση αποτιµώνται το κόστος που
απαίτησε η εφαρµογή της ρύθµισης, οι επιπτώσεις ή παρεπόµενες συνέπειες που προέκυψαν από αυτήν, το όφελος και τα εν
γένει θετικά αποτελέσµατα που προήλθαν από την εφαρµογή
της, καθώς και τα πορίσµατα της νοµολογίας.
2. Η διαδικασία αξιολόγησης εκκινεί από την Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία για τον λόγο αυτόν στέλνει σχετικό έγγραφο
στην Υπηρεσία Συντονισµού του οικείου Υπουργείου.
3. Η Υπηρεσία Συντονισµού, διαβιβάζει το σχετικό έγγραφο
στις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου οι τελευταίες
να προβούν στην αξιολόγηση της ρύθµισης και να διατυπώσουν
προτάσεις βελτίωσης, τροποποίησης ή αναθεώρησης των διατάξεων που κρίνονται αναγκαίες αφού προηγουµένως απευθυνθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στους καθ’ ύλην αρµόδιους
κοινωνικούς εταίρους, σε πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα, επιστηµονικούς φορείς, καθώς και στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή. Αξιολόγηση µπορεί να διενεργεί και η
Βουλή από όργανο και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον
Κανονισµό της.
4. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής της ρύθµισης, η πρόταση νέας ρύθµισης µε την ένταξη σε αυτήν των τροποποιούµενων διατάξεων και η ανάλυση συνεπειών των νέων
διατάξεων υποβάλλονται προς εκτίµηση και διατύπωση παρατηρήσεων στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Στο Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής κάθε έτους περιλαµβάνεται
κατάλογος των ρυθµίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόµενο έτος, καθώς και χρονοδιάγραµµα της αξιολόγησής τους.
5. Κάθε σχέδιο νόµου, κανονιστικό διάταγµα ή υπουργική απόφαση βαρύνουσας σηµασίας δύναται να ενσωµατώνει ρήτρα αυτοδίκαιης κατάργησης µετά από ορισµένο χρόνο από τη θέση σε
ισχύ των διατάξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ
Άρθρο 57
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου: (α) Ρύθµιση

είναι κάθε νοµοσχέδιο, προσθήκη ή τροπολογία και κάθε πράξη
ή απόφαση, η οποία περιέχει γενικούς και απρόσωπους κανόνες
δικαίου. (β) Καλή Νοµοθέτηση είναι η πολιτική διαµόρφωσης
αρχών και µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθµίσεων
και των διαδικασιών παραγωγής τους. (γ) Ρυθµιστική διακυβέρνηση είναι ο ρυθµιστικός προγραµµατισµός και η τήρηση των
αρχών Καλής Νοµοθέτησης κατά τη σύνταξη, θέσπιση και εφαρµογή των ρυθµίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων πολιτικής για την
προώθησή τους. (δ) Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης είναι το έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η αναγκαιότητα της ρύθµισης,
καθώς και το σύνολο των οικονοµικών, κοινωνικών και άλλων συνεπειών.
2. Αρµόδια υπηρεσία για τον αποτελεσµατικό συντονισµό και
εφαρµογή της ρυθµιστικής διακυβέρνησης είναι η Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων µε την επιφύλαξη ειδικής διάταξης.
Άρθρο 58
Αρχές Καλής Νοµοθέτησης
1. Η ποιότητα των ρυθµίσεων διασφαλίζεται µε την τήρηση των
αρχών καλής νοµοθέτησης, όπως είναι ιδίως: (α) η αναλογικότητα (καταλληλότητα, αναγκαιότητα, εύλογη σχέση µέσου και
σκοπού), (β) η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου των
ρυθµίσεων, (γ) η αποφυγή αντιφατικών ρυθµίσεων ή ρυθµίσεων
που αποκλίνουν από τη γενική πολιτική, (δ) η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της ρύθµισης, (ε) η διαφάνεια µέσω της
προσβασιµότητας στις ρυθµίσεις και της δυνατότητας υποβολής
προτάσεων σχετικών µε αυτές, κατά το στάδιο της κατάρτισης
και της αξιολόγησης της εφαρµογής τους (ανοιχτή διαδικασία),
(στ) η επικουρικότητα και λογοδοσία µέσω του σαφούς προσδιορισµού των αρµόδιων οργάνων εφαρµογής των ρυθµίσεων, (ζ) η
ασφάλεια δικαίου, (η) η ισότητα των φύλων, (θ) η δηµοκρατική
νοµιµοποίηση.
2. Οι αρχές της καλής νοµοθέτησης εφαρµόζονται: (α) κατά
την κατάρτιση σχεδίων και προτάσεων νόµων, καθώς και κανονιστικών πράξεων, (β) κατά την αξιολόγηση των νόµων και των κανονιστικών πράξεων, (γ) κατά την απλούστευση, την
αναµόρφωση και την κωδικοποίηση των ρυθµίσεων.
3. Κατά την ενσαµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην ελληνική έννοµη τάξη, τα όργανα ενσωµάτωσης µεριµνούν
για: (α) την έγκαιρη εναρµόνιση, (β) την τήρηση των αρχών
καλής νοµοθέτησης και των ειδικών κανόνων σύνταξης του άρθρου 59.
Άρθρο 59
Ειδικοί κανόνες σύνταξης νοµοσχεδίων
1. Εξουσιοδοτικές διατάξεις, κατά το µέρος και µε τον τρόπο
που επιτρέπονται από το ισχύον Σύνταγµα, θεσπίζονται µόνο εάν
ο σκοπός της εξουσιοδότησης δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τη
χρήση υφιστάµενων εξουσιοδοτήσεων. Εφόσον το νοµοσχέδιο
προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία και η Προεδρία της Κυβέρνησης το κρίνει αναγκαίο, δεν εισάγεται στο
Υπουργικό Συµβούλιο για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από τα
προσχέδια αυτών των πράξεων και από χρονοδιάγραµµα εφαρµογής.
2. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που προκύπτουν από τη
µεταβολή της νοµοθεσίας (µεταβατικές διατάξεις) τίθενται σε
αυτοτελές άρθρο. Οι µεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να
τίθενται στο ίδιο άρθρο µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που
έχουν πάγιο χαρακτήρα.
3. Σε περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής, κατά την οποία αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή παρεµβάλλονται
άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το άρθρο ή Κεφάλαιο, όπως διαµορφώνεται τελικά. Επίσης, δεν επιτρέπονται: (α) η αόριστη
παραποµπή σε άλλες διατάξεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται
ρητά και συγκεκριµένα και (β) οι παρεκκλίσεις από πάγιες ή πρόσφατες διατάξεις χωρίς αποχρώντα λόγο.
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4. Σε περίπτωση συνολικής ρύθµισης ενός θέµατος, διατυπώνεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων και οι καταργούµενες
διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτοτελές άρθρο, στο τέλος του
νοµοσχεδίου.
5. Εντός πέντε (5) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου η Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων συντάσσει Εγχειρίδιο Νοµοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας, το οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της και στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την τήρηση των αρχών του παρόντος Κεφαλαίου. Κανένα σχέδιο νόµου, προεδρικό διάταγµα ή άλλη κανονιστική
πράξη δεν υποβάλλεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης εάν δεν
ικανοποιεί τα κριτήρια του Εγχειριδίου.
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος ρυθµίσεων
1. Η έναρξη ισχύος των ρυθµίσεων πρέπει να καταχωρίζεται
πάντοτε σε ιδιαίτερο άρθρο. Αν για ορισµένες διατάξεις ορίζεται
διαφορετικά σε σχέση µε τις λοιπές διατάξεις χρόνος έναρξης
της ισχύος τους, αυτό πρέπει να ορίζεται ρητώς σε αυτοτελή και
αριθµηµένη παράγραφο, µε µνεία της σχετικής διάταξης και του
χρόνου έναρξης της ισχύος της.
2. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ρύθµιση που επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την επιχειρηµατική δραστηριότητα τίθεται σε
ισχύ είτε την πρώτη Ιανουαρίου είτε την πρώτη Ιουλίου εκάστου
έτους. Ο καθορισµός της έναρξης ισχύος κάθε ρύθµισης του
προηγούµενου εδαφίου πρέπει πάντως να διασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο προσαρµογής στις νέες ρυθµίσεις, ο οποίος δεν
µπορεί να είναι λιγότερος από δύο (2) µήνες.
3. Από τις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται εξαίρεση κατά την κρίση της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, στις περιπτώσεις: (α) ρυθµίσεων, η άµεση ισχύς των οποίων επιβάλλεται για την αντιµετώπιση εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, (β) ρυθµίσεων οι οποίες
ενσωµατώνουν στην ελληνική έννοµη τάξη ευρωπαϊκές ή διεθνείς υποχρεώσεις. Η συνδροµή των προϋποθέσεων των ανωτέρω εξαιρετικών περιπτώσεων πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.
Άρθρο 61
Διαβούλευση
1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται µε τη δηµοσιοποίηση, µε πρόσφορα µέσα, της σχεδιαζόµενης ρύθµισης, µε σκοπό την έγκαιρη
ενηµέρωση και συµµετοχή σε αυτήν κάθε ενδιαφεροµένου. Υπόχρεη για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι η Προεδρία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
2. Η διαβούλευση επί των νοµοσχεδίων γίνεται και µέσω του
δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδοµάδες. Κατά τη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στον δικτυακό
τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νοµοσχεδίου καθώς και µία
προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης και παρέχεται η
δυνατότητα κατ' άρθρον σχολιασµού.
3. Η διαβούλευση µπορεί να συντµηθεί µέχρι µία (1) εβδοµάδα
ή να επιµηκυνθεί για µία (1) ακόµη εβδοµάδα, µε εισήγηση του
οικείου Υπουργού και έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
για επαρκώς τεκµηριωµένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται
στην έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη
ρύθµιση.
4. Η Υπηρεσία Συντονισµού του οικείου Υπουργείου συντάσσει
έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν
µέρος στη διαβούλευση και τεκµηριώνεται η ενσωµάτωσή τους
ή µη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση εντάσσεται στην τελική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης του άρθρου 62 του παρόντος και
συνοδεύει τη ρύθµιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στον δικτυακό τόπο στον οποίον έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.
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Άρθρο 62
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης
1. Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας,
συνοδεύεται από Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης (εφεξής Ανάλυση).
2. Η Ανάλυση συµπεριλαµβάνει τις εξής ενότητες: (α) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 74 παράγραφος 1 του Συντάγµατος,
η οποία πρέπει ιδιαιτέρως να συµπεριλαµβάνει τον εντοπισµό και
οριοθέτηση του προβλήµατος που η ρύθµιση επιδιώκει να επιλύσει, τη διατύπωση συγκεκριµένων σαφών και χρονικά οριοθετηµένων και κατά το δυνατόν µετρήσιµων, στόχων που επιδιώκονται
µε τη ρύθµιση και τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή
η επίτευξή τους χωρίς την ύπαρξη αυτής, (β) την έκθεση του άρθρου 75 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία προσδιορίζει τη δηµοσιονοµική
επίπτωση επί του Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης από τις
διατάξεις της ρύθµισης, κατόπιν αξιολόγησης της εισήγησης του
οικείου Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,
µε βάση το άρθρο 24 παράγραφος 5 του ν. 4270/2014 όπως
ισχύει, (γ) την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος στην περίπτωση νοµοσχεδίων που συνεπάγονται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων, (δ) την έκθεση γενικών συνεπειών στην
οποία αναλύονται οι συνέπειες της ρύθµισης, δηλαδή οφέλη, κόστος και κίνδυνοι, στις εξής θεµατικές: (αα) θεσµοί, δηµόσια διοίκηση και διαφάνεια, (ββ) αγορά, οικονοµία και ανταγωνισµός, (γγ)
κοινωνία και κοινωνικές οµάδες, (δδ) φυσικό, αστικό και πολιτιστικό περιβάλλον, (εε) νησιωτικότητα, (ε) την έκθεση διαβούλευσης, η οποία παρουσιάζει τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα της
διαβούλευσης κατά τον σχεδιασµό της ρύθµισης, (στ) την έκθεση
νοµιµότητας, η οποία εστιάζει στη συνταγµατικότητα των διατάξεων και τη συµφωνία τους µε το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και
µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες, (ζ) τον πίνακα τροποποιούµενων ή καταργούµενων διατάξεων και (η) την έκθεση εφαρµογής της ρύθµισης, η οποία συµπεριλαµβάνει τον σαφή
προσδιορισµό των οργάνων της διοίκησης που είναι αρµόδια για
την εφαρµογή της ρύθµισης, καθώς και το χρονοδιάγραµµα έκδοσης των προβλεπόµενων κανονιστικών πράξεων.
3. Όλα τα απαραίτητα δεδοµένα που αφορούν και τεκµηριώνουν την προτεινόµενη ρύθµιση, ιδίως στατιστικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά και χωρικά πρέπει να παρέχονται σε ανοιχτή και
επεξεργάσιµη µορφή.
4. Η Ανάλυση ενσωµατώνει όλες τις γνώµες και τα πορίσµατα
των αρµοδίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών στην έκθεση
γενικών συνεπειών της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2, οι
οποίες έχουν ζητηθεί, είτε από το επισπεύδον Υπουργείο είτε από
την Προεδρία της Κυβέρνησης.
5. Εντός πέντε (5) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος η
Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών θεµάτων συντάσσει και δηµοσιεύει υπόδειγµα Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης,
καθώς και εγχειρίδιο για την ορθή συµπλήρωσή της, τα οποία διανέµει σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 63
Νοµοπαρασκευαστική διαδικασία Σχεδίων Νόµων
και Κανονιστικών Πράξεων
1. Η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία ξεκινά µε πρωτοβουλία
του αρµοδίου Υπουργού, στο πλαίσιο του ετήσιου ρυθµιστικού
προγραµµατισµού του Υπουργείου του, σύµφωνα µε το άρθρο
50 του παρόντος. Ο Υπουργός δύναται να υποβάλει στην Γενική
Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων: (α) προσχέδιο νόµου και προκαταρκτική ανάλυση συνεπειών ρύθµισης
η οποία συµπεριλαµβάνει τα στοιχεία του άρθρου 62 που κρίνει
αναγκαία ή (β) τις κατευθυντήριες γραµµές του σχεδίου νόµου
µαζί µε όποιο στοιχείο θεωρεί αναγκαίο να συµπεριληφθεί στην
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης.
2. Κάθε σχέδιο νόµου ή κατευθυντήριες γραµµές σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο υποβάλλονται στην Υπηρεσία Συντονισµού του οικείου Υπουργείου προκειµένου να τα αποστείλει
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στη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων,
για να εκκινήσει η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία. Στην ως άνω
Υπηρεσία υποβάλλεται και κάθε κανονιστική πράξη προκειµένου
όσες από αυτές έχουν µείζονα οικονοµική ή κοινωνική σηµασία,
σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας Συντονισµού, να υποβληθούν στην ως άνω Γενική Γραµµατεία.
3. Η Προεδρία της Κυβέρνησης, συστήνει νοµοπαρασκευαστική
Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν στελέχη του αρµόδιου Υπουργείου και στελέχη της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στη νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν και σύµβουλοι
ή συνεργάτες του αρµόδιου Υπουργού ή Υπουργών µε συναρµοδιότητα, ιδιώτες – εµπειρογνώµονες, καθώς και µέλη Δ.Ε.Π. ή
µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) µε εξειδίκευση
πάνω στο αντικείµενο της ρύθµισης.
4. Η νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) συντάσσει το τελικό σχέδιο νόµου, σύµφωνα µε τις
αρχές της Καλής Νοµοθέτησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες
του αρµόδιου Υπουργείου, (β) διενεργεί αξιολόγηση του προσχεδίου νόµου και της προκαταρκτικής Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τη συµφωνία τους µε την ευρύτερη
κυβερνητική πολιτική και τους τιθέµενους από την Κυβέρνηση
στόχους, την τήρηση της συνταγµατικότητας, νοµιµότητας και την
τήρηση των νοµοτεχνικών κανόνων, καθώς και την ορθή και πλήρη
συµπλήρωση της προκαταρκτικής ανάλυσης.
5. Σε περίπτωση που η νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή θεωρήσει χρήσιµη ή απαραίτητη τη συµµετοχή ή τη γνωµοδότηση αρµοδίων υπηρεσιών του Δηµοσίου για θέµατα που σχετίζονται µε
τα αντικείµενα των ρυθµίσεων δύναται να καλέσει στελέχη από τις
υπηρεσίες αυτές σε ακρόαση ή να αποστείλει το κείµενο του σχεδίου νόµου σε αυτές, προκειµένου να διατυπώσουν τις απόψεις
τους. Οι απόψεις των υπηρεσιών αυτών οφείλουν να αποτυπώνονται στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης.
6. Όταν ολοκληρωθούν η σύνταξη του σχεδίου νόµου και η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης, αναρτώνται στον ιστότοπο opengov.gr
για να πραγµατοποιηθεί η τελική διαβούλευση σύµφωνα µε το
άρθρο 61 του παρόντος.
7. Εντός µίας (1) εβδοµάδας από το πέρας της διαβούλευσης
της παραγράφου 6, η αρµόδια νοµοπαρασκευαστική επιτροπή
ετοιµάζει το τελικό σχέδιο νόµου και την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης µε ενσωµατωµένα τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης και
τα παραδίδει στον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
8. Ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας τα κείµενα, για αξιολόγηση.
Εφόσον, το σχέδιο νόµου και η Ανάλυση πληρούν όλα τα κριτήρια
του παρόντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας γνωµοδοτεί θετικά. Στην περίπτωση
αυτή και µετά από την υπογραφή των συναρµόδιων Υπουργών, το
σχέδιο νόµου και η Ανάλυση κατατίθενται στη Βουλή, µε µέριµνα
του Γενικού Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή επιστρέφει το σχέδιο νόµου
και την Ανάλυση στη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, η οποία οφείλει να ενσωµατώσει τις παρατηρήσεις του πρακτικού της Επιτροπής εντός τριών (3) ηµερών,
προκειµένου να υπογραφεί από τους συναρµόδιους Υπουργούς
και να κατατεθεί στη Βουλή. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα
τα µέλη της Επιτροπής τα οποία πλειοψήφησαν, ενώ σηµειώνονται
και οι διαφωνίες της µειοψηφίας.
9. Η διαδικασία των παραγράφων 1 έως 8 δεν εφαρµόζεται,
όταν πρόκειται για επείγοντα ή κατεπείγοντα νοµοσχέδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 109 και 110 του Κανονισµού
της Βουλής, καθώς και για τις περιπτώσεις των νοµοσχεδίων που
ψηφίζονται χωρίς ή µε περιορισµένη συζήτηση κατά το άρθρο 108
του Κανονισµού της Βουλής.
Άρθρο 64
Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της
Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας
1. Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νοµοπα-

ρασκευαστικής Διαδικασίας, ως ανεξάρτητο, διεπιστηµονικό, γνωµοδοτικό όργανο.
2. Η Επιτροπή αξιολογεί και γνωµοδοτεί προς τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, σχετικά µε την
εφαρµογή και τήρηση των αρχών της Καλής Νοµοθέτησης στα
σχέδια νόµων, υπουργικών τροπολογιών, πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου, κανονιστικών διαταγµάτων, πριν από την αποστολή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κανονιστικών
υπουργικών αποφάσεων καθώς και των Αναλύσεων Συνεπειών
Ρύθµισης, που παραπέµπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
3. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παραπάνω αξιολόγησης η Επιτροπή: (α) διερευνά τη συνταγµατικότητα των προτεινόµενων
ρυθµίσεων και τη συµβατότητά τους µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα δε, µε τους κανόνες
της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(Ε.Σ.Δ.Α.), όπου αυτό απαιτείται, (β) ελέγχει την πληρότητα των
υπό επεξεργασία ρυθµιστικών κειµένων, ιδίως αναφορικά µε τις
καταργούµενες ή τροποποιούµενες διατάξεις, εξετάζοντας παράλληλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα, (γ) εξετάζει ζητήµατα
επικαλύψεων και συγκρούσεων των διατάξεων των υπό επεξεργασία ρυθµιστικών κειµένων µε διατάξεις του ισχύοντος δικαίου,
(δ) αξιολογεί την ποιότητα των Αναλύσεων Συνεπειών Ρύθµισης
σε ό,τι αφορά τις ποσοτικές και ποιοτικές τους διαστάσεις και τη
ρεαλιστική αποτύπωση των µεγεθών, ποσοτικών ή ποιοτικών,
που συµπεριλαµβάνονται σε αυτές.
4. Η Επιτροπή αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς
και εννέα (9) τακτικά µέλη, τα οποία είναι επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και απολαµβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης από την
επιστηµονική και επαγγελµατική κοινότητα.
5. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται επίτιµος δικαστικός
λειτουργός ή σύµβουλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
ή µέλος ΔΕΠ Νοµικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της Χώρας. Ως Αντιπρόεδρος, ορίζεται οικονοµολόγος εγνωσµένου κύρους ή µέλος
ΔΕΠ Οικονοµικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της Χώρας. Ο Πρόεδρος και
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής διορίζονται µετά από απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής µε πλειοψηφία τριών πέµπτων (3/5) του όλου αριθµού των βουλευτών που λαµβάνεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής.
6. Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής ορίζονται ως εξής: (α) δύο
(2) νοµικοί επιστήµονες και δύο (2) οικονοµολόγοι επιλέγονται
από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αντιστοίχως, (β) από έναν
(1) νοµικό επιστήµονα και έναν (1) οικονοµολόγο, ορίζουν αντίστοιχα ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και οι Γενικοί Γραµµατείς Συντονισµού από κοινού και (γ)
ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων
ή στέλεχος της ίδιας Γενικής Γραµµατείας, το οποίο ορίζεται από
τον Γενικό Γραµµατέα.
7. Η Επιτροπή στις συνεδριάσεις της µπορεί να καλεί επιστήµονες διεθνούς και εγνωσµένου κύρους, προκειµένου να γνωµοδοτήσουν επί θεµάτων στα οποία επιβάλλεται εξειδικευµένη
επιστηµονική γνωµοδότηση.
8. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζονται τα µέλη της Επιτροπής και µε όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής. Ο καθορισµός
της αποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση
του αρµοδίου για θέµατα προϋπολογισµού Υπουργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 65
Κωδικοποίηση νοµοθεσίας και αναµόρφωση δικαίου
1. Κατά την κωδικοποίηση λαµβάνει χώρα, κατά περίπτωση:
(α) αναδιάρθρωση διατάξεων, (β) απαλοιφή των διατάξεων που
έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των µεταβατικών
διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής πλέον, (γ) αναδιατύπωση των κειµένων σε εύληπτη γλώσσα, (δ) προσαρµογή των
διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων
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οργάνων προς το ισχύον οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και
αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων του Δηµόσιου Τοµέα
(νοµοθετική κωδικοποίηση).
2. Η κωδικοποίηση µπορεί να πάρει και τη µορφή συγκέντρωσης στο κωδικοποιητικό κείµενο όλων των ισχυουσών διατάξεων,
νοµοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, χωρίς όµως ένταξη των
κωδικοποιηµένων διατάξεων σε ενιαίο κείµενο και χωρίς κατάργησή τους (διοικητική κωδικοποίηση).
3. Η αναµόρφωση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, κατά τρόπο ώστε οι εναποµένοντες κανόνες να είναι ορθοί, λειτουργικοί και εύληπτοι. Στην
αναµόρφωση περιλαµβάνεται, κατά περίπτωση, η απλοποίηση,
κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων και ένταξη σε ενιαίο κείµενο των νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων,
καθώς και η µετά την ένταξη κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων.
Άρθρο 66
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης
1. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης συστήνεται η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.). Η Κ.Ε.Κ. αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη τα οποία δύνανται να είναι συνταξιούχοι δικαστές,
νοµικοί σύµβουλοι και πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία
ή µη.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη της Κ.Ε.Κ.,
ορίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο γραµµατέας της Κ.Ε.Κ. µε τον αναπληρωτή του
από το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων. Ο ορισµός µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως µελών της Κ.Ε.Κ., γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 (Α’ 324).
3. Η Κ.Ε.Κ. είναι αρµόδια για την κατάρτιση κωδίκων, καθώς
και για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, διαθέτοντας γενικό
τεκµήριο αρµοδιότητας για την κωδικοποίηση και την αναµόρφωση της νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο
63 του παρόντος. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του προηγούµενου εδαφίου, η Κ.Ε.Κ. µπορεί, για την υποβοήθηση του έργου
της: (α) να συνεργάζεται µε τη Βουλή, τον νοµικό κόσµο, επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς και άλλους εµπειρογνώµονες, να καλεί µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές Υπουργείων και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και άλλους υπηρεσιακούς
παράγοντες, (β) να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση, µέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήµατα σχετικά µε την κωδικοποίηση
και την αναµόρφωση πεδίων του δικαίου, (γ) να ζητεί κάθε πληροφορία ή στοιχείο από τις υπηρεσίες του Δηµόσιου Τοµέα οι
οποίες έχουν την υποχρέωση να τα παρέχουν.
4. Η Κ.Ε.Κ. συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη µεθοδολογία
κωδικοποίησης και τους νοµοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη
των κωδίκων και την αναµόρφωση της νοµοθεσίας. Οι κανόνες
του εγχειριδίου αναφέρονται, ιδίως, στη διαίρεση και στην ταξινόµηση της ύλης, στον τρόπο αρίθµησης των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, στον τρόπο παραποµπής στις
διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί µέρους κεφάλαια των κωδίκων,
καθώς και στη γλωσσική διατύπωσή τους. Εφόσον η Κ.Ε.Κ. προβαίνει και στην αναµόρφωση της νοµοθεσίας, οι κανόνες αυτοί
αναφέρονται και στα κριτήρια επιλογής της σχετικής µεθόδου.
5. Η εκτέλεση συγκεκριµένων προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται, ιδίως, στη συγκέντρωση της σχετικής νοµοθεσίας και την κατάρτιση διαγράµµατος κωδικοποίησης
και προσχεδίου κώδικα, καθώς και στη σύνταξη και την τεκµηρίωση του εγχειριδίου που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 66, µπορεί να ανατίθεται σε νοµικά πρόσωπα, οργανισµούς και ινστιτούτα του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα, νοµικά
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ειδικούς επιστήµονες και οµάδες εργασίας, στις οποίες, πέραν
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των ειδικών επιστηµόνων, είναι δυνατόν να µετέχουν δικαστικοί
λειτουργοί, δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι. Η ανάθεση γίνεται, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, είτε από το
αρµόδιο Υπουργείο σε συνεργασία, µε την υπογραφή σχετικής
προγραµµατικής «συµφωνίας», µε τη Γενική Γραµµατεία Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, η οποία παρακολουθεί, µέσω
της Κ.Ε.Κ., τη φάση του έργου που έπεται της συγκέντρωσης της
σχετικής νοµοθεσίας και της θεµατικής κατάταξής της, είτε
απευθείας από τη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, µε απόφαση της Κ.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον
Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων. Στην
περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Κ. µπορεί να θέτει τις κατάλληλες κατά
την κρίση της, τεχνικές προδιαγραφές.
6. Στην Κ.Ε.Κ. µπορούν να ανατίθενται έργα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.
7. Το ετήσιο πρόγραµµα κωδικοποίησης συντάσσεται από την
Κ.Ε.Κ. η οποία το παραδίδει στον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, προκειµένου να ενταχθεί στο Ενοποιηµένο Προσχέδιο Κυβερνητικού Έργου, το οποίο εγκρίνεται
στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου του Σεπτεµβρίου.
8. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους, η
Κ.Ε.Κ. συντάσσει και υποβάλει προς τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων έκθεση, η οποία περιλαµβάνει αποτίµηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που
έχουν αναληφθεί από την Κ.Ε.Κ., καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης και αναµόρφωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας και βελτίωσης της λειτουργίας των δοµών της καλής
νοµοθέτησης. Η έκθεση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 και διαβιβάζεται, µε ευθύνη του
Γενικού Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων
στον Πρωθυπουργό και τα µέλη της Κυβέρνησης, καθώς και
στον Πρόεδρο της Βουλής.
9. Στον Πρόεδρο και στα µέλη της Κ.Ε.Κ. καταβάλλεται αποζηµίωση. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζονται
το ύψος της αποζηµίωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική διάταξη, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησής της και
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 67
Διαδικασία κωδικοποίησης
1. Η διαδικασία κωδικοποίησης εκκινεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, η
οποία εκδίδεται: (α) ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων
υπουργείων ή του Υπουργείου που είναι αρµόδιο για την απλούστευση των διαδικασιών και η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112), (β) ύστερα
από εισήγηση της Κ.Ε.Κ..
2. Επιτροπές κωδικοποίησης επιτρέπεται να συστήνονται εφεξής στα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία µόνο µε αιτιολογηµένη
απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού, ύστερα από γνώµη
της Κ.Ε.Κ.. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν αποκλείει επίσης τη διοικητική κωδικοποίηση της παραγράφου 2 του
άρθρου 65 του παρόντος από τα αρµόδια Υπουργεία, υπό την
προϋπόθεση πάντως συµµετοχής σε όλα τα στάδια αυτής, της
Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων,
καθώς και του αρµόδιου για την απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών, Υπουργείου. Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και του αρµόδιου
για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών Γενικού Γραµµατέα, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του παρόντος.
3. Η Κ.Ε.Κ. ενηµερώνεται για οποιαδήποτε υφιστάµενη διαδικασία κωδικοποίησης πραγµατοποιείται ή για σχέδια νόµων, σχετικές υπουργικές τροπολογίες, καθώς και κανονιστικές πράξεις
που δύνανται να επηρεάσουν τη διαδικασία κωδικοποίησης της
Κ.Ε.Κ..
4. Ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, µπορεί να ζητεί από την Κ.Ε.Κ. να ελέγξει και να διατυ-
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πώσει γνώµη για σχέδια κωδίκων που έχουν καταρτιστεί από
άλλες Επιτροπές κωδικοποίησης πριν από την κατάθεσή τους
προς κύρωση στη Βουλή, ή πριν από την υποβολή προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας σχετικών σχεδίων προεδρικών διαταγµάτων.
5. Τα σχέδια των κωδίκων που περιλαµβάνουν διατάξεις τυπικών νόµων κυρώνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγµατος, πλην του µέρους
µε το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις
νόµου στο πλαίσιο αναµόρφωσης του δικαίου, για το οποίο πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία. Στους
κώδικες αυτούς µπορεί να περιληφθούν κατ’ εξαίρεση, διατάξεις
κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες της κωδικοποίησης.
6. Οι κώδικες που περιλαµβάνουν κανονιστικά διατάγµατα και
κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται µε προεδρικό
διάταγµα, ύστερα από πρόταση των αρµόδιων, ανάλογα µε το
αντικείµενο των διατάξεων που κωδικοποιούνται, Υπουργών. Με
τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου εκδίδονται και οι κώδικες που περιλαµβάνουν ενιαίως διατάξεις τυπικών νόµων και
κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦAΛΑΙΟ Α’
ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ,
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 68
Γενικές Διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται: (α) στα
µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, (β) στους Γενικούς
και Ειδικούς Γραµµατείς, καθώς και τους Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, (γ) στους Προέδρους ή επικεφαλής
Ανεξαρτήτων Αρχών και στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, διευθύνοντες
ή εντεταλµένους συµβούλους των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), των οποίων
η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, µε εξαίρεση τους φορείς που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Β’ του ν.
3429/2005 (Α’ 314).
2. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού γίνεται αναφορά
στον «δηµόσιο τοµέα», αυτός νοείται, όπως ορίζεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, περί
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 69
Κωλύµατα διορισµού
Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, δεν διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 όσοι: (α) έχουν καταδικασθεί ή
παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα, (β) λόγω
καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, (γ) υπόκεινται σε απαγόρευση
διορισµού, βάσει της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 70
Ασυµβίβαστα
1. Για τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 68 αναστέλλεται αυτοδικαίως η
άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δρα-

στηριότητας, καθώς και δηµοσίου λειτουργήµατος ή καθηκόντων
σε οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου Τοµέα.
2. Για τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις της περίπτωσης
(γ) του άρθρου 68 απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που σχετίζεται µε
τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο διορίζονται, καθώς και
δηµοσίου λειτουργήµατος ή καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση
στο Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου Τοµέα.
3. Κατ’ εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2, είναι δυνατή η άνευ
οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης, πλην οδοιπορικών, ανάθεση σε πρόσωπα των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου
1 του άρθρου 68, παράλληλων καθηκόντων σε νοµικά πρόσωπα
του Δηµοσίου Τοµέα.
4. Τα πρόσωπα του άρθρου 68 δεν επιτρέπεται να συνάπτουν
οποιασδήποτε µορφής σύµβαση µε το Δηµόσιο ή άλλα νοµικά
πρόσωπα του Δηµοσίου Τοµέα, από την οποία γεννάται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει
και για συζύγους ή συµβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4356/ 2015, καθώς και για τα προστατευόµενα τέκνα αυτών, για
συµβάσεις που συνάπτονται µε τον φορέα στον οποίο τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου ασκούν καθήκοντα, καθώς και
µε τους εποπτευόµενους από αυτόν φορείς του δηµοσίου. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για οποιασδήποτε
µορφής εταιρεία ή επιχείρηση, στην οποία τα πρόσωπα αυτά συµµετέχουν ως κύριος µέτοχος ή ως οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος ή
περιορισµένης ευθύνης εταίρος ή διατηρούν την ιδιότητα ανώτατου διοικητικού στελέχους.
Άρθρο 71
Υποχρεώσεις κατά την άσκηση καθηκόντων
1. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µε ακεραιότητα, αντικειµενικότητα, αµεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να
ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, καθώς
και να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας, για θέµατα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Τα εν λόγω πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
υποχρεούνται να απέχουν από τη διαχείριση συγκεκριµένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυµα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων. Σύγκρουση συµφερόντων, συνιστά
οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία αντικειµενικά επηρεάζεται η αµερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Η αµερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων επηρεάζεται ιδίως
όταν προκύπτει: (α) όφελος, οικονοµικό ή µη, για τους ίδιους, τους
συζύγους ή τους συµβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4356/2015, τους συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου
βαθµού, καθώς και για πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία
έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση, και (β) βλάβη, οικονοµική ή µη, για πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία υπάρχει ιδιαίτερη εχθρότητα.
Άρθρο 72
Διαδικαστικές υποχρεώσεις για την αποφυγή σύγκρουσης
συµφερόντων
1. Τα πρόσωπα του άρθρου 68 υποβάλλουν στην Προεδρία της
Κυβέρνησης εντός ενός (1) µηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους δήλωση σχετικά µε: (αα) όλες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που άσκησαν αυτοί και οι σύζυγοι ή οι συµβιούντες
τους κατά την τελευταία τριετία, (ββ) την τυχόν συµµετοχή αυτών
και των συζύγων ή των συµβιούντων τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, υπό οποιαδήποτε µορφή, (γγ) αντίγραφο
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης τελευταίας τριετίας εφόσον
είναι ήδη υπόχρεα, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, της αρχικής δήλωσης, (δδ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα των ιδίων ή των
συζύγων ή συµβιούντων τους, αµειβόµενη ή µη, που δύναται, κατά
την κρίση τους, να δηµιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συµφε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ρόντων κατά την άσκηση των ανατιθέµενων καθηκόντων τους, (εε)
αντίγραφο ποινικού µητρώου, και (στστ) υπεύθυνη δήλωση ότι
έλαβαν γνώση των περιορισµών και υποχρεώσεων του παρόντος
Κεφαλαίου, καθώς και της αρµοδιότητας της Επιτροπής Δεοντολογίας και δήλωση παραίτησης από κάθε δικαίωµα αµφισβήτησης
των αποφάσεών της.
2. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 οφείλουν να δηλώνουν στην Προεδρία της Κυβέρνησης: (α) κάθε µεταγενεστέρως ανακύπτουσα σύγκρουση συµφερόντων, υπό την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του παρόντος ευθύς ως
λάβουν γνώση αυτής, (β) εάν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων ή όχι, οποτεδήποτε τους ζητηθεί.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συµφερόντων, των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του παρόντος, οι αρµοδιότητες ως προς τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση ασκούνται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αναπλήρωσης.
4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία εκδίδεται µετά
από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 73
Υποχρεώσεις µετά τη λήξη των καθηκόντων
1. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 του
παρόντος οφείλουν για ένα (1) έτος µετά από την αποχώρηση
από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο, να λαµβάνουν άδεια για
οποιαδήποτε επαγγελµατική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα,
που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο διορίστηκαν, εφόσον αυτή µπορεί να δηµιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 71. Τέτοια
κατάσταση συντρέχει, ιδίως,: (α) µέσω της παροχής εκ µέρους
τους υπηρεσιών - µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση - σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
ή (β) µέσω της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των
ως άνω νοµικών προσώπων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων απόκτησης µετοχών, εταιρικών µεριδίων ή άλλων δικαιωµάτων µέσω
κληρονοµικού δικαιώµατος.
2. Τα πρόσωπα του άρθρου 68 που προτίθενται να ασκήσουν
δραστηριότητα που δύναται να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 1, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, του άρθρου 74 του παρόντος.
3. Η ως άνω Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη την αίτηση του προσώπου, εκδίδει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός,
αιτιολογηµένη απόφαση. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου το πρόσωπο οφείλει να απέχει από την
άσκηση της δραστηριότητας την οποία αφορά η αίτηση. Εάν η
Επιτροπή δεν αποφανθεί εντός της τιθέµενης προθεσµίας, λογίζεται ότι, η άδεια έχει χορηγηθεί. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει
από τον αιτούντα τα συµπληρωµατικά στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για τη λήψη απόφασης.
4. Η Επιτροπή µε την απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, µπορεί: (α) να επιτρέπει την εν λόγω δραστηριότητα χωρίς περιορισµούς ή όρους, (β)
να την επιτρέπει µε τους αναγκαίους περιορισµούς και όρους, (γ)
να την απαγορεύει απολύτως. Οι περιπτώσεις (β) και (γ) δεν δύνανται να υπερβαίνουν το χρονικό όριο της παραγράφου 1. Με τις
αποφάσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) η Επιτροπή µπορεί να καθορίσει εύλογη αποζηµίωση για το πρόσωπο, η οποία επιβαρύνει
τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
5. Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου διενεργείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία προς
το σκοπό αυτό υποστηρίζεται από αρµόδια υπηρεσία της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας του επόµενου Κεφαλαίου.
Άρθρο 74
Επιτροπή Δεοντολογίας
1. Συστήνεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας του Κεφαλαίου Γ’
του παρόντος Μέρους, Επιτροπή Δεοντολογίας µε τις ακόλου-
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θες αρµοδιότητες: (α) επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που παραπέµπει σε αυτήν ο Πρωθυπουργός για ζητήµατα δεοντολογίας
και αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων των προσώπων που
διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 του παρόντος, (β) εξετάζει τα αιτήµατα που υποβάλλονται στο πλαίσιο των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 73, (γ) δύναται να ελέγχει και αυτεπαγγέλτως
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και να
προτείνει την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 75, (δ) γνωµοδοτεί επί σχεδίων κωδίκων δεοντολογίας για τα πρόσωπα που
διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 ή για λοιπούς δηµοσίους
υπαλλήλους ή λειτουργούς της δηµόσιας διοίκησης, που παραπέµπει σε αυτήν ο Πρωθυπουργός.
2. Η Επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από: (α) τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως Πρόεδρο, (β) δύο (2) µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους µε βαθµό Αντιπροέδρου ή Συµβούλου, (γ) ένα (1) µέλος
του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού µε βαθµό Αντιπροέδρου ή Συµβούλου, και (δ) τον Συνήγορο του Πολίτη ή
έναν Βοηθό Συνήγορο. Τα µέλη των περιπτώσεων (β) και (γ), µε
τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
αντίστοιχου φορέα. Το µέλος της περίπτωσης (δ) µε τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται από τον Συνήγορο του Πολίτη. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για τετραετή θητεία.
3. Με Διάταγµα που προτείνεται από τον Πρωθυπουργό, δύναται να προβλέπονται διαδικασία υποβολής ερωτηµάτων προς
την Επιτροπή Δεοντολογίας ως προς τον τρόπο εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ειδικότεροι κανόνες και διαδικαστικές εγγυήσεις για την ακολουθητέα διαδικασία, καθώς
και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 75
Κυρώσεις
1. Αν ύστερα από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί η παράβαση των
οριζοµένων στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, η Επιτροπή
Δεοντολογίας συντάσσει σχετικό πόρισµα µε τις προτεινόµενες
κυρώσεις, και το αποστέλλει στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, προκειµένου αυτός να εκδώσει σύµφωνη µε αυτό
διοικητική πράξη περί: (α) επιβολής προστίµου µέχρι το διπλάσιο
των συνολικών αποδοχών και πάσης φύσεως αποζηµιώσεων που
έλαβε το πρόσωπο του άρθρου 68 κατά τη διάρκεια της θητείας
του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται άµεσα ως δηµόσιο
έσοδο κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, (β) απαγόρευσης διορισµού,
στις θέσεις του άρθρου 68 του παρόντος για περίοδο έως πέντε
(5) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά ή διαζευκτικά. Σε περίπτωση µη καταβολής του προστίµου της περίπτωσης (α) η περίοδος της
περίπτωσης (β) παρατείνεται για όσο χρόνο δεν καταβάλλεται το
πρόστιµο.
2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πλέον των υποχρεώσεων δηµοσιότητας, βάσει των
διατάξεων του ν. 3861/2010.
3. Ειδικώς η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 70 συνεπάγεται, επιπλέον προς τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, και την ακυρότητα των συµβάσεων που
ορίζονται στις παραγράφους αυτές.
Άρθρο 76
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα µετακλητών υπαλλήλων
1. Διορισµός σε θέση µετακλητού υπαλλήλου δεν µπορεί να
γίνει, αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισµό συντρέχει
κώλυµα από εκείνα που προβλέπει ο νόµος για τον διορισµό δηµοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισµό τυγχάνει σύζυγος ή
συµβίος/α, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 ή
συγγενής πρώτου ή δεύτερου βαθµού µέλους της Κυβέρνησης
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ή Υφυπουργού.
2. Η κατοχή της θέσης µετακλητού υπαλλήλου σε ιδιαίτερα
γραφεία ή στην Προεδρία της Κυβέρνησης δεν συνεπάγεται την
αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος.
3. Η τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή ιδιαίτερου γραφείου µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού ή Γενικού Γραµµατέα ή σε
θέση µετακλητού Προϊσταµένου στην Προεδρία της Κυβέρνησης, αναστέλλει την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος του τοποθετούµενου προσώπου.
4. Σε κάθε περίπτωση µη αναστολής άσκησης ελευθέριου
επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος του παρόντος άρθρου, ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 71 και 72 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.
5. Εάν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η παραβίαση των
ως άνω διατάξεων, ο µετακλητός υπάλληλος παύεται άµεσα και
του επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 75.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ,
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 77
Ορισµός και διακρίσεις Αρχείου Πρωθυπουργού
1. Οποιοδήποτε σχετικό µε το Πρωθυπουργικό λειτούργηµα
τεκµήριο καταγραφής πληροφοριών (τεκµήριο) περιέρχεται στον
Πρωθυπουργό και εισάγεται στο Γραφείο του ή παράγεται σε
αυτό ή εξάγεται από αυτό, οποιαδήποτε µορφή και αν έχει, συγκροτεί το Αρχείο Πρωθυπουργού.
2. Το Αρχείο Πρωθυπουργού είναι δηµόσιο αρχείο και αποτελείται από δύο µέρη, το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού και το Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού, τα οποία δηµιουργούνται από τον
Πρωθυπουργό. Το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού περιλαµβάνει
τα τεκµήρια, τα οποία σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού και των οποίων η διατήρηση είναι αναγκαία για τη συνέχεια του λειτουργήµατος. Το Ιδιαίτερο Αρχείο
Πρωθυπουργού περιλαµβάνει τα τεκµήρια, τα οποία ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει ως "ιδιαίτερα" και τα οποία, λόγω
του περιεχοµένου τους, υπόκεινται στις ειδικές ρυθµίσεις του
άρθρου 79 του παρόντος.
3. Ο Πρωθυπουργός µπορεί, αν το επιθυµεί, να παραδώσει και
το ιδιωτικό του αρχείο για να ενσωµατωθεί στο Ιδιαίτερο Αρχείο
του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να ορίσει τις προϋποθέσεις
διαχείρισης και δηµοσιοποίησης των τεκµηρίων του ιδιωτικού αρχείου. Πρώην Πρωθυπουργοί, των οποίων η θητεία έχει λήξει
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2846/2000, µπορούν, αν το
επιθυµούν, να παραδώσουν στην «Ειδική Υπηρεσία Αρχείων
Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης» τεκµήρια ή και το σύνολο του ιδιωτικού τους αρχείου, ορίζοντας τις προϋποθέσεις διαχείρισης και
δηµοσιοποίησής του. Αν οι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν αποβιώσει, την ευχέρεια αυτή έχουν οι κάτοχοι του ιδιωτικού τους αρχείου.
Άρθρο 78
Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού
1. Τα τεκµήρια του Γενικού Αρχείου Πρωθυπουργού διαβαθµίζονται σε ορισµένο βαθµό ασφαλείας είτε από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού είτε από τον αποστολέα τους και
υπόκεινται, ως προς τη δηµοσιοποίησή τους, ανάλογα µε τον
βαθµό ασφαλείας τους και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
5, στις εξής περιοριστικές προθεσµίες: (α) Εµπιστευτικά: δεκαπέντε έτη, (β) Απόρρητα: είκοσι έτη, (γ) Άκρως απόρρητα:
τριάντα έτη, (δ) Ανεξαρτήτως διαβάθµισης, όσα τεκµήρια αφορούν την εθνική ασφάλεια: εξήντα έτη, (ε) Ανεξαρτήτως διαβάθµισης, όσα τεκµήρια αφορούν τον ιδιωτικό βίο: εβδοµήντα πέντε
έτη.
2. Οι περιοριστικές προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου υπολογίζονται µε βάση το ηµερολογιακό έτος εισαγωγής

του τεκµηρίου στο Αρχείο και συµπληρώνονται την τελευταία
ηµέρα του έτους στο οποίο λήγει ο περιορισµός τους.
3. Όσα τεκµήρια του Γενικού Αρχείου Πρωθυπουργού δεν
έχουν διαβαθµιστεί, δεν υπόκεινται σε περιοριστικές προθεσµίες
ως προς τη δηµοσιοποίησή τους για τις ανάγκες που ανάγονται
στις λειτουργίες της που Πολιτείας. Για άλλους σκοπούς επιτρέπεται πρόσβαση σε αυτήν την προστέθηκε µε κατηγορία τεκµηρίων µετά από δέκα έτη.
4. Κατά την παραλαβή των τεκµηρίων, ο Πρωθυπουργός µπορεί να µεταβάλλει τη διαβάθµιση που έχει προσδιορίσει ο αποστολέας τους.
5. Μετά την παραλαβή και τη διαβάθµιση των τεκµηρίων, η µεταβολή της διαβάθµισής τους ή η άρση του απορρήτου τους,
επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή και αιτιολογηµένη εντολή του
Πρωθυπουργού και µόνο για όσα τεκµήρια έχουν εισαχθεί, παραχθεί ή εξαχθεί από το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας ή προηγούµενης θητείας του.
6. Για όσα τεκµήρια έχουν παραχθεί, εισαχθεί ή εξαχθεί από
το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της θητείας
άλλων Πρωθυπουργών, η µεταβολή της διαβάθµισης ή η άρση
του απορρήτου, κατά την προηγούµενη παράγραφο, επιτρέπεται
µόνο µετά από γραπτή και αιτιολογηµένη εντολή του εν ενεργεία
Πρωθυπουργού και µετά από σύµφωνη γνώµη του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου είχε διαβαθµιστεί
το εν λόγω τεκµήριο. Εάν η σύµφωνη γνώµη του προηγούµενου
Πρωθυπουργού δεν µπορεί να ζητηθεί, λόγω θανάτου ή αδυναµίας ή εάν ο προηγούµενος Πρωθυπουργός αρνείται να δώσει
τη συγκατάθεσή του, η µεταβολή της διαβάθµισης ή η άρση του
απορρήτου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µόνο για λόγους σηµαντικού εθνικού συµφέροντος και µετά από γραπτή και αιτιολογηµένη εντολή του εν ενεργεία Πρωθυπουργού.
7. Τα τεκµήρια που αποτελούν το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού µεταφέρονται και παραδίδονται για τακτοποίηση και φύλαξη
στην «Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών,
Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης»
τµηµατικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Πρωθυπουργού ή
και συνολικά µετά τη λήξη της θητείας του Πρωθυπουργού. Σε
περίπτωση περισσότερων διαδοχικών θητειών του ίδιου Πρωθυπουργού, η µεταφορά µπορεί να γίνει µετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του.
8. Ο Πρωθυπουργός έχει κατά τη διάρκεια της θητείας του
ελεύθερη πρόσβαση στα τεκµήρια που έχουν εισαχθεί στο Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού κατά τη θητεία προηγούµενων Πρωθυπουργών, δεν δικαιούται όµως να τα δηµοσιοποιήσει ούτε να
τα χρησιµοποιήσει για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, πέραν όσων
αφορούν αποκλειστικώς την άσκηση των καθηκόντων του. Μπορεί όµως να τα γνωστοποιεί σε µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, εφόσον κρίνει ότι, αφορούν την άσκηση των καθηκόντων
τους και µε τους ίδιους ως άνω περιορισµούς ως προς τη χρήση
τους και τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου τους.
Άρθρο 79
Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού
1. Τα τεκµήρια του Ιδιαίτερου Αρχείου Πρωθυπουργού διαβαθµίζονται σε ορισµένο βαθµό ασφαλείας είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τον αποστολέα τους και υπόκεινται ως προς τη
δηµοσιοποίησή τους ανάλογα µε τον βαθµό ασφαλείας τους και
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5 στις εξής περιοριστικές
προθεσµίες: (α) Εµπιστευτικά: τριάντα έτη, (β) Απόρρητα: σαράντα έτη, (γ) Άκρως απόρρητα: εξήντα έτη, (δ) Ανεξαρτήτως
διαβάθµισης, όσα τεκµήρια αφορούν την εθνική ασφάλεια:
εξήντα έτη, (ε) Ανεξαρτήτως διαβάθµισης, όσα τεκµήρια αφορούν τον ιδιωτικό βίο: εβδοµήντα πέντε έτη.
2. Οι περιοριστικές προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου υπολογίζονται µε βάση το ηµερολογιακό έτος εισαγωγής
του τεκµηρίου στο Αρχείο και συµπληρώνονται την τελευταία
ηµέρα του έτους στο οποίο λήγει ο περιορισµός τους.
3. Όσα τεκµήρια του Ιδιαίτερου Αρχείου δεν έχουν διαβαθµιστεί, δεν υπόκεινται στις παραπάνω περιοριστικές προθεσµίες
ως προς τη δηµοσιοποίησή τους για τις ανάγκες που ανάγονται
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στις λειτουργίες της Πολιτείας. Για άλλους σκοπούς επιτρέπεται
η πρόσβαση στην κατηγορία αυτήν των τεκµηρίων µετά από είκοσι έτη.
4. Κατά την παραλαβή των τεκµηρίων ο Πρωθυπουργός µπορεί να µεταβάλλει τη διαβάθµιση που έχει προσδιορίσει ο αποστολέας τους.
5. Μετά την παραλαβή και τη διαβάθµιση των τεκµηρίων, η µεταβολή της διαβάθµισής τους ή η άρση του απορρήτου, επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή και αιτιολογηµένη εντολή του
Πρωθυπουργού και µόνο κατά τη διάρκεια της θητείας του.
6. Τα τεκµήρια που αποτελούν το Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού µεταφέρονται και παραδίδονται για τακτοποίηση και
φύλαξη σε ιδιαίτερο χώρο της «Ειδικής Υπηρεσίας Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης» τµηµατικά κατά τη διάρκεια της θητείας
του Πρωθυπουργού ή και συνολικά µετά τη λήξη της θητείας
του. Σε περίπτωση περισσότερων διαδοχικών θητειών του ίδιου
Πρωθυπουργού, τα τεκµήρια που παράγονται, εισάγονται ή εξάγονται κατά τη διάρκειά τους µπορούν να εντάσσονται στο ίδιο
Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού, το οποίο µπορεί να µεταφερθεί
στην «Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών,
Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης» και
µετά τη λήξη της τελευταίας διαδοχικής θητείας του Πρωθυπουργού.
7. Μετά τη λήξη της θητείας του και έως τη λήξη των παραπάνω προθεσµιών, ο Πρωθυπουργός, για το αρχείο του οποίου
πρόκειται, έχει το αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης στο Ιδιαίτερο Αρχείο του, δεν δικαιούται όµως να δηµοσιοποιήσει τεκµήρια που περιλαµβάνονται σε αυτό, εκτός αν έχει τη σύµφωνη
γνώµη του εν ενεργεία Πρωθυπουργού. Μπορεί επίσης να επιτρέψει την πρόσβαση στο Ιδιαίτερο Αρχείο του στον εν ενεργεία
Πρωθυπουργό. Τέλος δικαιούται να επιτρέψει την πρόσβαση σε
τρίτο πρόσωπο, µε ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση και µε τη
σύµφωνη γνώµη του εν ενεργεία Πρωθυπουργού, σε συγκεκριµένα τµήµατα του Ιδιαίτερου Αρχείου του και για ορισµένο
χρόνο.
8. Αν ο Πρωθυπουργός, για το αρχείο του οποίου πρόκειται,
αποβιώσει πριν από τη λήξη των ανωτέρω προθεσµιών, δικαίωµα
πρόσβασης στο Ιδιαίτερο Αρχείο του έχει ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός για λόγους σηµαντικού εθνικού συµφέροντος.
Άρθρο 80
Ηλεκτρονική αποτύπωση του Αρχείου Πρωθυπουργού
1. Το σύνολο των τεκµηρίων του Αρχείου Πρωθυπουργού, είτε
πρόκειται για το Γενικό Αρχείο είτε για το Ιδιαίτερο Αρχείο, µπορούν να αποτυπώνονται και ηλεκτρονικώς, µε ή χωρίς κρυπτογράφηση.
2. Για λόγους ασφαλείας του υλικού, αντίγραφα όλων των τεκµηρίων, ηλεκτρονικών και µη, µπορούν να φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο. Πρόσβαση στις κρυπτογραφικές κλείδες και σε
συγκεκριµένα αντίγραφα, έχουν αποκλειστικώς όσοι δικαιούνται,
κατά τα προηγούµενα άρθρα, πρόσβασης στα πρωτότυπα τεκµήρια. Το δικαίωµα πρόσβασης στα αντίγραφα που βρίσκονται
στο ηλεκτρονικό αρχείο ασκείται υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει ειδική ανάγκη διασταύρωσης τεκµηρίων, λήψης αντιγράφων λόγω απώλειας πρωτοτύπου, ή άλλη εξαιρετική ανάγκη.
3. Οι περιορισµοί των άρθρων 35 έως 37 του παρόντος
ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ασφαλείας της προηγούµενης παραγράφου.
4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι συγκρότησης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου (πρωτοτύπων και αντιγράφων) και του συστήµατος
οργάνωσης αυτού.
Άρθρο 81
Λοιπά Κυβερνητικά Αρχεία
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν αναλόγως
και για τα αρχεία των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών
και του Υπουργικού Συµβουλίου.
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2. Με Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Πρωθυπουργού και ύστερα από εισήγηση του µέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού για το αρχείο του οποίου πρόκειται
ή του Γενικού Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, επιτρέπεται να αναστέλλεται η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου για τα αρχεία ορισµένων ή και όλων των µελών της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή και του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 82
Σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Σκοπός
και Αρµοδιότητες
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νοµική προσωπικότητα
µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Διαφάνειας, (Ε.Α.Δ.)», στο εξής η
«Αρχή», µε σκοπό: α) την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων, και δηµόσιων
οργανισµών και β) την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισµό και αντιµετώπιση των φαινοµένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και
οργανισµών.
2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής
και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής και τη
διαδικασία του άρθρου 85 του παρόντος νόµου. Οι πιστώσεις για
τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου που είναι αρµόδιο για θέµατα προσωπικού δηµόσιας διοίκησης.
3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Έξι (6) Περιφερειακές
Υπηρεσίες της Αρχής λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Τρίπολη, στην Πάτρα, στις Σέρρες και στο Ρέθυµνο.
Με απόφαση του Διοικητή, που λαµβάνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής και σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου
Διοίκησης, µπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες ή να αλλάζει η έδρα και η οργανωτική διάρθρωση αυτών.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταργούνται
οι παρακάτω φορείς, το σύνολο των αρµοδιοτήτων, δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων των οποίων µεταφέρονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, στην ιδρυόµενη Αρχή, η
οποία καθίσταται καθολικός τους διάδοχος: (α) Η Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑΔ.) του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Γενικού Γραµµατέα που
προΐσταται αυτής, (β) Το Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία
για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Ειδικού Γραµµατέα που προΐσταται αυτού,
(γ) Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Ε.Δ.Δ.) και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται
αυτού, (δ) Το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, και η
θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού, (ε) το
Σώµα Επιθεωρητών Δηµοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) που υπάγεται
στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Εποπτικό Συµβούλιο διοίκησης αυτού, (στ) το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών
(Σ.Ε.Ε.ΜΕ.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται
αυτού.
5. Η Αρχή ορίζεται ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισµού Καταπολέµησης της Απάτης (AFCOS), σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του Κανονισµού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2013
(ΕΕ L248), σε συνεργασία µε το Σώµα Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

6. Το σύνολο των πάσης φύσεως αρµοδιοτήτων των φορέων
και των οργάνων της παραγράφου 4 του παρόντος, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις περί συστάσεως αυτών ή σε
κάθε άλλη κείµενη διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη, ασκούνται στο εξής από την Αρχή και τα όργανα αυτής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικώς.
Άρθρο 83
Αρµοδιότητες της Αρχής – Πεδίο εφαρµογής
1. Η Αρχή ασκεί τις αρµοδιότητές της, στο σύνολο των φορέων
και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των
Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόµενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και
των δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των
οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη
ή ως µέτοχος, ακόµα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις
αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δηµοσίου τοµέα,
σύµφωνα µε τους ιδρυτικούς τους νόµους. Η αρµοδιότητα της
Αρχής επεκτείνεται στους ιδιωτικούς φορείς που συνάπτουν οιουδήποτε είδους σύµβαση µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως
εκάστοτε ισχύει. Στην αρµοδιότητα της Αρχής εµπίπτουν επίσης,
ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι συναλλάσσονται µε φορείς του δηµοσίου τοµέα του προηγούµενου εδαφίου καθ’ οιονδήποτε τρόπο
ακόµα και εξωσυµβατικά, ή χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους
πόρους καθ’ οιοδήποτε ποσοστό. Επίσης, στην αρµοδιότητα της
Αρχής εµπίπτουν ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε
οικονοµική δραστηριότητα που ρυθµίζεται µε οποιοδήποτε
τρόπο από το κράτος και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ή αγαθών προς τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, ή δραστηριοποιούνται
σε τοµείς που αφορούν στο δηµόσιο συµφέρον. Η κατά τόπον
αρµοδιότητα της Αρχής εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Το
προσωπικό της Αρχής µπορεί να µεταβαίνει και στο εξωτερικό
για τη διενέργεια ερευνών και τη συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο
της άσκησης των αρµοδιοτήτων του και να συνεργάζεται µε
οποιοδήποτε δηµόσιο και ιδιωτικό φορέα.
2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) τον κεντρικό σχεδιασµό και συντονισµό όλων των απαραίτητων δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη
δράση των κυβερνητικών και δηµόσιων οργάνων και φορέων, (β)
τον κεντρικό σχεδιασµό και συντονισµό όλων των απαραίτητων
δράσεων για την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισµό και την
καταστολή πράξεων και φαινοµένων απάτης και διαφθοράς, την
ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την αλλαγή προτύπων στο
σύνολο της κοινωνίας όσον αφορά σε θέµατα διαφάνειας, ακεραιότητας και καταπολέµησης της διαφθοράς, (γ) την εκπόνηση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανασχεδιασµό του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, (δ) τη διενέργεια
ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, (ε) την παραγγελία, αυτεπαγγέλτως, της διενέργειας επιθεωρήσεων, ελέγχων
και ερευνών από τα ιδιαίτερα αρµόδια Σώµατα, υπηρεσίες και
µονάδες ελέγχων και ερευνών των φορέων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου που δεν εντάσσονται στην Αρχή, (στ) τον
σχεδιασµό και την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων για τον καλύτερο συντονισµό, την άρση επικαλύψεων αρµοδιοτήτων και
την αξιοποίηση των συνεργειών µεταξύ όλων των δηµοσίων φορέων και υπηρεσιών που εµπλέκονται στην καταπολέµηση της
απάτης και της διαφθοράς, (ζ) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου και της δράσης των ιδιαίτερων σωµάτων, υπηρεσιών και φορέων επιθεώρησης και ελέγχου, που δεν
εντάσσονται στην Αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των Μονάδων
Εσωτερικού Ελέγχου και των Μονάδων Εσωτερικών Υποθέσεων
και την υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που κατεγράφησαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, (η)
την παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων που διενεργούν
οι φορείς και οι υπηρεσίες της προηγούµενης περίπτωσης, την
ενηµέρωση της Αρχής για τις εκθέσεις και τα πορίσµατα αυτών,
καθώς και την πορεία υλοποίησης των προτάσεων τους, οποτε-

δήποτε το ζητήσει, έχοντας τη δυνατότητα να επέµβει για να διασφαλίσει την υλοποίηση αυτών εφαρµόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 100 του παρόντος νόµου, (θ) τον κεντρικό
σχεδιασµό, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρµογής Πλαισίου Λογοδοσίας Δηµόσιας Διακυβέρνησης για δηµόσιους φορείς και οργανισµούς, (ι) την ανάπτυξη του θεσµικού,
οργανωτικού και επιχειρησιακού πλαισίου για το Εθνικό Σύστηµα
Εσωτερικού Ελέγχου, τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και τη
λειτουργία διαχείρισης κινδύνων σε συνεργασία µε τα αρµόδια
υπουργεία για τη δηµόσια διοίκηση και τη δηµοσιονοµική διαχείριση, (ια) τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Ακεραιότητας, (ιβ) την ανάπτυξη µεθοδολογίας, προτύπων
και οδηγιών για την εκπόνηση του οικείου µέρους της Έκθεσης
Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης, του παρόντος νόµου, που αναφέρεται στη διαφθορά, (ιγ) την αξιοποίηση µεθόδων της Συµπεριφορικής Επιστήµης και του «Nudging» για την ενίσχυση της
ακεραιότητας και την καταπολέµηση της διαφοράς, (ιδ) την ενίσχυση της διαφάνειας στους τοµείς της επιχειρηµατικότητας και
της ανταγωνιστικότητας για την υποστήριξη της ανάπτυξης και
την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, (ιε) τη διενέργεια
προκαταρκτικών εξετάσεων και προανακρίσεων, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας και την παροχή επιστηµονικής
υποστήριξης και ειδικών τεχνικών συµβουλών σε άλλες Δηµόσιες Αρχές, (ιστ) την υποδοχή, επεξεργασία, αξιολόγηση και την
κατά περίπτωση διερεύνηση ή αρχειοθέτηση καταγγελιών ή αναφορών, που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες της Αρχής και αναφέρονται ειδικότερα σε παράλειψη οφειλόµενων ενεργειών ή σε
µη νόµιµες ενέργειες της Διοίκησης, καθώς και επί υποθέσεων
απάτης και διαφθοράς στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα όπως, επίσης αντίστοιχων καταγγελιών ή αναφορών που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα, διακρατικά και λοιπά έργα και
προγράµµατα, (ιζ) τη συµµετοχή και εκπροσώπηση της Χώρας
στους διεθνείς οργανισµούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και τη συνεργασία σε διµερές επίπεδο µε αντίστοιχους φορείς
άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη και υλοποίηση προγραµµάτων και έργων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και
τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της λογοδοσίας και
την καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς, (ιη) την εποπτεία και τον συντονισµό των κρατικών φορέων και οργανισµών
που υλοποιούν προγράµµατα και δράσεις καταπολέµησης της
διαφθοράς, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της δράσης τους σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί µε βάση τον στρατηγικό σχεδιασµό και τα
ετήσια προγράµµατα επιχειρησιακής δράσης που καταρτίζει η
Αρχή, (ιθ) την παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών
στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ).
Για τον σκοπό αυτόν κάθε πράξη µε την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην Αρχή, (κ) την άσκηση προσφυγών και ενστάσεων
υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων µονοµελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
εξαιρουµένων των αποφάσεων µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, (κα) τον έλεγχο:
αα) των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των
υπόχρεων προς τούτο κατηγοριών προσώπων που περιλαµβάνονται στην αρµοδιότητα της Αρχής, όπως οι κατηγορίες αυτές
προσδιορίζονται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις, ββ) της
περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, οι οποίοι είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε άλλον φορέα
ή δεν είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε οιονδήποτε φορέα, σύµφωνα µε την κείµενες διατάξεις, (κβ) τον σχεδιασµό, και την υλοποίηση δράσεων συγχρηµατοδοτούµενων, διακρατικών και
λοιπών έργων και προγραµµάτων στους τοµείς αρµοδιότητάς
της, (κγ) τον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων, και την παροχή σχετικών πιστοποιήσεων κατάρτισης για τα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής, (κδ)
τον έλεγχο της εφαρµογής της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας σε θέµατα δηµόσιας υγείας και ψυχικής υγείας, καθώς επί-
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σης και την εξέταση καταγγελιών για την προστασία από τον
καπνό και το αλκοόλ, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές.
3. Η Αρχή δεν εξετάζει καταγγελίες ή αναφορές που αφορούν
σε θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε πράξεις και
αποφάσεις των δικαστικών αρχών και του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, σε θέµατα των ανεξάρτητων αρχών και των θρησκευτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
4. Με αποφάσεις των καθ’ ύλην αρµοδίων Υπουργών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να µεταβιβάζονται ή να ανατίθενται στην Αρχή περαιτέρω
αρµοδιότητες σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στην αποστολή
και τις αρµοδιότητές της.
5. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, δύναται να ανατίθενται αρµοδιότητες δικές του ή της Αρχής σε επιµέρους οργανικές
µονάδες ή σε όργανα αυτής.

έτος, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της. Στον προγραµµατισµό της Αρχής περιλαµβάνονται
τόσο ο σχεδιασµός της µακροπρόθεσµης στρατηγικής κατεύθυνσης της Αρχής όσο και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιό της.
Στην έκθεση απολογισµού παρουσιάζεται το έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούµενο έτος και τα αποτελέσµατα στους
κρίσιµους τοµείς δράσης της. Η ετήσια έκθεση απολογισµού της
Αρχής υποβάλλεται µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους από τον
Διοικητή της Αρχής, στον Πρόεδρο της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου και συζητείται
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Αναρτάται δε
στην ιστοσελίδα της Αρχής και δηµοσιεύεται σε σχετική έκδοση
του Εθνικού Τυπογραφείου.

Άρθρο 84
Προσωπική και Λειτουργική ανεξαρτησία

1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, η
σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση οργανικών µονάδων, η σύσταση, µετατροπή και κατάργηση των οργανικών θέσεων, ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων και του
προσωπικού, ο προσδιορισµός των επιχειρησιακών διαδικασιών
και συστηµάτων διακυβέρνησης και διοίκησης, τα ειδικότερα
προσόντα διορισµού στους κλάδους και στις ειδικότητες, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων αυτής, καθώς και η κατανοµή των οργανικών
θέσεων του προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της Αρχής ρυθµίζονται από τον Οργανισµό και τον Κανονισµό
Λειτουργίας της αντίστοιχα.
2. Η λειτουργία της Αρχής ρυθµίζεται από Εσωτερικούς Κανονισµούς, στους οποίους περιλαµβάνονται: α) ο Κανονισµός Λειτουργίας αυτής, µε τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
λειτουργίας και άσκησης των αρµοδιοτήτων της Αρχής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και β) επιµέρους Κανονισµοί µε
τους οποίους καθορίζονται ειδικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες, τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρεσιών της και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα.
3. Ο Οργανισµός, ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι λοιποί Κανονισµοί εκδίδονται µε αποφάσεις του Διοικητή κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, και δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά µέχρι τον διορισµό του
Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, η έκδοση
και η δηµοσίευση του Οργανισµού, του Κανονισµού Λειτουργίας
και των επιµέρους Κανονισµών της Αρχής γίνονται µε σχετικές
αποφάσεις του Διοικητή.

Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και ο Διοικητής της Αρχής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσµεύονται µόνο από τον νόµο και τη συνείδησή τους και δεν
υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δηµόσιο
ή ιδιωτικό οργανισµό. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, και ο Διοικητής της Αρχής, απολαµβάνουν προσωπικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Άρθρο 85
Σχέσεις µε τη Βουλή, τις δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές – Διαφάνεια δράσεων
1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς
και ο Διοικητής της Αρχής, µετά από κλήση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ενώπιον αυτής,
σύµφωνα µε το άρθρο 138Α σε συνδυασµό µε το άρθρο 41Α του
Κανονισµού αυτής, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και
στον Πρόεδρο της Βουλής, ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια
του έτους για θέµατα της αρµοδιότητάς της.
2. Η Αρχή συνεργάζεται µε τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές καθώς και µε το σύνολο των διοικητικών αρχών
και φορέων που ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα οικονοµικού
ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και καταπολέµησης της απάτης και της διαφθοράς και παρέχει τη συνδροµή της, εφόσον της
ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της. Η Αρχή αναλαµβάνει επίσης οριζόντιες δράσεις σε
συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων για τον
εντοπισµό φορολογητέας ύλης που συνδέεται µε περιπτώσεις
διαφθοράς.
3. Η Αρχή, µέσω του Διοικητή της, εισηγείται απευθείας στον
Υπουργό που είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, νοµοθετικές διατάξεις και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των
αρµοδιοτήτων της.
4. Η Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων γνωστοποιεί στην Αρχή, πριν από την υποβολή προς ψήφιση
στη Βουλή τις νοµοθετικές διατάξεις για ζητήµατα ακεραιότητας,
διαφάνειας, λογοδοσίας, ελέγχων και καταπολέµησης της διαφθοράς. Η Αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών από τον χρόνο που
έλαβε γνώση διατυπώνει γνώµη επ’ αυτών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσµευτική για τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας
αυτής θεωρείται ότι, η Αρχή έχει διατυπώσει γνώµη σύµφωνη
προς το περιεχόµενο των νοµοθετικών διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθεσµία συντέµνεται σε δέκα (10)
ηµέρες, ενώ σε περιπτώσεις κατεπείγοντος σε τρεις (3) ηµέρες.
5. Η Αρχή συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισµού
και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της για το επόµενο

Άρθρο 86
Οργανισµός και Εσωτερικοί Κανονισµοί της Αρχής

Άρθρο 87
Όργανα Διοίκησης της Αρχής
Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής είναι το Συµβούλιο Διοίκησης
και ο Διοικητής.
Άρθρο 88
Επιλογή-Διορισµός-Πλαίσιο Καθηκόντων
Συµβουλίου Διοίκησης
1. Το Συµβούλιο Διοίκησης είναι πενταµελές, αποτελούµενο
από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη τακτικά µέλη. Μόνο ο
Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης συµµετέχει
ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
2. (α) Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, γίνεται
µε ανοικτό διαγωνισµό. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού,
η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής της επόµενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου. (β) Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής,
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η οποία θα απαρτίζεται από: (αα) τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ ή έναν
(1) Αντιπρόεδρο ως αναπληρωτή του υποδεικνυόµενο από
αυτόν, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, (ββ) δύο (2) Αντιπροέδρους
ή Συµβούλους του ΑΣΕΠ υποδεικνυόµενους από τον Προεδρό
του, (γγ) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, υποδεικνυόµενο από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, (δδ) τον
Γενικό Γραµµατέα αρµόδιο για θέµατα προσωπικού Δηµόσιας
Διοίκησης. (γ) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των
επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθµό
υποψηφίων από τον αριθµό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι
είναι λιγότεροι από το διπλάσιο αριθµό των θέσεων, περιλαµβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. (δ) To Υπουργικό Συµβούλιο επιλέγει από τον ανωτέρω κατάλογο, ισάριθµους
µε τις προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους, και
υποβάλλει προς έγκριση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Σε περίπτωση
που η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, το Υπουργικό
Συµβούλιο προτείνει νέους υποψηφίους από τον κατάλογο των
επικρατέστερων υποψηφίων της προηγούµενης παραγράφου.
3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης της
Αρχής διορίζονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. H θητεία των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία (1) φορά. Κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος, δύο (2) από τα τέσσερα (4) µέλη
κληρώνονται αµέσως µετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής
τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για
θητεία πέντε (5) ετών. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαµβάνεται
ο Πρόεδρος της Αρχής, που διορίζεται για θητεία πέντε (5) ετών.
Αν ανανεωθεί η θητεία µέλους που σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο διορίστηκε για περιορισµένη θητεία, η ανανέωση χωρεί
για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.
5. Η θητεία των µελών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν µπορεί να
υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι (6) µήνες. Η Αρχή µπορεί
να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά
τακτικά µέλη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας.
6. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει ένα (1) από τα υπόλοιπα τακτικά µέλη, που
έχει ορισθεί προς τούτο µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής,
που λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών από τον διορισµό του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής.
7. α) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας, της αµεροληψίας και της
ακεραιότητας, να υπηρετούν µε συνέπεια τους σκοπούς της
Αρχής και να ασκούν τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται από
τον παρόντα νόµο και από την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, µε
γνώµονα την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσµατική και
αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής. β) Ο Πρόεδρος και
τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, υποχρεούνται σε δήλωση και
έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και
για δύο (2) έτη µετά από τη λήξη της θητείας τους και υπόκεινται
σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες. γ) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα οφείλουν να απέχουν
από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη
απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης εφόσον: αα) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, ή ββ) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθµού, µε κάποιον από τους ενδια-
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φεροµένους, ή γγ) έχουν ιδιαίτερο δεσµό, ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να υπογράψουν σύµφωνο εµπιστευτικότητας και δήλωση
για τη µη ύπαρξη σύγκρουσης συµφερόντων προτού αναλάβουν
τα καθήκοντά τους. Όταν οποιοδήποτε θέµα που άπτεται των
συµφερόντων του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου
Διοίκησης τεθεί ενώπιον του Συµβουλίου Διοίκησης, το µέλος
αυτό υποχρεούται να προβεί σε δήλωση σχετικά µε τον λόγο που
επιβάλλει την αποχή του κατά την έναρξη της συζήτησης, να µη
συµµετάσχει στη συζήτηση και στη σχετική απόφαση και δεν
προσµετράται για τον υπολογισµό απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύµατος συµµετοχής περισσότερων του ενός (1) µελών λόγω
σύγκρουσης συµφερόντων, το Συµβούλιο Διοίκησης βρίσκεται
σε απαρτία και αποφασίζει νόµιµα µε τα λοιπά, µη κωλυόµενα,
µέλη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Με τον
Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου για
τη σύγκρουση συµφερόντων του Προέδρου και των µελών του
Συµβουλίου Διοίκησης. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
8. Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, οι κάθε είδους
αποδοχές του Προέδρου, τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το διάστηµα της θητείας του, ορίζονται στο 60% των συνολικών αποδοχών και επιδοµάτων, παροχών και αποζηµιώσεων του
Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως αυτές
ορίζονται στα άρθρα 32 και 33 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως
ισχύουν κάθε φορά. Οι αποδοχές και οι εν γένει πρόσθετες αµοιβές του Προέδρου της Αρχής είτε είναι ιδιώτης είτε δηµόσιος
υπάλληλος ή λειτουργός ή µισθωτός µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε φορέα του Δηµόσιου Τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, εξαιρούνται
από το ανώτατο όριο αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου
28 του ν. 4354/2015 (Α’176). Για τον υπολογισµό του ανώτατου
ορίου αποδοχών εφαρµόζεται αναλόγως η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
9. Οι αποδοχές των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 ) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαίνουν
ετησίως το σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου. Για τον Πρόεδρο και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης που καλούνται από το εξωτερικό, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης µε κάθε µεταφορικό µέσο, ηµερήσια
αποζηµίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού
της περίπτωσης β’ της κατηγορίας I της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015
(Α’ 94). Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης εξαιρούνται του ανωτάτου ορίου ηµερών εκτός έδρας του άρθρου 3
του Κεφαλαίου Α’ της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’
του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι ανωτέρω αποδοχές δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε σχετική Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Συµβουλίου Διοίκησης.
10. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης είναι
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, υψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση
µε τις αρµοδιότητες της Αρχής ή/και του Συµβουλίου Διοίκησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: α) πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. νοµικής ή οικονοµικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή
θετικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή διεθνών σπουδών ή
ισότιµο τίτλο σπουδών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνεκτιµώµενο προσόν κατά την επιλογή
θεωρούνται οι µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου ισότιµου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστηµονική
εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις
αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείµενα,
β) επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της
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Αρχής ή/και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκησης αντικείµενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, γ) άριστη γνώση τουλάχιστον
µιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον
ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
11. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
όσο και κατά το χρόνο του διορισµού.
12. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης, να µην έχουν κώλυµα διορισµού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα είτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του διορισµού, και επιπλέον: α)
Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθµού ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου
τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά τους. β) Να µην έχουν
αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή να µην τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής, λόγω
σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος. γ) Να µην συνδέονται µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε την Αρχή. δ) Δεν µπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης πρόσωπο,
το οποίο είναι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός, είναι ή έχει
διατελέσει µέλος της Βουλής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
της Κυβέρνησης ή των οργάνων διοίκησης πολιτικού κόµµατος,
κατά την τρέχουσα ή την προηγούµενη βουλευτική περίοδο, ή
έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω
περιόδους. ε) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης δεν µπορούν να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου
δε, έως και δευτέρου βαθµού µε τον Διοικητή ή οποιοδήποτε
άλλο µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης, του Προέδρου συµπεριλαµβανοµένου.
13. Ως προς τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα και τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων για τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 68 έως
74 του παρόντος.
14. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι µόνιµος δηµόσιος
υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός δηµόσιου φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το µητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από
τον διορισµό του. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος της θητείας
του λογίζεται, για κάθε βαθµολογική ή/και µισθολογική έννοµη
συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης.
15. Tα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης είναι µερικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµοσίου
λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να
ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο λειτούργηµα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν συµβιβάζεται
µε την ιδιότητα ή τα καθήκοντα µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως, δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή
να έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε εταιρεία ή επιχείρηση,
εκ της οποίας µπορεί να προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων.
Δεν συνιστά για αυτούς ασυµβίβαστο η άσκηση καθηκόντων µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης
και η άσκηση καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους.
16. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, περιλαµβανοµένου του
Προέδρου, παύεται από το αξίωµά του µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για τους εξής λόγους: α) Για αδυναµία
εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω κωλύµατος, νόσου ή ανα-
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πηρίας σωµατικής ή πνευµατικής που διαρκεί για περισσότερους
από τρεις συνεχόµενους µήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις (3) συνεχόµενους µήνες για οποιονδήποτε
άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοίκησης. β) Για
σπουδαίο λόγο, που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
Σπουδαίο λόγο συνιστά, ιδίως, η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή
εµπορικό όφελος. γ) Αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα
µε τα άρθρα 8 και 149 του Υπαλληλικού Κώδικα. δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παραγράφου 1 του
Υπαλληλικού Κώδικα. ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συµφερόντων, κατά τα οριζόµενα
στις σχετικές διατάξεις του παρόντος. στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή
παυθεί από αρµόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλµατος
ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος. ζ) Αν εκλεγεί µέλος της
Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των οργάνων διοίκησης πολιτικού κόµµατος ή αν
ανακηρυχθεί υποψήφιος Βουλευτής.
17. Ο Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης που έχει
παυθεί από το αξίωµά του, δύναται να προσβάλει µε προσφυγή
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την προσβαλλόµενη απόφαση.
18. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου
του Προέδρου, που προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωµά του,
ενηµερώνει σχετικά το Υπουργικό Συµβούλιο και το Συµβούλιο
Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την παραίτησή του.
Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
19. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή µέλους
του Συµβουλίου Διοίκησης, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή µέλος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόµο εντός δύο (2) µηνών
από την κένωση της θέσης, για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισµό
νέου Προέδρου ή µέλους, η λειτουργία του Συµβουλίου Διοίκησης δεν διακόπτεται. Για το διάστηµα µέχρι τον διορισµό νέου
Προέδρου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο αναπληρωτής αυτού ή
εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κάποιο από τα υπολειπόµενα µέλη µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης.
20. Η διαδικασία για τον διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους
του Συµβουλίου Διοίκησης ξεκινάει τουλάχιστον τρεις (3) µήνες
πριν από την εκπνοή της θητείας αυτών, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους κατά τα
ανωτέρω, η θητεία του απερχόµενου Προέδρου ή µέλους παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον διορισµό νέων και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες.
Άρθρο 89
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης
Το Συµβούλιο Διοίκησης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
1. Εγκρίνει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό της
Αρχής, το ετήσιο και το πολυετές πλάνο ελεγκτικής δράσης της
Αρχής, το σχέδιο προϋπολογισµού της Αρχής, πριν την υποβολή
του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και την ετήσια έκθεση
απολογισµού των δραστηριοτήτων της Αρχής.
2. Κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους για
τη θέση του Διοικητή και υποβάλλει σχετική πρόταση στον Πρωθυπουργό.
3. Επιλέγει και διορίζει τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit
Committee) της Αρχής.
4. Παρέχει τη γνώµη του: α) για τον σχεδιασµό της πολιτικής
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προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί την εφαρµογή αυτής,
β) για την ανάπτυξη και την εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερων συστηµάτων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης, προαγωγών, βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του
προσωπικού της Αρχής, γ) για την ανάπτυξη και την εφαρµογή
µεθοδολογιών και ειδικότερου συστήµατος µισθολογικού καθεστώτος και επιπλέον ανταµοιβής (bonus) του προσωπικού της
Αρχής, δ) για τον καθορισµό των ειδικότερων προσόντων διορισµού σε κλάδους και σε ειδικότητες και των κριτηρίων πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή, ε) για τη σύσταση, τη µετατροπή
και την κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των
κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών, στ) για την κατανοµή των
οργανικών θέσεων µεταξύ των οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων της Αρχής, ζ) για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. και στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, η)
για τη σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα της χρηµατοδότησης
δράσεων της Αρχής από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, την Υπηρεσία Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων της
Ε.Ε., τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), και οποιαδήποτε
άλλη πηγή χρηµατοδότησης εκτός του κρατικού προϋπολογισµού, θ) για την υπογραφή συµφωνιών συνεργασίας µε διεθνείς
οργανισµούς.
5. Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του: α) για την κατάρτιση του
Οργανισµού της Αρχής, καθώς και για την τροποποίηση αυτού,
σε περιπτώσεις σηµαντικών οργανωτικών αλλαγών, όπως είναι
η σύσταση, η συγχώνευση, η µετατροπή ιεραρχικού επιπέδου
οργανικής µονάδας, η κατάργηση και η αναστολή λειτουργίας
υπηρεσιών επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων ή Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Αρχής, β) για τον καθορισµό των κλάδων από
τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάµενοι των προαναφερθεισών οργανικών µονάδων, γ) για τον Κανονισµό Λειτουργίας και
τους επιµέρους Κανονισµούς της Αρχής.
6. Στις περιπτώσεις που ζητείται η γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης τεκµαίρεται ότι, αυτή είναι θετική µετά την παρέλευση
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος προς αυτό.
7. Το Συµβούλιο Διοίκησης δεν δύναται να ζητά και να έχει
πρόσβαση σε φακέλους και πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριµένες υποθέσεις απάτης και διαφθοράς και να παρεµβαίνει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων.
8. Τα ειδικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τις συνεδριάσεις
του Συµβουλίου Διοίκησης, το πλαίσιο λειτουργίας και λήψης
αποφάσεων ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής.
Άρθρο 90
Επιλογή-Διορισµός-Πλαίσιο καθηκόντων Διοικητή
1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και είναι ο επικεφαλής της Αρχής. Η θητεία του Διοικητή ορίζεται πενταετής
και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά µε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, µε πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των µελών του.
2. α) Η επιλογή του Διοικητή της Αρχής, γίνεται µε ανοικτό διαγωνισµό. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα προσωπικού δηµόσιας διοίκησης Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του
διαγωνισµού, η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής της
επόµενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. β) Η επιλογή των
υποψηφίων γίνεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής του
άρθρου 88 του παρόντος νόµου. γ) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των τεσσάρων (4) επικρατέστερων υποψηφίων,
µε βάση προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος
υποβάλλεται στο Συµβούλιο Διοίκησης. Σε περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), περιλαµβάνονται
όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. δ) Το Συµβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους
µε σειρά προτεραιότητας και υποβάλλει σχετική πρόταση στο
Υπουργικό Συµβούλιο. Το Υπουργικό Συµβούλιο προτείνει τον
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Διοικητή, προς έγκριση στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει τον προταθέντα υποψήφιο, η διαδικασία του
προηγούµενου εδαφίου επαναλαµβάνεται για τον έτερο των δύο
επικρατέστερων υποψηφίων. Ο Διοικητής διορίζεται µε διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ο Διοικητής είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, υψηλής
επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε
τοµείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της Αρχής και ειδικά στους τοµείς της πρόληψης και της καταπολέµησης της
απάτης και της διαφθοράς, του ελέγχου των συστηµάτων διοίκησης και διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και
της λογοδοσίας. Τα προτεινόµενα πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν: α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. νοµικής ή οικονοµικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης
ή διεθνών σπουδών ή ισότιµο τίτλο σπουδών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. β) Μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου ισότιµου
της αλλοδαπής, που να αποδεικνύει την επιστηµονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής γνωστικά αντικείµενα. Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν. γ) Σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων,
διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, συντονισµό οµάδων και
διαδικασίες στοχοθεσίας και παρακολούθησης επίτευξης στόχων. δ) Άριστη γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας, ιδίως,
της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. ε) Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον δέκα
(10) ετών σε πολιτικές, έργα και δράσεις καταπολέµησης της
απάτης και της διαφθοράς, ανάπτυξης και ενίσχυσης µηχανισµών ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας, ανάπτυξης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
οργανωτικών µεταρρυθµίσεων και διαχείρισης αλλαγών. Η εµπειρία από ανάλογα έργα σε διεθνείς οργανισµούς και χώρες
του εξωτερικού αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν. στ) Η κατοχή επαγγελµατικών πιστοποιήσεων από αναγνωρισµένους φορείς επαγγελµατικής πιστοποίησης, σχετικά µε τα θέµατα
αρµοδιότητας της Αρχής αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού τόσο
κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων όσο
και κατά τον χρόνο του διορισµού.
5. Για τους υποψηφίους για τη θέση του Διοικητή της Αρχής
ισχύουν τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα και κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων των άρθρων 68-74 του παρόντος νόµου.
6. Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός δηµόσιου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το µητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης
που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, µε τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από
τον διορισµό του. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος της θητείας
του λογίζεται, για κάθε βαθµολογική ή/και µισθολογική έννοµη
συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης.
7. α) Ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει
υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αντικειµενικότητας, της αµεροληψίας και της ακεραιότητας, να υπηρετεί µε συνέπεια τους
σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται από τον παρόντα νόµο και από την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων και την
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.
β) O Διοικητής, υποχρεούται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο (2) έτη
µετά από τη λήξη της θητείας τους και υπόκειται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες. γ)
Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των σχε-
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τικών διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
8. Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, οι κάθε είδους
αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το διάστηµα της θητείας του, ορίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην ΥΑ 2/50935/0022, 02.05.2007 (Β’ 1672) για τον καθορισµό
των αποδοχών του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, η
οποία παραµένει σε ισχύ. Οι αποδοχές και οι εν γένει πρόσθετες
αµοιβές του Διοικητή της Αρχής είτε είναι ιδιώτης είτε δηµόσιος
υπάλληλος ή λειτουργός ή µισθωτός µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε φορέα του δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 51 του ν. 1892/1990, εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών της παραγράφου 1 του
άρθρου 28 του
ν. 4354/2015. Για τον υπολογισµό
του ανώτατου ορίου αποδοχών εφαρµόζεται αναλόγως η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
9. Όταν συντρέχουν αναµφισβήτητα πραγµατικά περιστατικά
που συνιστούν λόγο παύσης του Διοικητή πριν από τη λήξη της
θητείας του, το Συµβούλιο Διοίκησης εκκινεί τη διαδικασία, προτείνοντας, µε πλειοψηφία 4/5 των µελών του, αιτιολογηµένα την
πρόωρη παύση του στον Πρωθυπουργό, ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη, η οποία περιλαµβάνει την αιτιολογηµένη εισήγηση
του Συµβουλίου Διοίκησης και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης, για το εάν
συντρέχουν πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν λόγο πρόωρης παύσης του Διοικητή. Ο Διοικητής παύεται πρόωρα για
τους λόγους της παραγράφου 16 του άρθρου 88 του παρόντος.
10. Ο Διοικητής, που έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύναται
να προσβάλει µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του. Η άσκηση προσφυγής δεν
αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης.
11. Ο Διοικητής όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωµά
του, ενηµερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και το Συµβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από την παραίτησή
του. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή µε απόφαση του Πρωθυπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Σε κάθε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή, διορίζεται νέος Διοικητής, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόµο, εντός δύο (2) µηνών από την κένωση
της θέσης.
13. Η διαδικασία για το διορισµό νέου Διοικητή ξεκινάει τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την εκπνοή της θητείας αυτού,
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου.
14. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή µετά
από τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης
της θητείας αυτού ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη
της θητείας του µέχρι το διορισµό του διαδόχου του ή για όσο
διάστηµα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναµία εκτέλεσης
των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Επικεφαλής της
Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής για όλες τις έννοµες συνέπειες. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναµίας του τελευταίου να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή εάν αυτός για
οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί αυτά, µε απόφαση του
Συµβουλίου Διοίκησης ορίζεται ως αναπληρωτής ένας από τους
προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής, µέχρι τον διορισµό του νέου Διοικητή της Αρχής ή την ανάληψη των καθηκόντων του υφισταµένου.
Άρθρο 91
Αρµοδιότητες Διοικητή της Αρχής
1. Όλες οι αρµοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο ή σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται
ότι, ασκούνται από το Συµβούλιο Διοίκησης.
2. Ο Διοικητής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Διαµορφώνει και επικαιροποιεί τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό
της Αρχής. β) Καταρτίζει και αναθεωρεί το ετήσιο επιχειρησιακό

1945

σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς
στόχους, τους δείκτες µέτρησης των αποτελεσµάτων, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών
µονάδων αυτής, των Προϊσταµένων αυτών και του προσωπικού
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. γ) Εισηγείται τις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για ζητήµατα που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες της Αρχής. δ) Υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής,
προς τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα, για την υποβοήθηση της
άσκησης των κοινοβουλευτικών αρµοδιοτήτων. ε) Λαµβάνει
µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέµηση
της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στην Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής
δίωξης ενώπιον των αρµόδιων Πειθαρχικών Συµβουλίων. στ)
Αποφασίζει για τη συµµετοχή της Αρχής σε Οµάδες Εργασίας ή
Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισµών µε
αντικείµενο που άπτεται των αρµοδιοτήτων της. ζ) Εκπροσωπεί
την Αρχή στο εθνικό και διεθνές επίπεδο για κάθε ζήτηµα που
αφορά στους σκοπούς και στις αρµοδιότητες της Αρχής.
3. α) Προΐσταται του συνόλου του προσωπικού, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις και τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό και στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. β) Αποφασίζει
για τα ειδικότερα προσόντα και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή και για την υποβολή στους αρµόδιους φορείς
και στο ΑΣΕΠ των αντίστοιχων αιτηµάτων για τις σχετικές προκηρύξεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. γ) Καθορίζει ειδικό
σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής. δ) Καθορίζει ειδικό µισθολογικό
καθεστώς και ειδικότερο σύστηµα επιπλέον ανταµοιβής (bonus)
για το προσωπικό της Αρχής. ε) Καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής, τον τρόπο, τη
διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του συνόλου της διαδικασίας. στ) Είναι
πειθαρχικός προϊστάµενος του συνόλου του προσωπικού της
Αρχής, εκτός εάν άλλως ορίζεται για συγκεκριµένα στελέχη της
Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και δύναται να
επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίµου έως τις αποδοχές ενός
µηνός.
4. α) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, συστήνει, συγκροτεί ή συγχωνεύει Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια στην Αρχή, καθώς και Οµάδες
Εργασίας ή Έργου, Συµβούλια και Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης. β) Ορίζει τον Πρόεδρο, τα µέλη, τον εισηγητή και τον γραµµατέα όλων των διαρκών και ευκαιριακών συλλογικών οργάνων
της Αρχής και καθορίζει τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. γ) Υποδεικνύει εκπροσώπους
της Αρχής σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και Φορέων.
δ) Εκδίδει αποφάσεις συγκρότησης Οµάδων Εργασίας µε τη
συµµετοχή εκπροσώπων των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83, καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών για την συνδροµή στην
αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου της Αρχής σε θέµατα που
απαιτείται ειδική επιστηµονική κατάρτιση και τεχνογνωσία.
5. Ο Διοικητής της Αρχής δύναται, µε αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει
στους Προϊσταµένους όλων των οργανικών µονάδων της Αρχής,
αρµοδιότητες ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» αποφάσεις, πράξεις ή άλλα έγγραφα. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα
οποία µεταβιβάστηκαν οι αρµοδιότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από τον Διοικητή της Αρχής, σε ιεραρχικά
υφιστάµενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που η ως άνω περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από
όργανο στο οποίο: αα) είχε µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα, το
εξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει µε εντολή του οργάνου
που του παρείχε την εξουσιοδότηση ή ββ) είχε παρασχεθεί η
εξουσιοδότηση υπογραφής, το εξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει «Με Εντολή Διοικητή». Οι αποφάσεις που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο δύνανται να τροποποιούνται εν όλω
ή εν µέρει από το ίδιο όργανο, ανεξαρτήτως αλλαγής του προ-
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σώπου που τις εξέδωσε.
6. Ο Διοικητής ασκεί και κάθε άλλη υφιστάµενη κατά την
έναρξη ισχύος της Αρχής αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα
για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, του Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.,
του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Ε.ΜΕ., του Ειδικού Γραµµατέα
του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., του Επικεφαλής και της Επιτροπής Διοίκησης του
Σ.Ε.Δ.Ε., πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι, ασκούνται από το
Συµβούλιο Διοίκησης.
Άρθρο 92
Προϋπολογισµός και Οικονοµική διαχείριση
1. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού δαπανών της Αρχής και των προβλέψεων στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και για όλα τα
θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης και δηµοσίου λογιστικού,
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), µε την εξαίρεση
των οριζοµένων στις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Η Αρχή, µε ευθύνη του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών της, υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού της απευθείας
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε
έτους. Το σχέδιο του προϋπολογισµού που υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να είναι συµβατό µε τα µεγέθη που έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., όπως
διαµορφώθηκαν κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 του
ν. 4270/2014 ή µε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
54 του ν. 4270/2014.
3. Για τις δαπάνες λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών
της Αρχής δύναται να εγγράφονται πιστώσεις σε χωριστούς ειδικούς φορείς σε επίπεδο νοµού ή περιφέρειας.
4. Στην ετήσια έκθεση απολογισµού της Αρχής περιλαµβάνεται και απολογισµός ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού
της.
5. Ο Διοικητής της Αρχής είναι διατάκτης των πιστώσεων του
προϋπολογισµού δαπανών της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4270/2014 (Α’ 143), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Οι δαπάνες λειτουργίας της Αρχής βαρύνουν τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος
σε χωριστό ειδικό φορέα ή σε χωριστούς ειδικούς φορείς στον
προϋπολογισµό του αρµόδιου Υπουργείου για ζητήµατα ανθρωπίνου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Το συνολικό ύψος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Αρχής που περιλαµβάνεται
στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισµού που εισάγεται στη Βουλή
από τον Υπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Γ’ του ν. 4270/ 2014, δεν δύναται να είναι
κατώτερο από το 100% του µέσου όρου του αθροίσµατος των
πιστώσεων για τη ΓΕ.Γ.ΚΑΔ., το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τον Γ.Ε.Δ.Δ., βάσει
των ψηφισθέντων ετήσιων κρατικών προϋπολογισµών των αµέσως προηγούµενων τριών (3) τελευταίων ετών. Στο ποσό αυτό
προστίθεται και ο µέσος όρος του αθροίσµατος των ποσών που
έχουν διατεθεί/κατανεµηθεί από τους προϋπολογισµούς των
Υπουργείων Υγείας, και Υποδοµών και Μεταφορών για τη λειτουργία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και του Σ.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχα, βάσει της εκτέλεσης των ετήσιων κρατικών
προϋπολογισµών των αµέσως προηγούµενων τριών (3) τελευταίων ετών.
7. Η Αρχή δύναται να πραγµατοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 3 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δ’ του
ν. 4270/2014. Επίσης δύναται να συµµετέχει σε συγχρηµατοδούµενα ή χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την Ε.Ε. ή άλλους
διεθνείς οργανισµούς.
8. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 77 και της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014,
για τις κανονιστικές πράξεις της Αρχής δεν απαιτείται η σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών εφόσον η δαπάνη που προκαλείται από αυτές είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του
προϋπολογισµού της ή του εκάστοτε Μ.Π.Δ.Σ.. Σε αντίθετη πε-

ρίπτωση η παράλειψη σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµικών
συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης
της πράξης και λόγο ακυρότητας αυτής.
9. Στην Αρχή συστήνεται Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
ο προϊστάµενος της οποίας έχει όλες τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και
69Γ του ν. 4270/2014. Για όλα τα θέµατα οικονοµικής φύσεως
της Αρχής που δεν ρυθµίζονται µε διαφορετικό τρόπο στα οικεία
άρθρα και στις µεταβατικές διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ως
υπεύθυνη η Γενική Διεύθυνση για οικονοµικά και διοικητικά θέµατα του αρµόδιου για ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης Υπουργείου.
10. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται κατά
χρήση στην Αρχή από την Εταιρία Ακινήτων Δηµοσίου ή άλλους
φορείς του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των
στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της.
11. Η Αρχή δύναται να αναλαµβάνει, ως ανάδοχος ή ως εταίρος αναδόχων, την υλοποίηση έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες (έργα διδυµοποίησης), σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η υλοποίηση των έργων
αυτών γίνεται από εν ενεργεία και αποχωρήσαντες υπαλλήλους
της Αρχής, οι οποίοι αµείβονται για την εργασία αυτή σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο «Εγχειρίδιο Διδυµοποίησης» (Twinning
Manual) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό κάθε φορά
ισχύει. Τα ποσά που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την υλοποίηση των έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς
άλλες χώρες κατατίθενται σε ειδικό προς τούτο λογαριασµό που
συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τον οποίο θα αναλαµβάνονται οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων
της προηγούµενης περίπτωσης. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασµού ανήκει αποκλειστικά στην Αρχή και η λειτουργία του καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε
το άρθρο 69Α του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143).
Άρθρο 93
Αποδοχές προσωπικού
1. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Αρχή σε θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών, καθώς και στις οργανικές µονάδες,
επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή
κατατάσσεται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας του, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού του άρθρου 14
του
ν. 4354/2015 µε το συντελεστή 1,20, κατά αναλογική
εφαρµογή των προβλεπόµενων στην παράγραφο 4 του άρθρου
9 του ν. 4354/2015. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και στη Γενική Διεύθυνση
Ευαισθητοποίησης και Δράσεων µε την Κοινωνία κατατάσσονται
στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας τους. Στους ανωτέρω εξακολουθεί να καταβάλλεται: α) τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του
ν. 4354/2015, στο ύψος που αυτή έχει
προσδιοριστεί κατά την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας στην
Αρχή, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε τον καταβαλλόµενο βασικό µισθό, όπως αυτός προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, στα
προηγούµενα εδάφια και β) η οικογενειακή παροχή του άρθρου
15 του ν. 4354/2015. Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην
πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του ως άνω προσωπικού που υπηρετεί µε απόσπαση στην Αρχή, αυτό επανέρχεται αυτοδίκαια σε κενή θέση ή εάν δεν υπάρχει, σε συνιστώµενη
µε την πράξη επαναφοράς προσωποπαγή θέση, της υπηρεσίας
προέλευσής του. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό αυτό µε
την επαναφορά του εξελίσσεται κανονικά στους βαθµούς και τα
Μ.Κ. της κατηγορίας του, συνυπολογιζόµενου του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Αρχή.
3. Για το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και όσων κατέχουν θέσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ευθύνης, και για τα ζητήµατα της αποζηµίωσης του για εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και της αποζηµίωσης για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου, εφαρµόζεται το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως κάθε
φορά ισχύει, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων και παραγράφων. Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του
πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας για το
προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή, καθορίζεται µε απόφαση
του Διοικητή της Αρχής, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
στο πλαίσιο των εγκεκριµένων σχετικών πιστώσεων. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισµού
της Αρχής για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, η οποία
αιτιολογείται ειδικά. Το ωροµίσθιο της υπερωριακής εργασίας
για όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου A3 του άρθρου 20 του ν.
4354/2015. Η ωριαία αµοιβή για εργασία πέραν του πενθηµέρου
είναι ίδια µε αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και µέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξηµένη κατά
25%. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και για το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης για οικονοµικά και διοικητικά ζητήµατα του αρµόδιου για θέµατα ανθρωπίνου δυναµικού της
δηµόσιας διοίκησης Υπουργείου.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4613/2019
(Α’ 178)
δεν έχουν εφαρµογή στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές των φορέων και
υπηρεσιών που εντάσσονται στην Αρχή.
Άρθρο 94
Πειθαρχικά Συµβούλια – Υπηρεσιακά Συµβούλια
1. α) Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, τις πράξεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και λοιπές, γενικές και ειδικές κείµενες διατάξεις, υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική,
και πειθαρχική ευθύνη. β) Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν
στην Αρχή, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 έως 151
του Υπαλληλικού Κώδικα, µε την επιφύλαξη της υποπαραγράφου
γ της παρούσας παραγράφου. γ) Για τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχων και τους Προϊσταµένους Γενικών
Διευθύνσεων, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Διοικητής της Αρχής.
δ) Για τον Πρόεδρο, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς
και τον Διοικητή, την πειθαρχική δίωξη ασκεί το Υπουργικό Συµβούλιο.
2. α) Με απόφαση του Διοικητή, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται και συγκροτείται το
Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αρχής, στη σύνθεση του οποίου µετέχουν µε διετή θητεία: αα) ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής µε τον αναπληρωτή του που
ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, ββ) δύο Πάρεδροι
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αρχής
έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για την άσκηση της πειθαρχικής
εξουσίας στους υπαλλήλους της Αρχής, εκτός του Επικεφαλής
της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και των Προϊστάµενων
των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής για τους οποίους το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και τελευταίο βαθµό είναι το
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του
Υπαλληλικού Κώδικα. Για την αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αρχής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 120 του Υπαλληλικού Κώδικα. Ο Πρόεδρος, τα µέλη,
τακτικά και αναπληρωµατικά και ο γραµµατέας του Πειθαρχικού
Συµβουλίου ορίζονται και αντικαθίστανται, υπό τις προϋποθέσεις
των κείµενων διατάξεων, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής.
β) Αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτερο βαθµό
το λοιπό προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στην αρµοδιότητα
του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής είναι το Δευτεροβάθµιο Πει-
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θαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα.
Σε περίπτωση που κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής, στο ως άνω
Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει αντί του µέλους που προβλέπεται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 146 Α,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής που είναι αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού αυτής, ο οποίος ορίζεται,
µε αναπληρωτή του άλλον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της
Αρχής ή Διεύθυνσης αυτής, µε απόφαση του Διοικητή της
Αρχής, πριν από την έναρξη λειτουργίας του Συµβουλίου.
3. α) Συνιστάται στην Αρχή Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο, το
οποίο είναι αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σύµφωνα µε το εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
στον Πρόεδρο και στα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς
και στο Διοικητή αυτής. Το εν λόγω Συµβούλιο αποφασίζει σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό. Συγκροτείται από έναν Σύµβουλο
Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Νοµικό Σύµβουλο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί
ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Γραµµατέας του
Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή, υπάλληλος της
Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβουλίου
ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, υποδεικνύονται µε απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου και ο
Νοµικός Σύµβουλος από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. β) Ο Πρόεδρος
και τα µέλη του Ειδικού Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται µέσα
σε ενενήντα (90) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Η αµοιβή του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα καθορίζεται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών
και του Διοικητή της Αρχής. δ) Με απόφαση του Υπουργού που
είναι αρµόδιος για τα θέµατα δηµόσιας διοίκησης καθορίζεται ο
ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Συνιστάται πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο για το πάσης
φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Στη σύνθεση του
υπηρεσιακού συµβουλίου µετέχουν µε διετή θητεία: α) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρµόδια για θέµατα
διοικητικών, οικονοµικών θεµάτων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή, και εκτελεί καθήκοντα Προέδρου του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. β) Ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και
Ελέγχων της Αρχής µε το νόµιµο αναπληρωτή του, που ορίζεται
µε απόφαση του Διοικητή. γ) Ο Προϊστάµενος άλλης Γενικής Διεύθυνσης που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε κλήρωση
και δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής µε τους αναπληρωτές τους κατά τη σειρά εκλογής τους. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών
εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της παρούσας παραγράφου λειτουργεί νόµιµα µε τα τρία (3) τακτικά µέλη.
Άρθρο 95
Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής
1. Η Αρχή συγκροτείται από το Γραφείο του Διοικητή, την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του και της
τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπεται, σε
ό, τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του, από τις κάθε
φορά ισχύουσες διατάξεις για τα Γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων στον παρόντα νόµο.
3. Στην Κεντρική Υπηρεσία συστήνονται : α) η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, β) η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) η
Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, δ) η Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων µε την Κοινωνία, ε) η
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών, στ) η Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συµπεριφορικών Αναλύσεων, ζ) το
Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων και η) το Γραφείο Υπευ-
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θύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
4. Η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται σε Τοµείς ανά θεµατικό αντικείµενο, ως αυτοτελείς οργανικές µονάδες
επιπέδου Διεύθυνσης.
5. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούν αυτοτελείς οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόµενες στη Μονάδα
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
6. Στην Αρχή συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee),
η οποία λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειµενικό σώµα,
το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των
ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και
εξωτερικών ελεγκτών της Αρχής. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Συµβούλιο Διοίκησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες
οικονοµικής διαχείρισης και πληροφόρησης, τις πολιτικές και το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής. Η Επιτροπή Ελέγχου
της Αρχής αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη που διαθέτουν
επαρκή γνώση στον τοµέα δραστηριότητας της Αρχής και διορίζονται από το Συµβούλιο Διοίκησης. Τα µέλη της Επιτροπής
Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Αρχή, κατά αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α’ 110). Ο Πρόεδρος της
επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα µέλη της. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζηµίωσης των µελών
της Επιτροπής Ελέγχου ανά συνεδρίαση αυτής.
7. Η εσωτερική διάρθρωση των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών της Αρχής καθορίζεται µε την έκδοση του Οργανισµού
της Αρχής.
Άρθρο 96
Προσωπικό της Αρχής
1. Στην Αρχή συνιστώνται πεντακόσιες (503) θέσεις, πέραν των
καλυπτόµενων µε µετακλητούς, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Τετρακόσιες πενήντα µία (451) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). β) Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού. γ) Δώδεκα (12) θέσεις
εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). δ)
Τριάντα (30) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ). ε) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). στ) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων
µε σχέση έµµισθης εντολής.
2. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να ανακατανέµονται οι θέσεις ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των
επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής. Εκ των θέσεων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τριακόσιες εξήντα πέντε (365) θέσεις καταλαµβάνονται
κατ’ ελάχιστον και υποχρεωτικά από Επιθεωρητές-Ελεγκτές.
3. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001
(Α’ 39), όπως
ισχύει κάθε φορά, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισµό της
Αρχής.
4. Οι θέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών κατανέµονται αποκλειστικά στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής.
5. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής συνιστώνται
έξι (6) θέσεις συνεργατών. Αντίστοιχα, για την υποβοήθηση του
Προέδρου της Αρχής και του Συµβουλίου Διοίκησης συνιστώνται
δύο (2) θέσεις συνεργατών. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται, κατ’
ανάλογη εφαρµογή, των προβλεποµένων στις οικείες διατάξεις
του παρόντος για τις θέσεις συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων των µελών της κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Στο Γραφείο του Διοικητή της Αρχής συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία
καλύπτεται από έναν εκ των συνεργατών. Ο Διευθυντής ασκεί,
κατ’ αντιστοιχία, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις οικείες
διατάξεις του παρόντος. Για τις αποδοχές των ανωτέρω εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4354/2015 που αφορούν τους συνεργάτες που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
6. Στο Γραφείο Τύπου της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις
δηµοσιογράφων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις

οποίες προσλαµβάνονται από τον Διοικητή της Αρχής δηµοσιογράφοι είτε µέλη αναγνωρισµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής
δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε µε διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση,
που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. Στη
σύµβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζηµίωση και ο προσληφθείς απολύεται µε
την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Διοικητή της Αρχής
που τον προσέλαβε. Οι θέσεις αυτές µπορεί επίσης να καλύπτονται και µε απόσπαση υπαλλήλων ανάλογων προσόντων από τη
Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις περί αποσπάσεων του παρόντος νόµου.
7. Η Αρχή στελεχώνεται από µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους
και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαµβάνουν
αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών
θέσεων γίνεται µε διορισµό µέσω ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται µε
απόφαση του Διοικητή, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, κατ’
εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε
ισχύουν, µε µετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί
στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του
ν. 1892/ 1990, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης
αυτού, µε την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που διορίζεται, προσλαµβάνεται, µετατάσσεται, αποσπάται ή µεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν και εφαρµόζονται όσα
προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας
των αποσπασµένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη µε δυνατότητα ισόχρονης
ανανέωσης µέχρι τέσσερις (4) φορές.
8. Οι οργανικές θέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της παραγράφου 1 του παρόντος, καλύπτονται αποκλειστικά µε αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, µε
απόφαση του Διοικητή και ύστερα από προκήρυξη της Αρχής,
κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης όπως εκάστοτε ισχύουν, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη
των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων του φορέα προέλευσης
καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού, µε την ίδια σχέση εργασίας. Με την πρόσκληση µπορεί να καθορίζονται, για ορισµένο
αριθµό θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών, συγκεκριµένοι κλάδοι
και ειδικότητες. Σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών αποσπώνται
υπάλληλοι, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέµπτο
έτος της ηλικίας τους. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης µέχρι
τέσσερις (4) φορές.
9. Στην Αρχή µπορούν να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, πέραν του µονίµου
προσωπικού και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που υπηρετεί σε φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, και α) ένστολοι
των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, β) δικαστικοί
υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η απόσπαση
των οποίων διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων,
ν. 2812/2000 (A’ 67) και γ) γιατροί,
οδοντίατροι και φαρµακοποιοί του Ε.Σ.Υ., που προέρχονται από
τις θέσεις του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ο οποίος έχει συσταθεί στο
Υπουργείο Υγείας µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), όπως αυτές καθορίζονται
κάθε φορά κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου
25 του ν. 1397/1983 (Α’ 143) και του άρθρου 64 του ν. 2071/1992
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(Α’ 123), καθώς επαγγελµατιών που ανήκουν στους κλάδους των
Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµειακών Φυσικών
Νοσοκοµείων-Ακτινοφυσικών Ε.Σ.Υ., Κλινικών Χηµικών, Χηµικών,
Βιοχηµικών, Βιολόγων των Ιατρικών Εργαστηρίων Νοσοκοµείων
Ε.Σ.Υ. και Ψυχολόγων Ε.Σ.Υ. οι οποίες έχουν συσταθεί στο
Υπουργείο Υγείας µε τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 42 και 43
του ν. 2519/1997 (Α’ 165), όπως καθορίζονται κάθε φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 2519/1997. Ειδικά
το ως άνω προσωπικό επιλέγει µε δήλωσή του το αργότερο
εντός τριµήνου από την απόσπασή του στην Αρχή, εάν επιθυµεί
να διατηρήσει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης. Η χρονική
διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη µε δυνατότητα
ισόχρονης ανανέωσης µέχρι τέσσερις (4) φορές.
10. Ο αριθµός των αποσπασµένων στην Αρχή υπαλλήλων από
κάθε φορέα προέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό 5% των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
εκάστοτε φορέα προέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού, αρµόδιου για θέµατα δηµόσιας διοίκησης, καθορίζεται το επίπεδο
της οργανικής µονάδας επί του οποίου εφαρµόζεται το ως άνω
ανώτατο όριο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Για τις αποδοχές του ως άνω προσωπικού ισχύουν και εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο
93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται για κάθε έννοµη συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
11. α) Στην Αρχή συστήνονται: (αα) µία (1) θέση Επικεφαλής
της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, (ββ) δύο (2) θέσεις
Προϊσταµένων για τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και για τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων µε την Κοινωνία αντίστοιχα, (γγ) δύο (2) θέσεις
Προϊσταµένων για τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και
Συµπεριφορικών Αναλύσεων και για τη Διεύθυνση Δράσεων
Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών. β) Οι θέσεις της
υποπαραγράφου α της παρούσης, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι επιλεγέντες για αυτές διορίζονται για
τριετή θητεία κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ.
33/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. γ) Οι θητείες αυτές µπορούν να
ανανεωθούν µέχρι τρεις (3) φορές µε απόφαση του Συµβουλίου
Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Αρχής.
δ) Οι θητείες των επιλεγέντων για τις ως άνω θέσεις µπορούν να
διακόπτονται πριν από τη λήξη τους για λόγους που ανάγονται
σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Αρχής.
12. Για την κάλυψη των θέσεων της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται µε απόφαση του Διοικητή σχετική προκήρυξη µε
την οποία εξειδικεύονται τα καθήκοντα της θέσης, τα απαιτούµενα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Υποψήφιοι δύνανται
να είναι είτε ιδιώτες είτε µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί
ή υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται
στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υποψήφιοι πρέπει κατ’ ελάχιστον να κατέχουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εµπειρίας στις
σχετικές µε τις θέσεις της προηγούµενης υποπαραγράφου αρµοδιότητες, εκτός από τις θέσεις του Διευθυντή Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Συµπεριφορικών Αναλύσεων και του Διευθυντή
Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών για τις
οποίες απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής εµπειρίας, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι ανωτέρω επιλέγονται από τριµελή Επιτροπή Επιλογής που
συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής από: α) ένα
µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης µε τον αναπληρωτή του, που
υποδεικνύονται από το Συµβούλιο Διοίκησης και ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής, β) ένα µέλος του ΑΣΕΠ µε τον
αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του, και
γ) τον Διοικητή της Αρχής µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.
13. Οι θέσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου καλύπτονται αποκλειστικά από υπαλλήλους που

1949

υπηρετούν στον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 51 του ν. 1892/1990. Στην ως άνω περίπτωση διενεργείται
απόσπαση από τον φορέα προέλευσης, µε απόφαση του Διοικητή, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί
αποσπάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν και χωρίς να απαιτείται
απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού για διάστηµα τριών (3) ετών µε δυνατότητα ισόχρονης
ανανέωσης µέχρι τρεις (3) φορές. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής και των Προϊσταµένων της
Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ευασισθητοποίησης και Δράσεων µε την Κοινωνία, λογίζεται για κάθε έννοµη συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας
σε θέση επικεφαλής οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συµπεριφορικών Αναλύσεων, καθώς και της Διεύθυνσης Δράσεων Ευαισθητοποίησης
και Εκπαιδευτικών Πολιτικών, λογίζεται για κάθε έννοµη συνέπεια
ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση επιπέδου Διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή για τις αποδοχές των προσώπων αυτών ισχύουν τα
προβλεπόµενα στην επόµενη παράγραφο.
14. Οι αποδοχές του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων
και Ελέγχων είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 περίπτωση β’ του
ν. 4354/2015. Στον ανωτέρω καταβάλλονται επίσης, το επίδοµα της θέσης ευθύνης του
άρθρου 16 παράγραφος 1 περίπτωση α’ υποπερίπτωση αβ’,
καθώς και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ιδίου ως
άνω νόµου. Οι αποδοχές των Προϊσταµένων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων µε την Κοινωνία είναι αυτές
που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του ν. 4354/
2015. Στους ανωτέρω καταβάλλονται επίσης το επίδοµα της
θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παράγραφος 1 περίπτωση α υποπερίπτωση αδ, καθώς και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15
του ιδίου ως άνω νόµου. Οι αποδοχές του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συµπεριφορικών Αναλύσεων είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος
νόµου για το προσωπικό που υπηρετεί στις οργανικές µονάδες,
επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στον Διοικητή. Στον ανωτέρω καταβάλλονται, το επίδοµα θέσης ευθύνης του του άρθρου
16 παράγραφος 1 περίπτωση α’ υποπερίπτωση αε’, καθώς και η
οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νόµου. Οι
αποδοχές του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών πολιτικών είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος νόµου για το προσωπικό που
υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων µε την Κοινωνία. Στον ανωτέρω καταβάλλονται επίσης, το
επίδοµα θέσης ευθύνης του του άρθρου 16 παράγραφος 1 περίπτωση α’ υποπερίπτωση αε’, καθώς και η οικογενειακή παροχή
του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νόµου. Στους ανωτέρω, καθ’
όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εξακολουθεί να καταβάλλεται
τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, στο
ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί κατά την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας στην Αρχή, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε τον
καταβαλλόµενο βασικό µισθό, όπως αυτός προσδιορίζεται, κατά
περίπτωση, στα προηγούµενα εδάφια.
15. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του ως άνω
προσωπικού, επανέρχονται αυτοδίκαια σε κενή θέση ή εάν δεν
υπάρχει, σε συνιστώµενη µε την πράξη επαναφοράς προσωποπαγή θέση, του φορέα προέλευσής τους. Στην περίπτωση αυτή,
το προσωπικό αυτό µε την επαναφορά του εξελίσσεται κανονικά
στους βαθµούς και τα Μ.Κ. της κατηγορίας του, συνυπολογιζόµενου του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Αρχή.
16. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν γνώµης του
Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να καθορίζεται εντός των ορίων
του προϋπολογισµού της Αρχής και του εκάστοτε Μ.Π.Δ.Σ., ειδικό µισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής, στη
βάση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας.
17. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων,
οι Επιθεωρητές Ελεγκτές, και το υπόλοιπο προσωπικό που υπη-
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ρετεί στην Αρχή, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς απασχόλησής τους, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, και επί µία πενταετία µετά την
αποχώρησή τους. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και του
καθήκοντος εχεµύθειας αφορά και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
18. Παραβιάσεις του απορρήτου ή του καθήκοντος εχεµύθειας, καθώς και η εκ δόλου µη στάθµιση στοιχείων επιβαρυντικών για την υπηρεσία που επιθεωρείται ή ελέγχεται και τους
υπαλλήλους της, συνιστούν σοβαρό λόγο για την ανάκληση της
απόσπασης του Επιθεωρητή - Ελεγκτή.
19. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητή ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου Διοίκησης, είναι δυνατόν να διακοπεί η απόσπαση
Επιθεωρητών–Ελεγκτών, καθώς και του λοιπού προσωπικού που
υπηρετεί στην Αρχή, πριν από τη λήξη της, για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων
ή µεταβολή των υπηρεσιακών αναγκών ή µετά από αίτηση του
υπαλλήλου, αφού συνεκτιµηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
20. Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές που υπηρετούν στην Αρχή υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις, για τους
Ειδικούς-Επιθεωρητές που υπηρετούσαν µε απόσπαση στο γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ..
Άρθρο 97
Προανακριτικές αρµοδιότητες
και δικονοµικές ρυθµίσεις
1. Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές που υπηρετούν στην Αρχή δύνανται, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του επόµενου άρθρου, να
διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή
έχει διενεργηθεί επιθεώρηση-έλεγχος από την Αρχή, µε την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Στο πλαίσιο αυτό οι εντεταλµένοι προς τούτο υπάλληλοι της Αρχής µεριµνούν ιδίως για
τη συγκέντρωση του απαιτούµενου αποδεικτικού υλικού προκειµένου να διαβιβαστεί, στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή, η σχετική
αναφορά για εγκλήµατα που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά
υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 και
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134, 159, 159Α, 216,
217, 220, 221, 222, 226, 235, 236, 237, 237Α, 252, 372, 386, 386Α,
386Β και 390 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, εφαρµόζονται και οι
διατάξεις του άρθρου 263Α Π.Κ.. Στις προκαταρκτικές εξετάσεις
ή προανακρίσεις που διενεργούνται από την Αρχή µπορούν να
εκτελούν χρέη β’ ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλληλοι
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στην
Αρχή.
2. Εάν, σύµφωνα µε το περιεχόµενο των εκθέσεων που συντάσσουν οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής ανακύπτουν ποινικές
ευθύνες, αντίγραφο αυτών µε τα σχετικά στοιχεία κοινοποιείται,
από τον Διοικητή της Αρχής, στον ασκούντα την εποπτεία στην
Αρχή, Εισαγγελέα Εφετών, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 98 του
παρόντος νόµου.
3. Ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών διαβιβάζει το φάκελο
στον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να παραγγέλλει στους ΕπιθεωρητέςΕλεγκτές της Αρχής, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή ενεργούν και
ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. Η σχετική παραγγελία, µε περίληψη του θέµατος κοινοποιείται και στον αρµόδιο, κατά τόπο, Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών. Στο πλαίσιο αυτό ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών
µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή ή τη συµπλήρωση της προκαταρκτικής ή προανακριτικής έρευνας, από την Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας του άρθρου 21 του ν. 4613/2019
(Α’ 78) ή τις κατά τόπους ανακριτικές ή προανακριτικές ή Αστυνοµικές Αρχές. Επίσης, µπορεί να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2713/1999 (Α’ 89).
Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, η σχηµατιζόµενη δικογραφία διαβιβάζεται στον κατά τόπο

αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.
4. α) Υποθέσεις οι οποίες αφορούν αδικήµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134, 159, 159Α, 216, 217, 220,
221, 222, 226, 235, 236, 237, 237Α, 252, 372, 386, 386Α , 386Β και
390 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία αποδίδονται σε υπαλλήλους
του άρθρου 13 του Π.Κ. εκδικάζονται κατά προτίµηση. β) Η προανάκριση στις υποθέσεις αυτές ολοκληρώνεται εντός τριών (3)
µηνών, ενώ η κυρία ανάκριση το αργότερο εντός έξι (6) µηνών. γ)
Στις κακουργηµατικού χαρακτήρα υποθέσεις του προηγούµενου
εδαφίου του παρόντος άρθρου, µόλις περατωθεί η ανάκριση, η
δικογραφία υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν
σοβαρές ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο
ακροατήριο µε απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση, µε πρότασή του, στο Συµβούλιο Εφετών, το οποίο αποφασίζει σύµφωνα
µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 309 έως και 315
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. δ) Εάν ο Εισαγγελέας Εφετών
κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι η δικογραφία δεν πρέπει
να επιστραφεί προς συµπλήρωση, εφόσον συµφωνεί και ο Πρόεδρος Εφετών, εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο µε απευθείας
κλήση ως προς όλους τους κατηγορουµένους και για τα συναφή
πληµµελήµατα. ε) Προκειµένου για υποθέσεις σε βαθµό πληµµελήµατος είτε µετά την περάτωση της προανάκρισης είτε και χωρίς
τη διενέργεια αυτής, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών
εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο, µε απευθείας κλήση στη
συντοµότερη δυνατή δικάσιµο.
5. Στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη η ανάκριση για
τα εγκλήµατα της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανατίθεται αποκλειστικά η
ανάκριση αυτών των εγκληµάτων. Δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής, εκκρεµής πειθαρχική διαδικασία, η οποία είναι συναφής µε τη δικαζόµενη υπόθεση.
6. α) Ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών, όταν ασκεί ποινική
δίωξη σε υποθέσεις της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου
οφείλει να γνωστοποιεί την ποινική δίωξη, µε περίληψη του θέµατος στην Αρχή και στην αρµόδια υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. β) Οι Γραµµατείς των
δικαστηρίων ή δικαστικών συµβουλίων, οφείλουν να διαβιβάζουν
στην Αρχή και στην υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο
υπάλληλος τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά βουλεύµατα του
πρώτου και του δεύτερου βαθµού δικαιοδοσίας, καθώς και τις
πρωτοδίκες, τελεσίδικες και αµετάκλητες καταδικαστικές ή
απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.
7. Ο Διοικητής της Αρχής έχει δικαίωµα να ζητήσει από το Δηµόσιο, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών
ή από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 83 µε υποχρέωση συµµόρφωσης των τελευταίων: α) να παρίστανται κατά
την προδικασία και την κύρια ακροαµατική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες, για τις ως άνω αξιόποινες πράξεις υπαλλήλου,
λειτουργού ή οργάνου τους, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, β) να ασκούν υπό την
ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόµενα σε αυτούς
ένδικα µέσα κατά αποφάσεων ή βουλευµάτων, γ) να ζητούν από
τον αρµόδιο Εισαγγελέα υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόµενα σε αυτόν ένδικα µέσα κατά βουλευµάτων και αποφάσεων, καθώς και την επίσπευση της ποινικής
διαδικασίας και την κατά προτίµηση εκδίκαση των υποθέσεων.
Άρθρο 98
Δικαστική εποπτεία
1. α) Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ασκεί την εποπτεία εφαρµογής του παρόντος νόµου για όσες ρυθµίσεις σχετίζονται µε
θέµατα ποινικής ευθύνης υπαλλήλων. β) Πέραν των αρµοδιοτήτων, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 97 παράγραφοι 3 και 4 του
παρόντος και των επόµενων παραγράφων, παρέχει τις αναγκαίες
οδηγίες, σε κάθε περίπτωση που ζητείται η συνδροµή του από
τον Διοικητή της Αρχής ή τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές, εφόσον
κατά τη διενέργεια Επιθεώρησης, Ελέγχου ή έρευνας ανακύπτουν ποινικές ευθύνες.
2. Ο αρµόδιος, κατά τόπο, Εισαγγελέας Εφετών, ή κατά πα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ραγγελίαν αυτού ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών ασκεί εποπτεία στις προκαταρκτικές έρευνες ή προανακρίσεις που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής. Ειδικότερα
στην εποπτεία αυτή περιλαµβάνεται και η αρµοδιότητα να παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, να λαµβάνει γνώση των υποθέσεων, που έχουν ποινικό
χαρακτήρα, να παρακολουθεί την πορεία τους, να παρέχει οδηγίες, να δίδει παραγγελίες σε άλλες προανακριτικές ή αστυνοµικές αρχές του κράτους, να ζητεί από αυτές τη συνδροµή τους ή
τη συµπλήρωση των ερευνών που κάνει η Αρχή, να παρίσταται
κατά τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων και να ασκεί τα δικαιώµατα του άρθρου 6 του ν. 2713/1999 (Α’ 89).
3. Οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών υποβάλλουν, ανά εξάµηνο,
στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών, αναλυτική κατάσταση των εκκρεµών υποθέσεων του άρθρου 97 παράγραφος 4α. Από τις καταστάσεις αυτές πρέπει να προκύπτει η τήρηση των προθεσµιών
του άρθρου 97 παράγραφος 4β. Επίσης, µνηµονεύονται σε
αυτές τα ονοµατεπώνυµα των κατηγορουµένων, οι υπηρεσίες
στις οποίες υπηρετούν ή υπηρετούσαν, τα εγκλήµατα για τα
οποία κατηγορούνται, το δικονοµικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές δικογραφίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.
Άρθρο 99
Πειθαρχικές αρµοδιότητες
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραµµατέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Διοικητή της Αρχής ο µεν πρώτος την ποινική δίωξη,
που ασκείται µε κάθε µορφή συµµετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου
83 του παρόντος για εγκλήµατα περί την υπηρεσία (άρθρα 235,
236 και 237 Π.Κ.), περί τα υποµνήµατα (άρθρα 216, 217, 220, 222
Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 και 375, Π.Κ.) και κατά
περιουσιακών δικαιωµάτων (άρθρα 386, 386Α, 389, 390 και 394),
που στρέφονται κατά του Δηµοσίου και των ως άνω φορέων, ο
δε δεύτερος τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά βουλεύµατα, σε
κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόµενες, σε κάθε
βαθµό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις
κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.
2. Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής πειθαρχικών
παραπτωµάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων
της προαναφερόµενης διάταξης δεσµεύει τα αρµόδια όργανα
των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Ο Διοικητής της Αρχής παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης από το αρµόδιο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο και
δύναται να παραγγέλλει τη λήψη άλλων µέτρων.
3. Ο Διοικητής της Αρχής µπορεί να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών οργάνων των φορέων και
των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 83, παραπέµποντας: α) Στο αµέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις, για
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου, β) στο οικείο δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση µονοµελούς
πειθαρχικού οργάνου, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις
των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, οι οποίες δεν
προσβάλλονται µε ένσταση στο υπηρεσιακό συµβούλιο του οικείου φορέα. Στις ως άνω δύο περιπτώσεις εφαρµόζονται κατά
τα λοιπά οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Ο Διοικητής της Αρχής µπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της
διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων µονοµελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των
φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83, εξαιρουµένων των
αποφάσεων µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και για
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις πειθαρχικού δικαίου των ελεγχόµενων
φορέων.
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5. Ο Διοικητής της Αρχής έχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συµβουλίων των υπηρεσιών και των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 για πειθαρχικά
αδικήµατα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του
υποβιβασµού, καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά
όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων µονοµελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων.
6. Η προθεσµία για την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στην Αρχή. Η προσφυγή υπογράφεται είτε από το Διοικητή
είτε από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και κατά τη συζήτησή της µπορεί να παρίσταται είτε ο Διοικητής είτε ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και
Ελέγχων είτε εκπρόσωπος του ΝΣΚ είτε πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος υπηρετεί στην Αρχή. Αν η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας και ο υπάλληλος έχει
ασκήσει ήδη προσφυγή κατά της προσβαλλόµενης από την Αρχή
τελεσίδικης απόφασης ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Εφετείου ή την ασκεί ενόσω εκκρεµεί η ανωτέρω προσφυγή της
Αρχής, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση στο Συµβούλιο της Επικράτειας προς συνεκδίκαση των
ανωτέρω προσφυγών.
Άρθρο 100
Ελεγκτική διαδικασία
1. Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές που υπηρετούν στην Αρχή: α)
µπορούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και για
την εκπλήρωση του έργου τους να επισκέπτονται χωρίς ή µε
προειδοποίηση τους ελεγχόµενους φορείς, αρχές και υπηρεσίες
ή οποιονδήποτε εµπλεκόµενο, φορέα, αρχή και υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 83, να µελετούν επί τόπου την εξεταζόµενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν
πρόσωπα, β) µπορούν επίσης να εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να εισφέρει στοιχεία στον διενεργούµενο έλεγχο,
να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρµόδιους υπαλλήλους των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που εµπλέκονται µε
την εξεταζόµενη υπόθεση, γ) έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους
φακέλους συµπεριλαµβανοµένων και των απορρήτων, εκτός εάν
πρόκειται για ζητήµατα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής
πολιτικής, την εθνική άµυνα και την κρατική ασφάλεια, δ) µπορούν να ζητούν µε έγγραφό τους πληροφορίες σχετικά µε την
υπό διερεύνηση υπόθεση. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα,
ο σκοπός του αιτήµατος, η προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη
των πέντε ηµερών, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το
έγγραφο υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των
πληροφοριών που ζητούνται.
2. Ο Διοικητής της Αρχής δίνει εντολή για επιθεώρηση, έλεγχο
ή έρευνα στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές σε εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου ελεγκτικής δράσης ή αυτεπάγγελτα ή συνεκτιµώντας σχετικά αιτήµατα των Υπουργών και των επικεφαλής των
φορέων και των υπηρεσιών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της
Αρχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του παρόντος.
3. α) Ο Διοικητής της Αρχής κατανέµει τις εντολές σε Επιθεωρητές-Ελεγκτές ή σε κλιµάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με την ίδια εντολή
καθορίζει το χρόνο µέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί η σχετική έκθεση. β) Στο κλιµάκιο Επιθεωρητών Ελεγκτών µπορούν να συµµετέχουν και ιδιώτες τεχνικοί
εµπειρογνώµονες, καθώς και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών µονάδων εσωτερικού ελέγχου ή άλλων υπηρεσιών των
φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 οι οποίοι ορίζονται,
µετά από σχετικό αίτηµα του Διοικητή της Αρχής, από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας τους και διατίθενται στην Αρχή για το
χρονικό διάστηµα της διενέργειας του ελέγχου.
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4. α) Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής και τη διαπίστωση παραβάσεων των κείµενων διατάξεων που αφορούν σε
θέµατα ακεραιότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και καταπολέµησης της απάτης και της διαφθοράς, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές
της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και τα λοιπά στελέχη
της Αρχής που µετέχουν, ανά περίπτωση, στα κλιµάκια ελέγχου
έχουν την αρµοδιότητα: αα) να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα καθώς και την ηλεκτρονική εµπορική αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών,
διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλµένων
στη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσωπικού ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαµβάνουν αντίγραφα ή
αποσπάσµατά τους, ββ) να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων,
εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών µέσων
αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, τα οποία αποτελούν
επαγγελµατικές πληροφορίες, γγ) να ελέγχουν και να συλλέγουν
πληροφορίες και δεδοµένα κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται µέσα ή έξω
από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων φορέων, δδ)
να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και
τα µεταφορικά µέσα των ελεγχόµενων φορέων, εε) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα, κατά
την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο µέτρο των αναγκών αυτού, στστ) να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και
γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς
και του προσωπικού των ελεγχόµενων φορέων, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται µε τον ελεγχόµενο φορέα και το
αντικείµενο του ελέγχου, ζζ) να λαµβάνουν, κατά την κρίση τους,
ένορκες ή ανωµοτί καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητούν
από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού των ελεγχόµενων φορέων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που
σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να
καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις. Η διαδικασία κατάσχεσης, συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους σκοπούς
του παρόντος νόµου, καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της
Αρχής. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις αα’ µέχρι ζζ’, οι υπάλληλοι της Αρχής τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγµατος για το άσυλο της
κατοικίας. β) Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον Διοικητή της Αρχής και περιέχει το αντικείµενο της έρευνας και τις
συνέπειες της παρεµπόδισης ή δυσχέρανσης αυτής ή άρνησης
εµφάνισης των αιτούµενων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή χορήγησης αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους. γ) Ο Διοικητής της Αρχής µπορεί να ζητεί, εγγράφως, τη συνδροµή των
δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τη διεξαγωγή των ερευνών που
αναφέρονται στις περιπτώσεις αα’ µέχρι ζζ’ της παραγράφου 4.
δ) Για τους ελέγχους και τις έρευνες που έγιναν, συντάσσεται
από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στους οικείους ελεγχόµενους φορείς. ε) Με απόφαση
του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή αυτής, επιβάλλεται στους ελεγχόµενους φορείς ή σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζουν ή
δυσχεραίνουν τις έρευνες του παρόντος άρθρου, καθώς και
στους φορείς ή σε αυτούς που αρνούνται να υποβληθούν στις
εν λόγω έρευνες, να επιδείξουν τα αιτούµενα βιβλία, στοιχεία και
λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα
τους, πρόστιµο κατ’ ελάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και
µέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ στο καθένα από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόµενης
υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας. στ) Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης
µε οποιονδήποτε τρόπο των εντεταλµένων υπαλλήλων της Αρχής
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στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν να ζητούν τη
συνδροµή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρµόδιας
αρχής. Η συνδροµή αυτή µπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.
5. Η εφαρµογή και η υλοποίηση των συστάσεων–προτάσεων
που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου
είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόµενους φορείς. Οι φορείς,
αρχές και υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 83 οφείλουν εντός διµήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης
επιθεώρησης-ελέγχου, να ενηµερώνουν την Αρχή για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την υλοποίηση των προτάσεων
της έκθεσης. Σηµειώνεται ότι η διαπίστωση ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου πειθαρχικών παραπτωµάτων, δεσµεύει τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα για την άσκηση της
πειθαρχικής δίωξης.
6. Ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου
των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 που εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να εντάσσονται στην Αρχή υποχρεούνται να κοινοποιούν σε αυτή, α) τα πορίσµατα και τις εκθέσεις
τους αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σχετικών επιθεωρήσεων
και ελέγχων, β) τους ετήσιους προγραµµατισµούς της δράσης
τους το αργότερο µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου του κάθε έτους.
7. Η µη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων,
η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς επίσης η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση
και παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της
Αρχής συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο
µπορεί να επιβληθεί µια από τις ποινές που προβλέπονται στις
περιπτώσεις γ’ έως και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 109
του Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, η Αρχή,
όταν πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς ιδιωτικούς
φορείς και ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, επιβάλλει πρόστιµο δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ στο καθένα από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και για κάθε παράβαση.
9. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών τιµωρούνται: α)
Όποιος παρεµποδίζει ή δυσχεραίνει µε οποιονδήποτε τρόπο την
διεξαγωγή ερευνών για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου από τα εντεταλµένα για τον έλεγχο όργανα της Αρχής,
ιδίως µε την παρεµβολή προσκοµµάτων ή απόκρυψη στοιχείων.
β) Όποιος αρνείται ή δυσχεραίνει την παροχή πληροφοριών κατά
τη διενέργεια των ελέγχων. γ) Όποιος παρέχει, εν γνώσει, ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας. δ) Όποιος αρνείται, αν και έχει κληθεί για το
σκοπό αυτό από εντεταλµένο για τον έλεγχο όργανο, να προβεί
σε ένορκη ή ανωµοτί κατάθεση ενώπιον του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και όποιος, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, εν γνώσει καταθέτει ψευδή στοιχεία ή
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή.
10. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία 4/5 και ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή µείωσης των προστίµων
που επιβάλλονται σε βάρος των ελεγχόµενων φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 ή φυσικών προσώπων που συµβάλλουν
στον εντοπισµό και στη διερεύνηση παραβάσεων των κείµενων
διατάξεων που αφορούν σε θέµατα ακεραιότητας, διαφάνειας,
λογοδοσίας και καταπολέµησης της απάτης και της διαφθοράς
(πρόγραµµα επιείκειας). Εάν ελεγχόµενος φορέας ή φυσικό πρόσωπο υπαχθεί στο πρόγραµµα επιείκειας, και εν συνεχεία απαλλαγεί πλήρως από την επιβολή προστίµου τότε οι υπαίτιοι ή
συµµέτοχοι στην παράνοµη πράξη απαλλάσσονται από κάθε
ποινή. Η υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας εξαιτίας της οποίας
επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση κατά το άρθρο 84 Π.Κ. και στους δράστες των πράξεων
αυτών επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 Π.Κ..
11. Ο υπαίτιος ή οι συµµέτοχοι στην παράνοµη πράξη µένουν
ατιµώρητοι, εάν µε δική τους θέληση και σε κάθε περίπτωση πριν
εξεταστούν, την αναγγείλουν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, στην Αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Αρχή, προσκο-
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µίζοντας συγχρόνως αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση η
ουσιώδης συµβολή των παραπάνω προσώπων στην αποκάλυψη
της συµµετοχής στις πράξεις αυτές, µε την προσκόµιση στοιχείων στις Αρχές θεωρείται ελαφρυντική περίσταση κατά το
άρθρο 84 Π.Κ. και στους δράστες των πράξεων αυτών επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 Π.Κ..
12. α) Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ύπαρξη ελλειµµάτων,
αυτά καταλογίζονται µε αιτιολογηµένη απόφαση των Επιθεωρητών-Ελεγκτών, σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων, εφαρµοζοµένων των διατάξεων των άρθρων 96 παράγραφος 2 και 152
παράγραφος 3 του
ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι
Επιθεωρητές-Ελεγκτές µπορούν να θέτουν µε αιτιολογηµένη
απόφασή τους εκτός διαχειρίσεως οποιονδήποτε δηµόσιο υπόλογο, εάν ενδεικτικά: α) Αρνείται να συνεργαστεί και να παράσχει
σε αυτούς όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες που
του ζητούνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να υπογράψει
παρουσία τους τα πρωτόκολλα κατάσχεσης και τα λοιπά έγγραφα του ελέγχου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αυτά υπογράφονται από τον προσωρινό αναπληρωτή του δηµόσιου
υπολόγου που έχει τεθεί εκτός διαχειρίσεως και από δύο µάρτυρες. β) Από τις πράξεις του υπολόγου κινδυνεύει το συµφέρον
του Δηµοσίου. γ) Ανακαλυφθούν ατασθαλίες που δηµιουργούν
εύλογη υπόνοια κατάχρησης ή δ) εάν εµποδίζεται η απρόσκοπτη
διενέργεια του ελέγχου. β) Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του κανονισµού λειτουργίας αυτής
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία
του καταλογισµού, τη θέση εκτός διαχείρισης των υπευθύνων
υπολόγων εφόσον τα ζητήµατα αυτά δεν καλύπτονται από τις
διατάξεις του ν. 4270/2014.
13. α) Σε κάθε περίπτωση, ο Διοικητής της Αρχής µπορεί να
προκαλέσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.),
το πόρισµα της οποίας, πλήρως τεκµηριωµένο, του γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή, εάν προκύψουν
πειθαρχικές ευθύνες, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης αποτελεί δέσµια διοικητική ενέργεια για τα αρµόδια όργανα, η οποία εκδηλώνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την
περιέλευση του πορίσµατος. β) Η ανωτέρω Ε.Δ.Ε. ενεργείται,
κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στις οικείες διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής,
που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής και έναν µόνιµο υπάλληλο µε βαθµό τουλάχιστον Α’ του ελεγχόµενου φορέα, αρχής
ή υπηρεσίας, που προτείνεται αντίστοιχα από τον φορέα προέλευσής του, µέσα σε προθεσµία, η οποία ορίζεται στην οικεία
πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής. Η εντολή για τη διενέργεια
Ε.Δ.Ε. εκδίδεται από τον Διοικητή της Αρχής. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ως άνω προθεσµία, ο Διοικητής της Αρχής αναθέτει τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. µόνο σε Επιθεωρητές-Ελεγκτές
της Αρχής. γ) Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται κατά τα
λοιπά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα.
Εάν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη εφαρµόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. δ) Η άρνηση κατάθεσης σε διενεργούµενη, κατά τα ανωτέρω, ένορκη διοικητική
εξέταση αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό αδίκηµα, το οποίο επισύρει την ποινή του προστίµου έως τις αποδοχές έξι µηνών. ε)
Αν από την Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος από εκείνα που τιµωρούνται, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του
Υπαλληλικού Κώδικα, µε την ποινή της οριστικής παύσης, ο Διοικητής της Αρχής ασκεί ο ίδιος την πειθαρχική δίωξη και παραπέµπει την υπόθεση στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο. Αν
διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθµού,
ο φάκελος διαβιβάζεται στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο, το
οποίο υποχρεούται να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την περιέλευση της έκθεσης. στ) Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές που υπηρετούν στην Αρχή
µπορούν να διεξάγουν Ε.Δ.Ε. κατόπιν σχετικής εντολής του Διοικητή της Αρχής, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, µπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη
άλλων διοικητικών µέτρων. ζ) Ένορκη διοικητική εξέταση µπορεί
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επίσης να διενεργηθεί και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, µετά
από εισήγηση των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και εντολή του Διοικητή της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Δ.Ε. διενεργείται µόνο
από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής.
14. Ο Διοικητής της Αρχής, όταν αναθέτει τη διενέργεια Ε.Δ.Ε.
οφείλει να γνωστοποιεί τούτο µε περίληψη του θέµατος στον αρµόδιο επιθεωρητή-ελεγκτή και στην υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.
15. Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που
διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Αρχής ή κατόπιν εντολής
του Διοικητή αυτής από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του παρόντος, είναι δυνατή, ύστερα από έγγραφη
εντολή του Διοικητή της, η άρση του τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου. Οι υπηρεσίες της Αρχής κατά
τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
(«πόθεν έσχες») των µελών των ιδιαίτερων Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, δεν υπόκεινται σε περιορισµούς
διατάξεων περί τραπεζικού, χρηµατιστηριακού, φορολογικού και
επαγγελµατικού απορρήτου των στοιχείων, τηρουµένων των διατάξεων του ν. 3213/2003 (Α’ 309) όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρµοζόµενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 17 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Α’ 170). Το ανωτέρω απόρρητο αίρεται επίσης, µετά από παραγγελία του Εισαγγελέα στο πλαίσιο
διενεργούµενης προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από
τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής.
16. Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής, στο πλαίσιο της
ελεγκτικής διαδικασίας, έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γνωστοποιώντας στην τελευταία την πρόσβαση
αυτή, σύµφωνα µε τους κανόνες ιχνηλασιµότητας και πρόσβασης στα συστήµατα της Α.Α.Δ.Ε., και λαµβάνουν οποιαδήποτε
πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο για τη συγκεκριµένη υπόθεση που ερευνούν. Η πρόσβαση αφορά σε πληροφορίες ή στοιχεία προσδιορισµένων φυσικών και νοµικών
προσώπων και κάθε είδους νοµικών οντοτήτων µε εντοπισµένο
αριθµό φορολογικού µητρώου. Η προαναφερθείσα πρόσβαση
των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Αρχής δεν υπόκειται σε περιορισµούς διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου, υποχρεούνται, όµως, αυτοί στην τήρηση των διατάξεων περί εχεµύθειας του
άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα,
17. Οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Αρχής έχουν πρόσβαση στο
«Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών
Πληρωµών» σύµφωνα µε τα άρθρα 62 και 63 του ν. 4170/2013
(Α’ 163) και στα λοιπά πληροφοριακά συστήµατα και τις βάσεις
δεδοµένων που διαχειρίζονται άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήµατος, µη
υποκείµενοι σε περιορισµούς διατάξεων περί τραπεζικού και
επαγγελµατικού απορρήτου και απορρήτου των στοιχείων, υποχρεούνται, όµως, στην τήρηση των διατάξεων περί εχεµύθειας
του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα.
18. Κατά τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες και ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενεργούνται από την
Αρχή ή, ύστερα από εντολή του Διοικητή αυτής, από τα ιδιαίτερα
Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων
της παραγράφου 1 του άρθρου 83, µπορεί να ορίζονται, µε απόφασή του Διοικητή της Αρχής, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως
εµπειρογνώµονες λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του παρόντος. Οι κάθε είδους δαπάνες βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισµούς των
παραπάνω φορέων. Επίσης ο Διοικητής της Αρχής µπορεί να
αναθέτει πραγµατογνωµοσύνες και σε ιδιώτες. Στην περίπτωση
αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Αρχής.
19. Τα πρότυπα, οι διαδικασίες και οι µεθοδολογίες σχεδιασµού, διεξαγωγής και σύνταξης των πορισµάτων 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.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 101
Νοµική υπεράσπιση – Δικαστικά έξοδα
1. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Διοικητής, ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, οι
Επιθεωρητές-Ελεγκτές, και οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Αρχής,
εν ενεργεία και διατελέσαντες, που ασκούν ελεγκτικά ή προανακριτικά καθήκοντα, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που
διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η
περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος
εχεµύθειας, που ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου ισχύουν για τους ανωτέρω
υπαλλήλους και όταν ασκούν καθήκοντα ως µέλη Συµβουλίων,
Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας που συστήνονται και λειτουργούν στην Αρχή, καθώς και για το αποσπασµένο προσωπικό στις
υπηρεσίες αυτές για πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια
αυτής. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω υπάλληλοι έπραξαν µε
δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή
άλλον κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Ως προς την αστική ευθύνη των
ως άνω υπαλλήλων έχει εφαρµογή το άρθρο 38 του Υπαλληλικού
Κώδικα
2. Τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων,
παρίστανται και εκπροσωπούνται από µέλος του ΝΣΚ ύστερα
από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος
του Διοικητή της Αρχής προς το ΝΣΚ, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό. Το εν λόγω αίτηµα υποβάλλεται υποχρεωτικά από
τον Διοικητή, εφόσον περιέλθει σε αυτόν έγγραφη αίτηση εξεταζόµενου, διωκόµενου ή εναγόµενου υπαλλήλου, η οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Επικεφαλής της Μονάδας
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. Στην περίπτωση δε του τελευταίου,
συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Αρχής.
3. Η εκπροσώπηση των παραπάνω προσώπων από µέλος του
ΝΣΚ δεν αποκλείει την εκπροσώπησή τους διά ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή. Η εκπροσώπησή τους διά ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από µέλος
του ΝΣΚ.
4. Σε περίπτωση εκπροσώπησης των παραπάνω προσώπων,
εν ενεργεία ή διατελεσάντων, διά ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου, η Αρχή υποχρεούται, µε απόφαση του Διοικητή, να καλύψει
τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή µε την ιδιότητα του κατηγορουµένου, του εναγόµενου
ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτηµα, συνοδευόµενο από θετική εισήγηση. Στην περίπτωση των
Ελεγκτών-Επιθεωρητών και των λοιπών υπαλλήλων της Αρχής,
απαιτείται θετική εισήγηση του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. Στην περίπτωση δε του τελευταίου, από
θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου και Ερευνών της Αρχής. Στην περίπτωση του Διοικητή,
του Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, για την εκπροσώπησή τους αρκεί µόνο η υποβολή αιτήµατος τους προς τη
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αρχής.
5. Στις ανωτέρω δίκες, καθώς και σε εκείνες στις οποίες τα παραπάνω πρόσωπα έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν εφαρµογή οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του ΝΣΚ.

6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θετική εισήγηση, τα ως άνω
έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές
υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία τα ως άνω
πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών
ή τελεσίδικο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο παύει
οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο
αρχείο. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος
απαιτείται να έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση από
την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήµατος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών.
Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, µε την οποία απορρίπτεται η σε βάρος τους
ασκηθείσα αγωγή.
7. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της
Αρχής, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον προσκοµισθούν τα
νόµιµα παραστατικά. Το αιτούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής
πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του
Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτηµάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
8. Εάν τα παραπάνω πρόσωπα καταδικασθούν αµετάκλητα ή
γίνει αµετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί
αµετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήµατα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορµής αυτών,
υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Αρχή τις ως άνω δαπάνες.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αµετάκλητης αθώωσης του
καθ` ου η πολιτική αγωγή.
9. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νοµικής υπεράσπισης και
κάλυψης των παραπάνω εξόδων, το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αµοιβή, η προθεσµία υποβολής του αιτήµατος για την πληρωµή των δαπανών, η διαδικασία
επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
10. Οι ρυθµίσεις του παρόντος κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
11. Τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως και 10 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή για τις εντολές επιθεώρησης και
ελέγχου και κάθε άλλη πράξη και ενέργεια που εµπίπτει στο
πεδίο αρµοδιοτήτων της Αρχής από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 102
Δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής
1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δηµόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή
παραλείψεις της ή τις έννοµες σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις προς τον Διοικητή.
2. α) Η εν γένει νοµική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεων της Αρχής και το γνωµοδοτικό έργο διεξάγονται από το
ΝΣΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του (ν.
3086/2002, Α’ 324). Για το λόγο αυτό στην Αρχή ιδρύεται Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, στο οποίο υπηρετούν κατ’ ελάχιστον
ένας Νοµικός Σύµβουλος και ένας Πάρεδρος, και το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή µονάδα του ΝΣΚ, και λειτουργεί στην Αρχή. β)
Η γραµµατεία του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στελεχώνεται
από υπαλλήλους της Αρχής, µε απόφαση απόσπασης του Διοικητή της, η οποία καθορίζει τη χρονική της διάρκεια, καθώς και
την παράταση, διακοπή ή ανάκλησή της.
3. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου περιλαµβάνονται, ιδίως: α) η εν γένει νοµική υποστήριξη της Αρχής,
µε την έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα που υποβάλλονται
από τον Διοικητή της. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στο
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισµού του ΝΣΚ (ν. 3086/2002, Α’ 324) και στην
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παράγραφο 4, η αποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων και η έγκριση ή µη των πρακτικών γίνεται µε επισηµειωµατική πράξη του
Διοικητή της Αρχής, β) η νοµική υποστήριξη κατά την κατάρτιση
των συµβάσεων στις οποίες συµβάλλεται η Αρχή, γ) η νοµοτεχνική υποστήριξη της Αρχής κατά την κατάρτιση προτάσεων σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον παραπέµπονται
αρµοδίως από τον Διοικητή της, δ) η εισήγηση προς τον Διοικητή
της Αρχής, για την προώθηση νοµοθετικών µέτρων, τα οποία
είναι αναγκαία για την άρση των προβληµάτων που παρατηρούνται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας και εν γένει για την προάσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων του Δηµοσίου και,
γενικότερα, του δηµόσιου συµφέροντος, ε) η άµεση ενηµέρωση
των οργανικών µονάδων της Αρχής ή απευθείας του Διοικητή
της, για τη νοµολογία των ανωτάτων δικαστηρίων επί των δικαστικών υποθέσεων αρµοδιότητας του Γραφείου, στ) η συµµετοχή
σε συλλογικά όργανα που συστήνονται για θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αρχής, κατόπιν υποβολής αιτήµατος του Διοικητή, ζ) κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί λειτουργίας του ΝΣΚ.
Άρθρο 103
Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας
(Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)
1. Στην Αρχή συστήνεται το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο αντικαθιστά το καταργούµενο δια του παρόντος Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης
και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 8 του ν. 3074/2002. Το
Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. υπεισέρχεται στο σύνολο των αρµοδιοτήτων του
Σ.Ο.Ε.Ε. και αναλαµβάνει το σύνολο των εν εξελίξει επιθεωρήσεων, ελέγχων, προκαταρκτικών πράξεων και προανακρίσεων,
καθώς και οιασδήποτε άλλη ενέργεια υλοποιούνταν στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του Σ.Ο.Ε.Ε..
2. Οι βασικοί στόχοι της Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. είναι οι εξής: (α) ο εντοπισµός των συνεργειών και των τυχόν αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ
των ελεγκτικών δράσεων και των πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση της διαφθοράς, β) ο σχεδιασµός και η ανάληψη κοινών
δράσεων στο πεδίο αυτό, γ) ο συστηµατικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ όλων των Αρχών, φορέων και υπηρεσιών
που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο της δράσης των δηµόσιων
οργανισµών και στην καταπολέµηση της διαφθοράς και δ) η διάχυση καλών πρακτικών και καινοτόµων µεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων µε την ανάπτυξη κοινών προτύπων και
εργαλείων.
3. Το Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. εδρεύει και υποστηρίζεται γραµµατειακά από
την Αρχή και προεδρεύεται από τον Διοικητή της Αρχής. Καθήκοντα Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του, ασκεί ο Επικεφαλής
ενός εκ των φορέων-υπηρεσιών που συµµετέχουν σε αυτό, οι
οποίοι εναλλάσσονται σε ετήσια βάση. Στην ολοµέλεια του
Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. συµµετέχουν οι Επικεφαλής ή Προϊστάµενοι, µε τους
αναπληρωτές τους, όλων των φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης, ελέγχου και καταπολέµησης της διαφθοράς µε τους αναπληρωτές τους που δεν εντάσσονται στην Αρχή,
περιλαµβανοµένων του Επικεφαλής της Οικονοµικής Αστυνοµίας, του Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωµάτων Ασφαλείας του άρθρου 21 του ν. 4613/2019, οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των αναπληρωτών τους, καθώς και ο
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου
Εξωτερικών µαζί µε τον αναπληρωτή του. Στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. επίσης
συµµετέχουν οι Προϊστάµενοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µαζί µε τους αναπληρωτές τους.
4. Το Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. συνεδριάζει τακτικά µία φορά, τουλάχιστον,
το µήνα στην έδρα της Αρχής και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του.
5. Το Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. µπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών
Eπιθεωρήσεων, Eλέγχων και ερευνών από µικτές οµάδες
Eπιθεωρητών-Eλεγκτών των φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης, ελέγχου και καταπολέµησης της διαφθοράς που µετέχουν
σε αυτό. Τα µέλη των οµάδων προτείνονται από τους Επικεφα-
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λής ή Προϊσταµένους των εν λόγω φορέων και υπηρεσιών, και η
σχετική εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.. Στους Eλεγκτές, Eπιθεωρητές και υπαλλήλους που
µετέχουν στις µικτές οµάδες µπορούν να ανατεθούν καθήκοντα
ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, ακόµα και εάν τούτο δεν προβλέπεται από τος οικίες διατάξεις του φορέα προέλευσής τους.
6. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία
και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ρυθµίζονται µε
Εσωτερικό Κανονισµό της Αρχής που εκδίδεται µε απόφαση του
Διοικητή αυτής.
7. Εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, καθορίζονται οι αρχές,
φορείς και υπηρεσίες ελέγχου που συµµετέχουν στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ..
Είναι δυνατόν µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής που εκδίδεται
το τελευταίο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους να ανακαθορίζονται οι αρχές, φορείς και υπηρεσίες ελέγχου που συµµετέχουν
στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ..
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Άρθρο 104
Σύσταση κλάδου
1. Συστήνεται διυπουργικός κλάδος προσωπικού για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου, ως
εξής: Κλάδος ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης µε τις κάτωθι ειδικότητες: (α) Αναλυτών Δηµοσίων Πολιτικών, (β) Νοµοτεχνών και (γ) Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής. Οι ειδικότητες του
διϋπουργικού Κλάδου δύνανται να επικαιροποιούνται και να τροποποιούνται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα δηµόσιας διοίκησης Υπουργού.
2. Αντικείµενο εργασίας των υπαλλήλων της ειδικότητας Αναλυτών Δηµοσίων Πολιτικών, είναι η τεκµηριωµένη υποστήριξη
της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν κατά το σχεδιασµό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση των δηµοσίων πολιτικών του τοµέα πολιτικής
ειδίκευσής τους, και η παροχή ενηµέρωσης αναφορικά µε τις επιλογές, τις παραµέτρους, τους περιορισµούς, τους κινδύνους και
τις συνέπειες των δηµοσίων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι
υπάλληλοι του κλάδου πρέπει να είναι σε θέση: (α) να συλλέγουν, ταξινοµούν, αναλύουν, αξιολογούν και επικοινωνούν δεδοµένα, πληροφορίες, έρευνες και µετρήσεις χρησιµοποιώντας
αναγνωρισµένες ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους και εργαλεία,
(β) να παρακολουθούν το κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον εντός του οποίου οι δηµόσιες πολιτικές
σχεδιάζονται, εφαρµόζονται και ανασχεδιάζονται µε ιδιαίτερη έµφαση στον έγκαιρο και συστηµατικό εντοπισµό των τάσεων, εξελίξεων, καλών πρακτικών, στη Ελλάδα και διεθνώς, και των κάθε
φορά υφιστάµενων κενών και προβληµάτων στους τοµείς πολιτικής αρµοδιότητας των φορέων τους, (γ) να συνεργάζονται και
διαβουλεύονται µε οµάδες ερευνητών, αναλυτές δεδοµένων, εµπειρογνώµονες και την κοινωνία ευρύτερα στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.
3. Αντικείµενο εργασίας των υπαλλήλων της ειδικότητας Νοµοτεχνών είναι η υποστήριξη της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν κατά τη σύνταξη,
αξιολόγηση και τροποποίηση σχεδίων νόµων, κανονιστικών πράξεων και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων, της αρµοδιότητας
τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπάλληλοι του κλάδου πρέπει να είσαι
σε θέση: (α) να εφαρµόζουν τις αρχές και τα εργαλεία της Καλής
Νοµοθέτησης κατά τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία, (β) να
συντάσσουν απλά και κατανοητά νοµοθετικά και κανονιστικά κείµενα µε µέριµνα για τη χαµηλότερη, δυνατή επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και τα συνοδευτικά αυτών
κείµενα, (γ) να έχουν γνώση των καλών πρακτικών, στην Ελλάδα
και διεθνώς, του τοµέα πολιτικής που διαχειρίζονται, (δ) να γνω-
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ρίζουν τις τεχνικές απλούστευσης, κωδικοποίησης και αναµόρφωσης του δικαίου.
4. Αντικείµενο εργασίας των υπαλλήλων της ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής είναι η υποστήριξη της πολιτικής και
διοικητικής ηγεσίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν κατά τον
σχεδιασµό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του ελληνικού Κράτους και, εν γένει, της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπάλληλοι του
κλάδου πρέπει να είναι σε θέση: (α) να αναλύουν, σχεδιάζουν και
ανασχεδιάζουν διαδικασίες και υπηρεσίες, φιλικές προς τους
χρήστες και χρήσιµες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις –
αξιοποιώντας εδραιωµένες και καινοτόµες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και λοιπών τοµέων της οικονοµίας, (β) να
παρακολουθούν και αξιολογούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, να
εντοπίζουν και να αναλύουν καλές πρακτικές, να διαγιγνώσκουν
ευκαιρίες και απειλές και να συντάσσουν ολοκληρωµένες προτάσεις για το σχεδιασµό πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων
µε αντικείµενο τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του φορέα ή των
φορέων που τους έχουν ανατεθεί, (γ) να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να διαχειρίζονται έργα ψηφιακού µετασχηµατισµού σύµφωνα µε τις αρχές της διοίκησης έργων και ανάλυσης κινδύνων,
καλύπτοντας όχι µόνο το τεχνικό σκέλος αλλά όλες τις πτυχές
του εγχειρήµατος: οργανωτικές, οικονοµικές και νοµικές και (δ)
να συνεργάζονται µε εµπειρογνώµονες, αναλυτές και ερευνητές
του χώρου για τη βέλτιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου
της παραγράφου 1 καθορίζεται µε διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των αρµόδιων για θέµατα δηµόσιας διοίκησης
και προϋπολογισµού υπουργών. Οι οργανικές θέσεις του προηγούµενου εδαφίου κατανέµονται, µε απόφαση του αρµόδιου
για θέµατα δηµόσιας διοίκησης Υπουργού, στις υπηρεσίες των
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
18 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 105
Τρόπος και προσόντα διορισµού στους κλάδους
1. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου προσωπικού του προηγούµενου άρθρου καλύπτονται µε διορισµό, κατόπιν απόφασης του
αρµόδιου για θέµατα δηµόσιας διοίκησης υπουργού, µετά την
αποφοίτηση από Τµήµατα της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
2. Οι θέσεις του ως άνω κλάδου µπορούν να καλύπτονται και
µε µετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων φορέων της γενικής κυβέρνησης µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυµάτων
ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα)
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η
οργανική τους θέση. Προϋπόθεση για τη µετάταξη είναι η προηγούµενη ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών µετά τον διορισµό και η επιτυχής παρακολούθηση προγράµµατος
πιστοποίησης το οποίο οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης. Τα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος
καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα δηµόσιας
διοίκησης Υπουργού µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΔΔΑ. Με την ίδια απόφαση µπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα
για την παρακολούθηση των προγραµµάτων πιστοποίησης.
3. Όλες οι απαιτούµενες διαδικασίες του άρθρου 7 του ν.
4440/2016 για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
διενεργούνται αποκλειστικά από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε κάθε έναν από τους τρεις κύκλους κινητικότητας
του άρθρου 6 του
ν. 4440/2016 (Α’ 224). Για την ολοκλήρωση
των µετατάξεων, εκδίδεται απόφαση από τον αρµόδιο για θέµατα δηµόσιας διοίκησης Υπουργό, στην οποία αναγράφονται
κατ’ ελάχιστο ο κλάδος και η ειδικότητα, ο φορέας και η οργα-

νική θέση όπου µετατάσσεται ο κάθε υπάλληλος. Κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε
απόφαση του αρµόδιου για θέµατα δηµόσιας διοίκησης Υπουργού.
Άρθρο 106
Γενικές διατάξεις για τον ειδικό κλάδο
1. Οι υπάλληλοι του κλάδου του παρόντος κεφαλαίου τοποθετούνται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα δηµόσιας διοίκησης Υπουργού, στις οργανικές θέσεις όπως αυτές έχουν
κατανεµηθεί βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 104 του παρόντος.
2. Η κάθε είδους υπηρεσιακή µεταβολή υπαλλήλου του ως
άνω κλάδου που αφορά σε µετακίνηση, µετάταξη, απόσπαση,
διάθεση σε θέση άλλου κλάδου ή άλλης υπηρεσίας, µπορεί να
διενεργηθεί µόνο µε απόφαση του αρµοδίου για θέµατα δηµόσιας διοίκησης Υπουργού.
3. Σε περίπτωση που ο υπουργός της προηγούµενης παραγράφου διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο ότι υπάλληλος έχει
µετακινηθεί σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε ή ότι εκτελεί καθήκοντα διαφορετικά από εκείνα που
προβλέπονται στο άρθρο 104, ανακαλεί άµεσα την τοποθέτηση
του υπαλλήλου στον συγκεκριµένο φορέα και τον επανατοποθετεί µε απόφαση του σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου σε
άλλο φορέα.
4. Υπάλληλος που έχει διοριστεί ή µεταταχτεί στον κλάδο του
παρόντος Κεφαλαίου δεν µπορεί να µεταταχτεί, αποσπαστεί, µετακινηθεί πριν παρέλθει πενταετία από την πράξη διορισµού ή
µετάταξης στον κλάδο. Εξαιρέσεις από το προηγούµενο εδάφιο
επιτρέπονται µόνο για εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι καθορίζονται µε απόφαση του αρµοδίου για θέµατα δηµόσιας διοίκησης
Υπουργού.
Άρθρο 107
Μισθολογικές διατάξεις
1. Ως εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο του κλάδου του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται το ΜΚ 8 της ΠΕ κατηγορίας όπως αυτό
προκύπτει από τις διατάξεις του
ν. 4354/2015.
2. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων της συγκεκριµένης κατηγορίας υπαλλήλων διαµορφώνεται
µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο κλιµάκιο του ποσού που
προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του ποσού των 780 ευρώ
µε το συντελεστή 1,40 και στη συνέχεια µε τον συντελεστή
0,0915. Το µισθολογικό κλιµάκιο 19 για τους κλάδους του παρόντος Κεφαλαίου δεν µπορεί να ξεπερνά τον µηνιαίο βασικό µισθό
των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης όπως αυτός κάθε φορά
ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις.
3. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται στον κλάδο του παρόντος
κεφαλαίου, κατατάσσονται αυτοµάτως στο ΜΚ 8 της ΠΕ κατηγορίας. Εφόσον έχουν ήδη καταταχθεί σε υψηλότερο κλιµάκιο,
επανακατατάσσονται στο αυτό κλιµάκιο. Στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφουν λαµβάνουν τις αποδοχές, όπως αυτές
προκύπτουν από τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.
4. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.
4354/2015 σχετικά µε το χρόνο και τον τρόπο µισθολογικής εξέλιξης των ΠΕ και ΤΕ υπαλλήλων ισχύει και για τον κλάδο του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 108
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4440/2016
Το άρθρο 5 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας, η οποία, λαµβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργα-
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νόγραµµα του άρθρου 16, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρµογή
του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήµατα των φορέων για την κάλυψη
κενών οργανικών θέσεων µε µετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, γνωµοδοτεί για αιτήµατα υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήµατα υπαλλήλων για απόσπαση ή µετάταξη για αποδεδειγµένα ιδιαίτερα σοβαρούς
λόγους υγείας, για την ανακατανοµή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δηµοσίου µετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή µεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
φορέων και εν γένει για ζητήµατα σχετικά µε την πολιτική κινητικότητας και τη στελέχωση του Δηµοσίου. Επιπλέον, η Κεντρική
Επιτροπή Κινητικότητας αποφασίζει για τη µετάταξη υπαλλήλων
στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι επταµελής και
αποτελείται από τους εξής: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ
ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ µε
τον αναπληρωτή του, (β) ένα (1) µέλος του ΑΣΕΠ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ µε τον αναπληρωτή του, (γ)
έναν (1) νοµικό σύµβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ µε τον αναπληρωτή του, (δ) τον αρµόδιο για θέµατα ανθρωπίνου δυναµικού δηµόσιου τοµέα Γενικό Γραµµατέα
µε αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης
του οικείου Υπουργείου, (ε) τον αρµόδιο για θέµατα προϋπολογισµού Γενικό Γραµµατέα, µε αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, (στ) τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναµικού
Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αναπληρωτή
του τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναµικού, (ζ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συµµετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. και ένας (1) εκπρόσωπος της
Κ.Ε.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων µετατάξεων της παραγράφου
4, όπου συµµετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ..
3. Τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ορίζονται
για θητεία τριών (3) ετών µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνεπικουρείται στο έργο
της από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναµικού Δηµόσιου
Τοµέα και υποστηρίζεται από γραµµατεία, της οποίας η οργάνωση, η στελέχωση και κάθε άλλο αναγκαίο για τη λειτουργία
της θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4. Ειδικώς για τις αποφάσεις µετάταξης υπαλλήλων στον
κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, η σύνθεση της
Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας τροποποιείται ως εξής: το
υπό στοιχείο (ζ) µέλος αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο του
ΕΚΔΔΑ µε αναπληρωτή του έναν (1) Διευθυντή Εκπαιδευτικής
Μονάδας του ΕΚΔΔΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Άρθρο 109
Ανάθεση δικαιώµατος υπογραφής στους Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 37, ανατίθεται δια του παρόντος νόµου στους Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων των
Υπουργείων που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και
στους νόµιµους αναπληρωτές αυτών, η αρµοδιότητα τελικής
υπογραφής σε κάθε ατοµική διοικητική πράξη για τα θέµατα που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται. Διατάξεις τυπικού νόµου µε τις οποίες η έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων έχει ανατεθεί σε ιεραρχικώς κατώτερα
επίπεδα διοίκησης, διατηρούνται σε ισχύ.
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2. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόµενης από τις οικείες διατάξεις προθεσµίας για την έκδοση της
πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος ή, σε περίπτωση µη
πρόβλεψης ειδικής προθεσµίας, µε την πάροδο της προθεσµίας
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.
2690/1999 (Α’ 45) η αρµοδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος ασκείται από τον αρµόδιο Υπουργό.
3. Η αρµοδιότητα µπορεί να ασκηθεί από τον Υπουργό και πριν
από την πάροδο της ως άνω προθεσµίας, εφόσον συντρέχουν
λόγοι κατεπείγοντος που αιτιολογούνται ειδικώς.
4. Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του
παρόντος άρθρου και αναφέρονται σε γενικότερης σηµασίας θέµατα κοινοποιούνται στον Υπουργό και στον οικείο Γενικό Γραµµατέα.
5. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας της παραγράφου 2
του παρόντος, λόγω υπαιτιότητας του Προϊσταµένου, λαµβάνεται ειδικά υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του
άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και δύναται, µε την παράθεση ειδικής αιτιολογίας από τους αξιολογητές, να αποτελεί κώλυµα για τη συµµετοχή τους σε νέα διαδικασία επιλογής
Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Η τυχόν απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος
κατά την άσκηση της αρµοδιότητας της παραγράφου 1 συνιστά,
πέραν των ποινικών, το πειθαρχικό παράπτωµα της περίπτωσης
(δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα
και επισύρει τις ποινές των περιπτώσεων (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 109, του ιδίου Κώδικα, τηρουµένης της
διάταξης της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
7. Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων οι οποίοι διεκπεραίωσαν κάθε ατοµική διοικητική πράξη αρµοδιότητας τους εντός
της προβλεποµένης ηµεροµηνίας, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 δικαιούνται ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus), το ύψος και η χορήγηση της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί µετά την πάροδο έξι
(6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου. Εντός της
ίδιας προθεσµίας, κάθε Υπουργείο οφείλει να καταγράψει και
αποστείλει στη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων (α) τον κατάλογο των ατοµικών διοικητικών πράξεων της παραγράφου 1 του παρόντος και (β) τα έγγραφα που
δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις.
9. Με απόφαση του οικείου Υπουργού µετά το πέρας του ως
άνω εξαµήνου, δύναται να επεκτείνεται η εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 κατά τα λοιπά,
εξακολουθεί να ισχύει.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «5. (α) Οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς και οι Γενικοί
Γραµµατείς κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού
µε τον συντελεστή 1,5. (β) Οι Ειδικοί Γραµµατείς κατατάσσονται
στο καταληκτικό Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου
του αντίστοιχου βασικού µισθού µε τον συντελεστή 1.3. (γ) Οι
υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθµού
λαµβάνουν το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) και εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) αντίστοιχα του βασικού µισθού του Ειδικού Γραµµατέα. Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη
µονάδα ευρώ.»
2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.
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4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: « Οι µετακλητοί υπάλληλοι
της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των ιδιαίτερων γραφείων των
µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, που καταλαµβάνουν θέσεις µετακλητών, κατατάσσονται, σε µισθολογικά κλιµάκια ως εξής: (α) οι κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους,
(β) οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, (γ) οι κάτοχοι πτυχίου
ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13
της κατηγορίας τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11 της ΔΕ κατηγορίας.»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µηνιαίες αποδοχές των Προϊσταµένων κάθε
επιπέδου και ανεξαρτήτως του τρόπου διορισµού τους, των Γενικών Γραµµατειών του Πρωθυπουργού, Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού
Τυπογραφείου, Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών, Συντονισµού Οικονοµικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, καθώς και των
Γραφείων που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης είναι ίσες µε αυτές των υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου βαθµού. Οι απολαβές των λοιπών προϊσταµένων των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι
ίσες µε αυτές των Προϊσταµένων Διοίκησης του παρόντος
νόµου.»
4. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου
1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: « (α)
Προϊστάµενοι Διοίκησης: (αα) Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραµµατείς: χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.»
5. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του µέρους Α του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015
αντικαθίστανται ως εξής: « Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς,
στους Υπηρεσιακούς Γραµµατείς των Υπουργείων και στους Διευθυντές των Ιδιαίτερων Γραφείων, καθώς και στους µετακλητούς Προϊσταµένους κάθε επιπέδου της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.»
6. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: « (α) Για τους
συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων, την προσωπική ασφάλεια
και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται στα ιδιαίτερα γραφεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και την προσωπική
ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, συνολικά το
µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες, ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες, γγ) Εργασία
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες (από 6ης πρωινής µέχρι
22ης ώρας) 12 ώρες,»
7. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: « (β) Για τους
συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων, την προσωπική ασφάλεια
και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται στα ιδιαίτερα γραφεία Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων ή
στα γραφεία των Υπηρεσιακών Γραµµατέων ή στο γραφείο του
Γενικού Αρχειοθέτη του Κράτους, συνολικά το µήνα για κάθε
υπάλληλο, ως ακολούθως: αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης
ώρας) 15 ώρες, β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης
ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 7 ώρες, γγ) Εργασία τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες (από 6ης πρωινής µέχρι 22ης ώρας) 8
ώρες.»
8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: « Υπάλληλοι που αποσπώνται σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στα
ιδιαίτερα γραφεία των µελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή
µετακλητών υπαλλήλων των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων
Υπουργείων, λαµβάνουν µε δήλωσή τους είτε τις αποδοχές της
οργανικής τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους
είτε τις αποδοχές της θέσης που αποσπώνται. Τα ανωτέρω
ισχύουν και για αυτούς που αποσπώνται σε θέσεις ειδικών συµ-
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βούλων, ειδικών ή επιστηµονικών συνεργατών στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού. Σε περίπτωση πλήρους παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής θέσης και το
σαράντα τοις εκατό (40%) του βασικού µισθού της θέσης του µετακλητού. Σε περίπτωση µερικής παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής θέσης και το
είκοσι τοις εκατό (20%) του βασικού µισθού της θέσης του µετακλητού »
Άρθρο 111
Οργανωτικές διατάξεις Υπουργείων
1. Στις κάτωθι υπηρεσίες των οποίων οι θέσεις µετακλητών Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων καταργήθηκαν µε το π.δ. 84/2019
(Α’ 123) συστήνονται θέσεις Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων
οι οποίοι προΐστανται των εν λόγω υπηρεσιών: (α) Προϊστάµενος
Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής
και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, στο
οποίον υπάγονται οι υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., (β) Προϊστάµενος
Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Διπλωµατίας της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Διπλωµατίας, Θρησκευτικών και Προξενικών
Υποθέσεων, στον οποίο υπάγονται οι Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωµατίας Μέσων Ενηµέρωσης καθώς και τα
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, τα οποία µετονοµάζονται σε Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας, (γ) Προϊστάµενος
Γενικής Διεύθυνσης Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην οποία υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, του άρθρου 76 του ν.
4375/2016 (Α’ 51), (δ) Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων
της Γενικής Γραµµατείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος προΐσταται των Διευθύνσεων Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος και Σχεδιασµού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ε) Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος προΐσταται του Σώµατος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
2. Ως Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων που συνιστώνται
µε τις διατάξεις του παρόντος επιλέγονται και τοποθετούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι
ΠΕ όλων των κλάδων, πλην της περίπτωσης (α) της παραγράφου
1 του παρόντος, στην οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 94 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181). Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούµενης
παραγράφου, επιτρέπεται µεταβατικά, µε απόφαση του οικείου
Υπουργού και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης
των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις Προϊσταµένων των ως άνω οργανικών µονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που
θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Για την
τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η
γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές
τους ικανότητες.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 84/2019 καταργείται από την ηµεροµηνία που ίσχυσε.
4. Στη Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ.
84/2019 συστήνεται Ειδική Γραµµατεία Υποδοχής η οποία υπάγεται στην ως άνω Γενική Γραµµατεία σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 42 του παρόντος νόµου. Στην νέα Ειδική Γραµµατεία
υπάγονται οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του ν. 4375/2016. Της Ειδικής Γραµµατείας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι’ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

προΐσταται µετακλητός υπάλληλος µε βαθµό Β’ της κατηγορίας
ειδικών θέσεων.
5. Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων
που συστάθηκε µε το π.δ. 4/2014 (Α’ 9) µεταφέρεται ως σύνολο
θέσεων, προσωπικού και αρµοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και
Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, µετονοµάζεται σε Διεύθυνση
Διαχείρισης Αποβλήτων και µεταφέρεται στην ως άνω Γενική
Γραµµατεία, εκτός από το Τµήµα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, που µεταφέρεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας της Γενικής Γραµµατείας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Ως τη συγκρότηση ενιαίων
υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων, το προσωπικό των
µεταφερόµενων µε το παρόν άρθρο υπηρεσιών εξακολουθεί να
υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια στα οποία
υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος. Όπου στην κείµενη
νοµοθεσία αναφέρεται Υπουργός Εσωτερικών για τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
νοείται εφεξής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον
οποίο µεταφέρεται η σχετική αρµοδιότητα. Οι δαπάνες λειτουργίας της µεταφερόµενης Γενικής Γραµµατείας της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να βαρύνουν έως 31.12.2019 τον
προϋπολογισµό που έχει εγκριθεί για το υπουργείο, οι πιστώσεις
του οποίου µεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κατά το µέρος που αφορούν τις µεταφερόµενες σε
αυτό υπηρεσίες.
6. Η Ειδική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε µε το άρθρο 125 του
ν. 4483/2017
(Α’ 107) µετατρέπεται σε Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας, στην
οποία προΐσταται µετακλητός Γενικός Γραµµατέας µε βαθµό Α’
της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
7. Η Ειδική Γραµµατεία Διαρθρωτικών Προγραµµάτων που συστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α’
123) µετονοµάζεται σε Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Προγραµµάτων Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταµείου
Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
8. Η Β’ Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας.
9. Η Γενική Γραµµατεία του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραµµατέα
του Υπουργείου καταργούνται. Οι υπηρεσίες της παραγράφου
2α του άρθρου του π.δ. 122/2017 (Α’ 149) µεταφέρονται στον
Υπουργό.
10. Συστήνεται θέση µετακλητού Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για το µισθολογικό του καθεστώς εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015 για τις θέσεις προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης. Η θέση του µετακλητού
Ειδικού Γραµµατέα του Εθνικού Γραµµατέα καταργείται.
11. Η Ειδική Γραµµατεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων
και η θέση του Ειδικού/Τοµεακού Γραµµατέα καταργούνται. Η
Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασµού Διαχείρισης Κρίσεων εντάσσεται ως οργανική µονάδα στην Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 28 του παρόντος.
12. Ο Κλάδος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, ο
οποίος µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάµει των
διατάξεων του π.δ. 81/2019 και του π.δ. 84/2019, µεταφέρεται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διπλωµατίας, Θρησκευτικών
και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ανεξαρτήτως της µονάδας ή υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα, στην
οποία οι υπάλληλοι του εν λόγω κλάδου υπηρετούσαν πριν την
έκδοση των ως άνω διαταγµάτων. Οι υπάλληλοι που δεν ανήκουν
στον κλάδο Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας και υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραµένουν στις θέσεις αυτές µέχρι τη λήξη
της θητείας τους, οπότε και επιστρέφουν στις οργανικές µονάδες που υπηρετούσαν µέχρι την ηµέρα της τοποθέτησής τους
στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού.
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13. Συστήνεται θέση Γενικού Επιθεωρητή της Επιθεώρησης
Εργασίας επιπέδου Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, στον
οποίον υπάγονται οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Ως Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται και τοποθετείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλος ΠΕ, εκ των Επιθεωρητών του
ΣΕΠΕ ή των λοιπών υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης (γ)
της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα.
14. Η πλήρωση των θέσεων του άρθρου 8 του καταργούµενου
µε τον παρόν ν. 4369/2016, διενεργείται σύµωνα µε τις δατάξεις
που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4369/2016. Στις περιπτώσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
των οποίων τα όργανα διοίκησης τοποθετούνται βάσει των ιδρυτικών τους διατάξεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4369/2016, αυτά ορίζονται µε απόφαση του εποπτεύοντος µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
15. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία ή στις κατ’ εξουσιοδότηση
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, αναφέρονται οργανικές µονάδες ή θέσεις που µετατρέπονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο δια του
παρόντος, νοούνται εφεξής οι διάδοχες µονάδες ή θέσεις.
16. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία ή στις κατ’ εξουσιοδότηση
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, αναφέρονται οι όροι «ειδικοί
σύµβουλοι», «ειδικοί συνεργάτες» ή «µετακλειτοί», νοούνται εφεξής συνεργάτες που καλύπτουν θέσεις µετακλητών συνεργατών
ή µετακλητών υπαλλήλων στην περίπτωση της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.
Άρθρο 112
Τροποποίηση διάταξης του ν. 4270/2014
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.
4270/2014 (Α’ 143) τροποποιείται ως εξής: «1. Διατάκτης κάθε
Υπουργείου, ορίζεται ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας του οικείου
Υπουργείου στις περιπτώσεις που αυτός υπάρχει ή ο Υπουργός
στις λοιπές περιπτώσεις ή το προβλεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισµού του φορέα του, αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του.»
Άρθρο 113
Τροποποίηση του ν. 3528/2007
1. Το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου, εάν
η προς πλήρωση θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει
σε Υπουργείο ή τον προϊστάµενο της αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δηµόσια
υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωµένη Διοίκηση ή τον Υπηρεσιακό
Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εάν η θέση ανήκει σε
Ο.Τ.Α. β' βαθµού ή τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.».
β. Η περίπτωση α’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου ή τον
προϊστάµενο της αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου.».
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. ορίζονται µε ισάριθµους
αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα
τακτικά µέλη. Ειδικότερα ο αναπληρωτής του µέλους της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα µε το
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τακτικό µέλος και προέρχεται από άλλο φορέα, κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης που διενεργείται από τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από µέλη του ΑΣΕΠ και συγκροτούµενη µε απόφαση
του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο γραµµατέας που έχει την ιδιότητα διοικητικού
υπαλλήλου του Δηµοσίου.
Με την απόφαση σύστασης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ορίζεται ως Πρόεδρος ένας από τα δύο µέλη του
Α.Σ.Ε.Π.. Η θητεία των µελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. είναι
τριετής.
Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του
Α.Σ.Ε.Π.».
2. α) Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ
µετά την τοποθέτηση του συνόλου των Υπηρεσιακών Γραµµατέων των Υπουργείων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
36 του παρόντος.
β) Από τη δηµοσίευση του παρόντος οι κατ' εξουσιοδότηση,
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007), εκδοθείσες πράξεις συγκρότησης και ορισµού
µελών των συλλογικών οργάνων επιλογής παύουν να ισχύουν
χωρίς άλλη διατύπωση.
γ) Τα συλλογικά όργανα επιλογής του άρθρου 86 του ως άνω
Κώδικα ανασυγκροτούνται και ορίζονται τα µέλη αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και το αργότερο εντός µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, δ) Εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης,
Τµήµατος, αυτοτελούς Τµήµατος και ενδιάµεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής µονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµενες, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84,
85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µετά την ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 86
του ως άνω Κώδικα, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
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Άρθρο 114
Σύσταση Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
1. Συστήνεται Επιτροπή, υπαγόµενη στον Πρωθυπουργό, για
την προετοιµασία της Χώρας ενόψει της συµπλήρωσης διακοσίων ετών από την Παλιγγενεσία. Σκοπός της Επιτροπής είναι:
(α) η µελέτη και η υποβολή προτάσεων για την ανάδειξη των
αξιών του ελληνικού Έθνους, του πολιτισµού και της ιστορίας,
όπως αυτά διαµορφώθηκαν από τη σύσταση του ελληνικού Κράτους µέχρι σήµερα, (β) η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος, (γ) η δηµιουργία ενιαίας
εικόνας (branding) της χώρας και των φορέων του Ελληνικού
Κράτους, (δ) η δηµιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του
πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για τον εορτασµό της
εθνικής επετείου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, (ε) ο συντονισµός των δράσεων όλων των αρµόδιων
Υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο των ενεργειών που θα προταθούν και εγκριθούν για την επίτευξη των στόχων του έργου,
όπως τα παραπάνω προκύψουν και συνδιαµορφωθούν και µέσα
από διαβούλευση και ανάπτυξη συλλογικών δράσεων µε εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυµάτων, κρατικών δοµών και φορέων.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους
από τον χώρο της πολιτικής, των γραµµάτων και των τεχνών και
της επιστήµης τα οποία δεν λαµβάνουν, για τη συµµετοχή τους
σε αυτή, οποιαδήποτε αποζηµίωση ή αµοιβή. Η Επιτροπή
εδρεύει στο Παλαιό Ψυχικό, στις εγκαταστάσεις του νοµικού
προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού».
3. Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που αφορά στη συγκρότηση,
τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, την
στελέχωση και κάθε δραστηριότητα στην οποία προβαίνει προς
την επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο 115
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’
1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εθνικής Άµυνας, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. συνέρχεται και
λειτουργεί, εφόσον καταστεί απαραίτητο, βάσει της υπ’ αριθ.
21/18.7.2019 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου «Ανασύνθεση
του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας
(ΚΥ.Σ.Ε.Α.)» (Α’ 124).
2. Το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
που συστάθηκε µε το άρθρο 72 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) συνεχίζει
να λειτουργεί ως Κυβερνητική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
3. Η σειρά τάξης των Υπουργείων που καθορίστηκε βάσει της
υπ’ αριθ. Y1/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός
σειράς τάξης των Υπουργείων»
(B’ 2901) διατηρείται σε ισχύ.
4. Εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
εκδίδεται ο Κανονισµός Λειτουργίας του Υπουργικού Συµβουλίου
και των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.
Άρθρο 116
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’
1. Ο Οργανισµός της Προεδρίας της Κυβέρνησης εκδίδεται το
αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, µε απόφαση του Πρωθυπουργού, καθορίζεται η ειδικότερη εσωτερική διάρθρωση των Γενικών Γραµµατειών και της
Ειδικής Γραµµατείας των άρθρων 25, 26 και 27 του παρόντος.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες Γενικοί
Γραµµατείς στις θέσεις του Γενικού Γραµµατέα του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, προΐστανται αντιστοίχως, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, της
Γενικής Γραµµατείας του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων του παρόντος
νόµου. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, καθήκοντα Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραµµατέας
Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
4. Το σύνολο των υφιστάµενων θέσεων και του προσωπικού που
υπηρετεί µε οποιοδήποτε τρόπο και σχέση εργασίας κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στις καταργούµενες: (α) Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, (β) Γενική Γραµµατεία Συντονισµού του
άρθρου 14 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), καθώς και τις µονάδες αυτών,
µεταφέρεται αντιστοίχως στη Γενική Γραµµατεία Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων του άρθρου 25 και στις Γενικές Γραµµατείες Συντονισµού του άρθρου 26 του παρόντος. Ειδικώς στην
περίπτωση (β) του προηγούµενου εδαφίου, οι υφιστάµενες θέσεις
και το προσωπικό κατανέµονται µεταξύ των συνιστώµενων Γενικών Γραµµατειών Συντονισµού, µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
Με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραµµατέων Συντονισµού, το
προσωπικό που έχει µεταφερθεί στις Γενικές Γραµµατείες που
προΐστανται, τοποθετείται στις οργανικές µονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος.
5. Με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραµµατέων Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και Συντονισµού, στις οργανικές µονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του
παρόντος, τοποθετούνται Προϊστάµενοι µεταβατικά και µέχρι την
έκδοση του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την
τοποθέτησή Προϊσταµένων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 του παρόντος. Για την τοποθέτηση αυτή, συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά
προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η
γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους
ικανότητες.
6. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιµασίας για την
πλήρη λειτουργία της Μονάδας Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού,
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οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις
διοικητικές και οικονοµικές λειτουργίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ασκούνται από τα όργανα και τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
7. Η υπ’ αριθ. Υ8/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας
Πρωθυπουργού» (Β’ 2903) διατηρείται σε ισχύ ως προς το σύνολο
των διατάξεών της, έως την έκδοση του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι και Προϊστάµενοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν τις θητείες
τους χωρίς να απαιτείται καµία άλλη διατύπωση.
8. Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων γ’ έως ε’ της παραγράφου 2
του άρθρου 35 συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) και (β) της ίδιας παραγράφου και άρθρου που ασκούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι
αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου που αφορούν σε οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, µεταφέρονται αυτοδικαίως
στους Υπηρεσιακούς Γραµµατείς των Υπουργείων µε την επιλογή
και τοποθέτησή τους.
9. Μέχρι την επιλογή Υπηρεσιακών Γραµµατέων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος, οι σχετικές αρµοδιότητες ασκούνται: (α) από τον οικείο Υπουργό ή (β) από τον Γενικό
Γραµµατέα, στον οποίο ο Υπουργός µεταβιβάζει µε απόφασή του
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τις σχετικές
αρµοδιότητες ή την εξουσιοδότηση υπογραφής.
10. Διορισµοί Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων έως την 31η Αυγούστου 2019, διενεργούνται βάσει των µεταβατικών διατάξεων
του άρθρου 13 του ν. 4369/2016. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς
που έχουν διοριστεί βάσει των ως άνω διατάξεων, συνεχίζουν τη
θητεία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, χωρίς
να χρειάζεται εκ νέου διορισµός. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει
και στις εξής περιπτώσεις: (α) Ειδικών Γραµµατέων των οποίων οι
Ειδικές Γραµµατείες υπήχθησαν σε Γενικές Γραµµατείες, βάσει
των διατάξεων των άρθρων 42 και 111 του παρόντος νόµου, (β)
Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων των οποίων οι Γραµµατείες µετονοµάστηκαν ή µεταφέρθηκαν σε άλλο Yπουργείο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του παρόντος.
11. Σε περίπτωση µετατροπής Ειδικής Γραµµατείας σε Γενική
Γραµµατεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 111 του παρόντος, απαιτείται εκ νέου διορισµός τόσο για τον Γενικό Γραµµατέα όσο και για τους συνεργάτες του ιδιαίτερου γραφείου
αυτού.
12. Έως την έκδοση του διατάγµατος της παραγράφου 2 του
άρθρου 43 για τα Συµβόλαια Απόδοσης Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, τα πρόσωπα που διορίζονται στις εν λόγω θέσεις ασκούν
τα καθήκοντα τους, χωρίς την υποχρέωση υπογραφής τέτοιου
συµβολαίου ή αξιολόγησης βάσει αυτού.
13. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώµη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε
κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε
αυτές πρόσθετες αρµοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή
αποστολή τους, να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οργανικές µονάδες αυτών, να προσδιορίζονται οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταµένων
τους και να ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για τη λειτουργία
τους. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 39 του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο έλεγχοι, επιθεωρήσεις και κάθε
είδους έρευνες, ελεγκτικές, προανακριτικές και πειθαρχικές διαδικασίες και σχετικές µε τις υποθέσεις αυτές διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες, συνεχίζουν και εκτελούνται από τις Μονάδες
Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος, από τα όργανα στα οποία αυτές έχουν ανατεθεί. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί µε απόφασή του µεταβατικά στις οργανικές µονάδες αυτών, τους
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υπηρετούντες Προϊσταµένους. Σε περίπτωση που ο αριθµός των
θέσεων ευθύνης υπερβαίνει τον αριθµό των υπηρετούντων Προϊσταµένων, ο οικείος Υπουργός επιλέγει και τοποθετεί Προϊσταµένους πέραν αυτών του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει
να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
14. Μέχρι την επιλογή Προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα στις Υπηρεσίες Συντονισµού του άρθρου
38 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί µεταβατικά, µε
απόφασή του, Προϊσταµένους ως εξής: (α) τους υπηρετούντες
Προϊσταµένους υπηρεσιών, οι οποίες συγχωνεύονται στις Υπηρεσίες Συντονισµού ή (β) υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα για τις θέσεις ευθύνης του αυτού επιπέδου.
15. Τα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών, καθώς και τα γραφεία που επικουρούν το έργο των
Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών Γραµµατέων, νοούνται για την εφαρµογή του παρόντος, ως
ιδιαίτερα γραφεία κατά τα άρθρα 45 επ. του παρόντος.
16. Οι υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε οποιαδήποτε θέση, στα
πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών
Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών
Γραµµατέων, συνεχίζουν τη θητεία τους και κατατάσσονται, µε
απόφαση του οργάνου που τους προσέλαβε, διόρισε, απέσπασε
ή ανάθεσε καθήκοντα, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3861/2010, στις θέσεις του άρθρου 46 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στα άρθρα 45
έως 48 του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην περίπτωση που κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου οι ήδη υπηρετούντες στα ως
άνω γραφεία υπερβαίνουν τον αριθµό των συνεργατών που προβλέπεται στο άρθρο 46 για καθεµία από τις περιπτώσεις ιδιαίτερων γραφείων, διαπιστώνεται η λήξη της θητείας του
υπεράριθµου προσωπικού, όπως αυτό προκύπτει από την κατάταξη του προηγούµενου εδαφίου, αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο. Η λήξη της θητείας στα ως άνω γραφεία δεν γεννά κανένα
δικαίωµα αποζηµίωσης για το εν λόγω προσωπικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του παρόντος. Προσλήψεις, διορισµοί,
αποσπάσεις ή αναθέσεις καθηκόντων στα πολιτικά γραφεία των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και στα γραφεία που
επικουρούν το έργο των Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών Γραµµατέων, καθώς και στην Προεδρία της Κυβέρνησης, διενεργούνται µέχρι την 31η Αυγούστου
2019, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 63/2005. Κατά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, στα ως άνω γραφεία πρέπει να
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46
του παρόντος. 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 (3) έτη στις ως άνω υπηρεσίες. Όλα τα
πρόσωπα της παρούσας παραγράφου, κατατάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια του ν. 4354/2015, όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
17. Εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 7 και 8 του
ν. 4369/2016 αναστέλλονται χωρίς άλλη διατύπωση.
Άρθρο 117
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Γ’
1. Μέχρι την έκδοση της Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου
που θα καθορίζει την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ’, πρέπει να
έχουν εκδοθεί: (α) πρότυπο σχέδιο δράσης Υπουργείων και πρότυπο Ε.Σ.Κυ.Π., (β) πρότυπη Έκθεση Ανάλυσης Επιπτώσεων.
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Μέχρι την ως άνω προθεσµία να εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν µέχρι την ψήφιση του παρόντος νόµου.
2. Ειδικά για τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων του
έτους 2020 εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1
έως 7 του ν. 4590/2019 (Α’ 17), ως ίσχυσαν πριν από την τροποποίησή τους µε τον παρόντα νόµο.
3. Διατάξεις µε τις οποίες έχουν ήδη ανατεθεί στην ΚΕΚ συγκεκριµένες εργασίες κωδικοποίησης διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 118
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ’
1. Για τους ήδη υπηρετούντες, καθώς και για όσους διοριστούν στις θέσεις του άρθρου 68 µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2019 η
δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 72 υποβάλλεται στην
Προεδρία της Κυβέρνησης µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019.
2. (α) Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί, µε απόσπαση, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στο Γραφείο
του Γ.Ε.Δ.Δ., στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., στο Σ.Ε.Δ.Ε., στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ., στο
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και στη ΓΕ.Γ.ΚΑΔ. αποσπάται αυτοδίκαια στην Αρχή
που ιδρύεται µε τον παρόντα νόµο για το υπόλοιπο του χρόνου
της απόσπασής του. (β) Ειδικότερα, οι Ειδικοί Επιθεωρητές του
Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ., οι Προϊστάµενοι Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., του Σ.Ε.Ε.ΜΕ., του Σ.Ε.Δ.Ε. και
του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αποσπώνται ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές. Οι Βοηθοί
Επιθεωρητές-Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αποσπώνται ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές για το υπόλοιπο του χρόνου
της απόσπασής τους. (γ) Ως προς το προσωπικό που αποσπάται
στην Αρχή κατ’ εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και µέχρι
τη λήξη των αποσπάσεων αυτών, δεν εφαρµόζεται η διάταξη του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 96 του παρόντος.
3. Ο συνολικός διανυθείς χρόνος απασχόλησης, µε οποιοδήποτε τρόπο, στους καταργούµενους φορείς και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αυτοδίκαιη απόσπαση στην Αρχή
µέχρι και την πρώτη ανανέωση αυτής, δεν λαµβάνεται υπόψη για
τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου των δώδεκα (12) ετών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου ως το ανώτατο χρονικό όριο απόσπασης στην Αρχή σε θέση ΕπιθεωρητήΕλεγκτή. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
3074/2002, όπως ισχύει, καταργείται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
4. Οι υπηρετούντες ως Προϊστάµενοι Επιθεωρητές, Επιθεωρητές-Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές στα Περιφερειακά Γραφεία του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας
Διοίκησης και του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας, που παύουν να λειτουργούν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, συµπεριλαµβάνονται στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της παραγράφου 2 α του παρόντος άρθρου, εκτός εάν µε
αίτησή τους που υποβάλλεται στην Αρχή εντός µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος δηλώσουν ότι, δεν επιθυµούν τη
συνέχιση της απόσπασής τους.
5. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, ο Διοικητής διορίζεται για διετή θητεία µετά από πρόταση του
Υπουργικού Συµβουλίου και απόφαση της Επιτροπής Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της. Για τον διορισµό του Διοικητή κατά
το προηγούµενο εδάφιο, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός της ως άνω διετούς θητείας, ολοκληρώνεται
υποχρεωτικά η διαδικασία επιλογής του Διοικητή, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 90 του παρόντος.
6. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, ο
Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και
Δράσεων µε την Κοινωνία, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συµπεριφορικών Αναλύσεων και ο
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Δράσεων Ευαισθητοποίησης και
Εκπαιδευτικών Πολιτικών επιλέγονται και τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής για τρία (3) έτη, συνεκτιµώντας τα

ουσιαστικά προσόντα, την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, τη γνώση του αντικειµένου του φορέα και τις εν
γένει διοικητικές τους ικανότητες. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για δύο (2) ακόµη έτη, µε απόφαση του Διοικητή κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, µετά την κατά το προηγούµενο εδάφιο της παρούσας
ανανέωση, η θητεία των εν λόγω στελεχών της Αρχής µπορεί να
ανανεωθεί µε τη διαδικασία, τις λοιπές προϋποθέσεις και τη
διάρκεια που προβλέπονται στις πάγιες διατάξεις του άρθρου 96
του παρόντος νόµου.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγουν όλες οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης των καταργούµενων φορέων
τόσο σε υπηρεσίες και µονάδες επιθεώρησης και ελέγχου όσο
και σε διοικητικές-οικονοµικές µονάδες. Μέχρι τη θέση σε ισχύ
του Οργανισµού της Αρχής, κάθε επείγουσα διαδικαστική ενέργεια για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων που σχετίζονται µε το προσωπικό που µεταφέρεται
στην Αρχή, υπογράφεται από τον Επιθεωρητή που ασκούσε χρέη
αναπληρωτή του επικεφαλής ή, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί αναπληρωτής, από τον αρχαιότερο Επιθεωρητή-Ελεγκτή, σε
έτη υπηρεσίας σε κάθε έναν εκ των καταργούµενων φορέων,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
8. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµένων των
οργανικών µονάδων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων,
κατά τις κείµενες διατάξεις και τα ειδικώς οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής, στις θέσεις αυτές τοποθετούνται,
µε απόφαση του Διοικητή, Επιθεωρητές-Ελεγκτές εκ των αυτοδικαίως αποσπώµενων στην Αρχή.
9. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµένων των
λοιπών οργανικών µονάδων της Αρχής, κατά τις κείµενες διατάξεις και τα ειδικώς οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της
Αρχής, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 4492/2017 (Α’156). Ειδικά για την επιλογή και την τοποθέτηση
του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
10. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν µε απόσπαση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις Διευθύνσεις και στα Τµήµατα
ή Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονοµικού του Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ., του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., του Σ.Ε.Δ.Ε., του Σ.Ε.Ε.ΜΕ., του
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και της ΓΕ.Γ.ΚΑΔ. αποσπώνται αυτοδίκαια στη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται
και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις περιφερειακές
υπηρεσίες των καταργούµενων φορέων.
11. Η Αρχή δύναται, µε απόφαση του Διοικητή αυτής, είτε να
αναστείλει είτε να υπεισέλθει σε κάθε στάδιο των εκκρεµών διαδικασιών διορισµών και πάσης φύσεως υπηρεσιακών µεταβολών
των καταργούµενων φορέων του παρόντος νόµου, χωρίς να
απαιτείται επανάληψή τους, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων.
12. Έως τη συγκρότηση του υπηρεσιακού και των πειθαρχικών συµβουλίων της Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, το προσωπικό των καταργούµενων φορέων
εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συµβούλια στα οποία υπαγόταν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος,
εφόσον τούτα δεν καταργούνται µε τις διατάξεις του παρόντος.
13. Από τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και των
Πειθαρχικών Συµβουλίων της Αρχής, οι εκκρεµείς, κατά τον
χρόνο έναρξης της λειτουργίας της Αρχής, υποθέσεις ενώπιον
των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων, των καταργούµενων φορέων, για το προσωπικό που µεταφέρεται στην Αρχή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, αποτελούν υποθέσεις
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και των Πειθαρχικών Συµβουλίων
της Αρχής και εξετάζονται από αυτά. Κατά τα λοιπά σε σχέση µε
τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και των Πειθαρχικών Συµβουλίων της Αρχής, ισχύουν οι πάγιες
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
14. (α) Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που απασχολούνται
µε οιαδήποτε σχέση στους καταργούµενους φορείς υποχρεούν-
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ται µέσα σε έναν (1) µήνα από τον διορισµό του Διοικητή της
Αρχής να υποβάλουν σε αυτόν: (α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεµών και των περατωµένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον
Προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται µόνο από τον ίδιο τον δικηγόρο
µε έµµισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεµείς
υποθέσεις γίνεται λεπτοµερής µνεία του διαδικαστικού σταδίου
στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και της ηµεροµηνίας της επόµενης διαδικαστικής πράξης. (β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω
εκκρεµών και περατωµένων υποθέσεων µε ακριβή αντίγραφα
των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων
και των εγγράφων αποδείξεως, συνεπικουρούµενοι από την αρµόδια διοικητική υπηρεσία της Αρχής. (γ) Λεπτοµερή πίνακα µε
τα υπό επεξεργασία σχέδια νόµων και κανονιστικών πράξεων,
καθώς και των νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων που συνέταξαν ή στην επεξεργασία των οποίων συµµετείχαν σε οποιοδήποτε στάδιο, επισυνάπτοντας και τα σχετικά έγγραφα. Την
ίδια υποχρέωση έχουν και οι δικηγόροι που δεν αµείβονταν µε
πάγια αντιµισθία και τους ανατέθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο ο
χειρισµός υποθέσεων των καταργούµενων φορέων, καθώς και
οι δικηγόροι που απασχολούνταν στους καταργούµενους φορείς
µε καθεστώς απόσπασης. Τυχόν παράβαση από τους δικηγόρους των υποχρεώσεων των προηγούµενων εδαφίων, αποτελεί
αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τον Κώδικα περί
Δικηγόρων.
15. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Αρχή µπορεί να καταγγείλει τις πάσης φύσεως συµβάσεις παροχής προµηθειών
υπηρεσιών ή παροχής έργου των καταργούµενων φορέων.
16. Κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 93 του παρόντος
νόµου και µέχρι την πλήρη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αρχής, το συνολικό κόστος µισθοδοσίας,
περιλαµβανόµενης και της µισθολογικής διαφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου βαρύνει τους προϋπολογισµούς των φορέων και των υπηρεσιών
προέλευσης των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και του λοιπού προσωπικού της Αρχής και καταβάλλεται από αυτούς. Με την έγκριση
του πρώτου προϋπολογισµού της Αρχής και την πλήρη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αυτής, το συνολικό
κόστος µισθοδοσίας, περιλαµβανόµενης και της ως άνω µισθολογικής διαφοράς του προσωπικού που αποσπάται ή είναι αποσπασµένο σε αυτή, εκτός των αποσπώµενων ή ήδη
αποσπασµένων σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών, βαρύνει την
Αρχή και καταβάλλεται από αυτήν.
17. Ειδικά, για τον πρώτο προϋπολογισµό της Αρχής το συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής που θα περιληφθεί στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισµού για το έτος 2020, δεν δύναται να
είναι κατώτερο του 100% των συνολικών πιστώσεων που προβλέπονται στον τρέχοντα ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό 2019 για τους καταργούµενους φορείς και υπηρεσίες:
α) ΓΕ.Γ.ΚΑΔ., β) Γ.Ε.Δ.Δ., γ) Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., δ) Σ.Ε.Δ.Ε., ε) Σ.Ε.Ε.ΜΕ.,
και στ) Σ.Ε.Υ.Υ.Π..
18. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής για τα έτη
2020-2021 που θα περιληφθεί στα αντίστοιχα Μ.Π.Δ.Σ. και σχέδια
Κρατικού Προϋπολογισµού, δεν δύναται να είναι κατώτερο του
100% των συνολικών πιστώσεων που θα προβλέπονται στον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2019 για τους
ως άνω φορείς και υπηρεσίες.
19. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και µέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αρχής, οι απαραίτητες δαπάνες για τη µισθοδοσία
και τη λειτουργία της Αρχής καλύπτονται από πιστώσεις που
έχουν εγγραφεί στον ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και µόνο στην
περίπτωση που αυτές δεν καλύπτονται από τις ήδη εγγραφείσες
πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισµό για τους καταργούµενους φορείς, οι οποίες µεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος στην Αρχή, ή σε κάθε περίπτωση από το αποθεµατικό.
Για την εφαρµογή του παρόντος, διενεργούνται κατά προτεραιότητα όλες οι απαραίτητες ενέργειες µεταξύ της Γενικής Διεύ-
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θυνσης για οικονοµικά και διοικητικά θέµατα του αρµόδιου για
ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης
Υπουργείου η οποία ορίζεται ως υπεύθυνη Γ.Δ.Ο.Υ. και των αρµόδιων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για
κάθε ένα από τα επόµενα έτη, οι απαραίτητες πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισµό της Αρχής.
20. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και µέχρι την
πλήρη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της
Αρχής, οι πρόσθετες αποδοχές της παραγράφου 3 του άρθρου
93 βαρύνουν τον προϋπολογισµό του αρµόδιου για ζητήµατα ανθρωπίνου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης Υπουργείου και καταβάλλονται από την αρµόδια Γενική Διεύθυνση για οικονοµικά
και διοικητικά θέµατα αυτού.
21. Έργα προµηθειών που αφορούν στους καταργούµενους
φορείς και είναι σε εξέλιξη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
συνεχίζονται από την Αρχή, η οποία καθίσταται δικαιούχος των
έργων. Η Αρχή συνεχίζει και ολοκληρώνει τις διαδικασίες που
απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις.
22. Η Αρχή υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα
στάδια των δράσεων, προγραµµάτων και έργων, τα οποία χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από πόρους προερχόµενους
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΕΟΧ και διεθνείς οργανισµούς.
23. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Αρχή δύναται
να καταγγείλει αζηµίως τις υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των
φορέων που καταργούνται µε τον παρόντα νόµο, µε έγγραφη καταγγελία η οποία επιδίδεται στους εκµισθωτές και τα αποτελέσµατά της οποίας επέρχονται µετά την παρέλευση τριών (3)
µηνών από την επίδοσή της. Όλως ειδικώς και για την πρώτη µεταστέγαση όλων των εντασσόµενων φορέων σε ενιαίο κτίριο, για
τις µισθώσεις ακινήτων από την Αρχή εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 715/1979 (Α’ 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως κάθε φορά ισχύει. Όπου, στο παραπάνω προεδρικό διάταγµα αναφέρεται το συλλογικό όργανο που διοικεί
το Ν.Π.Δ.Δ., νοείται ο Διοικητής της Αρχής. Οι Επιτροπές που
αναφέρονται στο παραπάνω προεδρικό διάταγµα και η σύνθεσή
τους, ορίζονται από τα όργανα διοίκησης της Αρχής.
24. Η νοµή και κατοχή, η διοίκηση και διαχείριση υλικών και
άυλων περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση
των καταργούµενων φορέων κατά την έναρξη λειτουργίας του
παρόντος, αναλαµβάνονται εφεξής από την Αρχή.
25. Οι πάγιες προκαταβολές που αφορούν τους καταργούµενους φορείς περιέρχονται στην Αρχή. Με απόφαση του Διοικητή
της Αρχής καθορίζονται οι υπόλογοι διαχειριστές αυτών.
26. Μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής και για χρονικό διάστηµα, όχι
µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, το οποίο µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση
του Διοικητή της Αρχής, οι υποθέσεις διοικητικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Αρχή διεκπεραιώνονται
από τη Γενική Διεύθυνση για οικονοµικά και διοικητικά θέµατα
του αρµόδιου για ζητήµατα ανθρωπίνου δυναµικού της δηµόσιας
διοίκησης Υπουργείου.
27. 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 ή ενέργειες,
συνεχίζουν και εκτελούνται κατά τις οικείες διατάξεις οι οποίες
διήπαν τους καταργούµενους φορείς στο όνοµα της Αρχής και
από τα όργανα στα οποία αυτές έχουν ανατεθεί. Οι κάθε είδους
σχετικές προθεσµίες προς ενέργεια παρατείνονται για τριάντα
(30) ηµέρες από τον διορισµό του Διοικητή της Αρχής. Για τον
σκοπό αυτόν συντάσσονται σχετικά πρωτόκολλα, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών, από τον διορισµό του Διοικητή.
Την ευθύνη υπέχει ο Επιθεωρητής-Ελεγκτής που ασκούσε χρέη
αναπληρωτή του επικεφαλής ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορι-
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στεί αναπληρωτής, ο αρχαιότερος σε χρόνο υπηρεσίας Επιθεωρητής που υπηρετούσε στον οικείο καταργούµενο φορέα, µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στην περίπτωση της
ΓΕ.Γ.ΚΑΔ., η σχετική ευθύνη βαρύνει τον κατέχοντα τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον ανώτερο βαθµό υπάλληλο που
υπηρετούσε µε απόσπαση στη ΓΕ.Γ.ΚΑΔ. µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Τα πρωτόκολλα αυτά παραδίδονται στον
Διοικητή της Αρχής ή σε όργανα που αυτός εξουσιοδοτεί για
αυτόν τον σκοπό.
28. Το σύνολο των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων των
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., Γ.Ε.Δ.Δ., Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., Σ.Ε.Δ.Ε., το Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και
Σ.Ε.Υ.Υ.Π., συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν αποθηκευτεί σε µεταφερόµενα ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και τα φυσικά
αρχεία των υποθέσεων που εκκρεµούν στα δικαστήρια µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή. Το σύνολο των φυσικών και
άυλων περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση
των παραπάνω φορέων και υπηρεσιών κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, µεταφέρεται στην Αρχή βάσει ειδικού πρωτοκόλλου που συντάσσεται προς τούτο µε ευθύνη των προσώπων
που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος
άρθρου. Στο πρωτόκολλο αυτό καταγράφονται και κάθε έγγραφο που αφορά στην οικονοµική διαχείριση, τις εν εξελίξει
προµήθειες και έργα που υλοποιούσαν οι καταργούµενοι φορείς,
φυσικά και ηλεκτρονικά πρωτόκολλα διακίνησης εγγράφων και
διαχείρισης καταγγελιών. Η ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τον διορισµό του
Διοικητή της Αρχής.
29. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων του
συνόλου των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί αρµοδίως, αναφέρεται η ΓΕ.ΓΚΑΔ., το Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., το
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., το Σ.Ε.Δ.Ε., το Σ.Ε.Ε.Μ.Ε. και το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., νοείται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
30. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων
του συνόλου των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί αρµοδίως, αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας
Διοίκησης, Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ο Επικεφαλής
ή το Εποπτικό Συµβούλιο Διοίκησης του Σ.Ε.Δ.Ε., ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και ο Γενικός Επιθεωρητής του
Σ.Ε.Υ.Υ.Π., νοούνται ο Διοικητής ή το Συµβούλιο Διοίκησης της
Αρχής, κατά λόγο αρµοδιότητας.
31. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία ή σε κανονιστικές πράξεις
αναφέρεται αρµοδιότητα ή συναρµοδιότητα οποιουδήποτε
Υπουργού για ζητήµατα των καταργούµενων δια του παρόντος
φορέων, αυτή ασκείται εφεξής από τον Πρωθυπουργό ή από τον
Υπουργό στον οποίον αυτός αναθέτει τη σχετική αρµοδιότητα.
32. Με απόφαση του Διοικητή που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός (1)
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να καταργούνται ή να τροποποιούνται κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των
αρµοδιοτήτων των φορέων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην
Αρχή, οι οποίες δεν καταργούνται µε τον παρόντα νόµο.
33. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο,
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
ν. 3051/2002
(Α’ 220), όπως κάθε φορά ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 119
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω
διατάξεις:
1. Ο ν. 4048/2012 «Ρυθµιστική διακυβέρνηση: αρχές, διαδικασίες και µέσα Καλής Νοµοθέτησης» (Α’ 34).
2. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προ-

ϊσταµένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της
Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).
3. Τα άρθρα 6 έως 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 29).
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 4081/2012 «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών
ελέγχων και άλλες διατάξεις» (Α’184).
5. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 4606/2019 «Σύσταση, συγκρότηση
και αρµοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 57).
6. Τα άρθρα 14 έως 25 του ν. 4109/2013 « Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου
Δηµοσίου Τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).
7. Τα άρθρα 25, 26 και 75 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση) (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51).
8. Τα άρθρα 20 έως 23 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του
ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και
πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224).
9. Τα άρθρα 161, 169 και 170 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α’ 94).
10. Το άρθρο 25 ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δηµόσιου Τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης» (Α’ 57).
11. Το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης-περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’
174).
12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 67 του
ν. 1943/1991, «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και λειτουργίας
της δηµόσιας διοίκησης, αναβάθµιση του προσωπικού της και
άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’ 50).
13. Τα άρθρα 35 έως 39 του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’
34).
14. H παράγραφος 3 του άρθρου 40 του ν. 4369/2016 «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική
διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και
επιλογής Προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’
33).
15. Το άρθρο 19 του ν. 2671/1998, «Ρύθµιση θεµάτων ΟΣΕ και
άλλες διατάξεις» (Α’ 289).
16. Το άρθρο 6 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε).» (A’ 83) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
17. Τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 2920/2001, « Σώµα Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 131).
18. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 3074/2002, «Ρυθµίσεις για τη λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 296).
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006, «Για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (A’ 57).
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20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4305/2014 (Α’ 237),
« Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του Δηµοσίου Τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες
διατάξεις» (A’ 237).
21. Το άρθρο 179 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), « Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (A’ 147).
22. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), µαζί µε όλες τις
διατάξεις που κωδικοποιεί πλην του άρθρου 90 του προεδρικού
διατάγµατος αυτού.
23. Το π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισµός της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28) όπως ισχύει.
24. Το π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού σε Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού» (Α’ 5),
όπως ισχύει.
25. Όλες οι πράξεις υπουργικού συµβουλίου ή άλλες κανονιστικές πράξεις βάσει των οποίων θεσπίζονται θέσεις µετακλητών
υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία µελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων.
26. Η Απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό
Υ135/15.03.2016 µε τίτλο «Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς» (Β’ 711).
27. Οι παράγραφοι 7 και 16 του άρθρου 2, και το άρθρο 21
του π.δ. 96/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων» (Α’136).
28. Το άρθρο 27 του π.δ. 121/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
29. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ.
133/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).
30. Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και το
άρθρο 7 του π.δ. 123/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών» (Α’ 151).
31. Οι κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω καταργούµενων διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις που αφορούν στην
ίδρυση και οργάνωση των καταργούµενων δια του παρόντος
νόµου φορέων, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
32. Το άρθρο 4 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’17).
33. Κάθε άλλη διάταξη ή κανονιστική πράξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
Άρθρο 120
Θέση σε ισχύ
1. Το άρθρο 3 του Μέρους Α’ του παρόντος τίθεται σε ισχύ
συγχρόνως µε το Μέρος Γ’ του παρόντος.
2. Το Μέρος Γ’ του παρόντος τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 µε την επιφύλαξη των προθεσµιών του Μέρους αυτού
που σύµφωνα µε ειδική διάταξη εκκινούν από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 73 και 74 εφαρµόζονται στο σύΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1965

νολο των προσώπων που αποχωρούν από τις θέσεις του άρθρου
68 του παρόντος από την 1η Ιανουαρίου 2020.
4. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόµου τίθενται σε ισχύ
από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Αθήνα,..............................2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
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ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 0:59’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήµατα», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια
διάταξη.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

