ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11625
2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα Β ε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και τα
άρθρα 83Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής για την αίτηση
άρσης ασυλίας του συναδέλφου Βουλευτή κ. Σταύρου Αραχωβίτη, σελ. 11484-11489, 11496-11497
3. Δήλωση ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα
απέχει από τις ονοµαστικές ψηφοφορίες, επειδή γίνονται µε
επιστολική ψήφο και όχι µε φυσική παρουσία, σελ. 11485
4. Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής των ονοµαστικών ψηφοφοριών λόγω της πανδηµίας, σελ. 11487-11488
5. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σελ. 11498, 11497-11506
6. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας για
την αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή, σελ. 11489
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 11481, 11482, 11484,
11486, 11487, 11488, 11489, 11490, 11493,11494, 11496,
11511, 11516, 11517, 11519, 11520, 11522, 11523, 11524,
11525, 11530, 11531, 11536, 11544, 11546, 11549, 11552,
11554, 11555, 11556, 11562, 11566, 11571, 11572, 11573,
11575, 11576, 11577, 11578, 11586, 11587, 11593
7. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 11523
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 2324 εώς 2409,
σελ. 11442-11465
2. Απαντήσεις Υπουργών σε απαντήσεις Βουλευτών, σελ.
11466-11479
3. Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Το ελαιόλαδο µετατρέπεται σε ανθυγιεινό προϊόν µέσα από τις στρεβλώσεις
του Nutri-Score», σελ. 11480
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
του Δηµόσιου Τοµέα, Σύµβουλος Ακεραιότητας στη δηµόσια
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση και την
τοπική αυτοδιοίκηση.», σελ. 11490-11578, 15888-11601
2. Ένσταση αντισυνταγµατικότητας των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μ. Χατζηγιαννάκη, Κ. Ζαχαριάδη και ο κ. Ι. Ραγκούση, για το άρθρο 54 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών, σελ. 11490-11492
3. Συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, σελ. 1151511519
4. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
άρθρου 54 του σχεδίου νόµου από τους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, σελ. 1152511527
5. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του άρθρου 54
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, σελ. 1157711587
6. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 11578

7. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
i. Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εξωτερικών,
καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών κατέθεσαν στις 12-4-2021 σχέδιο νόµου:
« Άρση περιορισµών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού», σελ. 11494
ii. Oι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και
Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εσωτερικών καθώς και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν στις 12.4.2021
σχέδιο νόµου: «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεοµηνίες, επείγουσες
ρυθµίσεις για τη στήριξη της οικονοµίας, συµπληρωµατικός
κρατικός προϋπολογισµός και συνταξιοδοτική ρύθµιση», σελ.
11494
iii. Oι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Επικρατείας, καθώς και οι αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κατέθεσαν στις 14.4.2021 σχέδιο νόµου: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», σελ. 11572
8. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την Έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδοµών και
Μεταφορών, ρυθµίσεις για τη µεταφορά στον Οργανισµό
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας των αρµοδιοτήτων για τα εµπορικά
σήµατα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», σελ. 11513
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α.,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν.,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,

σελ. 11540-11560
σελ. 11441-11509
σελ. 11509-11522
σελ. 11522-11540
σελ. 11560-11625

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Σ. ,
σελ. 11484
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 11486
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 11486
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 11485, 11487, 11488
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 11487
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 11544, 11549, 11552,
11554, 11555, 11556,
11560
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 11529, 11530, 11531, 11572

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,

σελ. 11481, 11482, 11484,
11485, 11486, 11487,
11488, 11489, 11490,
11493, 11494, 11496
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11520, 11456, 11562
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 11486
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 11493
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο. ,
σελ. 11487
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 11546
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 11511, 11516, 11517,
11519, 11520
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 11531
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 11522, 11523, 11524,
11525, 11529, 11530, 11531
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 11562, 11566
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 11485, 11487, 11488,
11520, 11556, 11572
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 11562, 11566, 11571, 1172,
11573, 11575, 11576,
11577, 11578
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 11562
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 11487
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. , σελ. 11490, 11519, 11562,
11575, 11576, 11577
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 11536

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α. ,
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
ΠΕΤΣΑΣ Σ. ,
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,

Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 11523
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 11523

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,

Δ. Επί της επίκαιρης ερώτησης:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 11480, 11481, 11482
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 11481, 11483
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 11529, 11530, 11531, 11572
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 11561
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 11545
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 11537
ΒΛΑΣΗΣ Κ. ,
σελ. 11524
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11511, 11546, 11550,
11562, 11563, 11564,
11565, 11572, 11573,
11574, 11575, 11576,
11577
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 11551
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 11519, 11521
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 11528
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 11517, 11520, 11522
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 11521
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 11559
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 11536
ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. ,
σελ. 11552
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 11549, 11550
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Γ. ,
σελ. 11560
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 11571, 11572
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ. 11493, 11576
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
σελ. 11540
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 11507, 11509, 11522,
11573, 11576
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. ,
σελ. 11533
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 11524
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 11513
ΜΠΙΖΙΟΥ Σ. ,
σελ. 11555
ΜΠΛΟΥΧΟΣ Κ. ,
σελ. 11544

σελ. 11531
σελ. 11511
σελ. 11518, 11532
σελ. 11562, 11566, 11567
σελ. 11536, 11542
σελ. 11553, 11554
σελ. 11520, 11556, 11563,
11564, 11565, 11572
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 11554, 11555
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 11509, 11573, 11574
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 11540
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Ν. ,
σελ. 11543
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. , σελ. 11494, 11496, 11552,
11574, 11575, 11576,
11577
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 11534
ΣΤ. Επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 11515
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11518, 11519
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 11516, 11571
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ. 11517
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 11516
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 11516
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. , σελ. 11515
σελ. 11486, 11496
σελ. 11555

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

9.35’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής, κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών,
τα ακόλουθα:
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχό αστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση του σηµερινού δελτίου των επικαίρων ερωτήσεων επιτρέψτε µου να ανακοινώσω στο Σώµα το
δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Απριλίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 664/6-4-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Εφαρµογή της ποινής της κοινωφελούς εργασίας ως εναλλακτικής ποινής, µε αρµοδιότητα
της αυτοδιοίκησης».
2. Η µε αριθµό 665/7-4-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αθανασίας (Σίας)
Αναγνωστοπούλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Τη σύµβαση δωρεάς του δηµοσίου µε το Ίδρυµα
«Ωνάση» για τα έργα στην Ακρόπολη».
3. Η µε αριθµό 667/8-4-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Δράµας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαρούλας (Χαράς) Κεφαλίδου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Αδυναµία ολοκλήρωσης διπλωµατικών εργασιών, εργαστηριακών µελετών και πρακτικών ασκήσεων τελειόφοιτων φοιτητών».
4. Η µε αριθµό 685/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Δεύτερος θάνατος εργαζόµενου στα σουπερµάρκετ Σκλαβενίτη».
5. Η µε αριθµό 671/9-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα:« Τέλος στη διαρκή
επαναθυµατοποίηση των κακοποιηµένων ανηλίκων».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 666/8-4-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Πριµοδότηση µαθητών Γ’ λυκείου Νοµού Καρδίτσας στις πανελλήνιες
εξετάσεις λόγω των συνεπειών του Ιανού».
2. Η µε αριθµό 669/8-4-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σουλτάνας
Ελευθεριάδου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µε θέµα: «Υφίσταται η αναγκαιότητα συγκεκριµένων µέτρων στήριξης για την «ENERGEAN»;».
3. Η µε αριθµό 674/10-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα
Λοβέρδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Υλοποίηση κυβερνητικού σχεδιασµού για την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου
Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)».
4. Η µε αριθµό 686/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιου Λαµπρούλη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ανέγερση νέου
δηµοτικού σχολείου στη Φαλάνη του Δήµου Λαρισαίων».
5. Η µε αριθµό 677/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ιωάννινα, ο υγρότοπος Τσαµαρά αποκρύπτεται στα χαρτιά για να τσιµεντωθεί».
6. Η µε αριθµό 670/8-4-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Νοµικό πλαίσιο για τον καθαρισµό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)».
7. Η µε αριθµό 672/9-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικόλαου Συρ-

µαλένιου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Ζητήµατα Δασικών Χαρτών στις Κυκλάδες».
8. Η µε αριθµό 688/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Εξακολουθούν να γίνονται µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, που δεν προβλέπονται από το νοµοθετικό πλαίσιο».
9. Η µε αριθµό 678/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αιολικά στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και στο Δέλτα του
Έβρου».
10. Η µε αριθµό 679/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνου Μάρκου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Άρση
αναστολής, που προβλέφθηκε µε το άρθρο 98 του ν.4623/2019
(Α’ 134) αναφορικά µε την κοινωφελή εργασία».
11. Η µε αριθµό 689/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Να αποδοθούν
στους Δήµους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου τα τµήµατα της χερσαίας λιµενικής ζώνης που τους αντιστοιχούν».
12. Η µε αριθµό 680/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία
Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Εδώ και ένα χρόνο, οι εκπαιδευτικοί επωµίζονται το κόστος της τηλεκπαίδευσης».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4551/25-2-2021 ερώτηση της Βουλευτού Β1’
Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άλυτο παραµένει το µεγάλο
πρόβληµα των παράλληλων συντάξεων για 62.400 ασφαλισµένους µε παράλληλη ασφάλιση».
2. Η µε αριθµό 4570/25-2-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Στον αέρα
εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχοι των ΤΕΙ χωρίς εργασιακά,
επαγγελµατικά δικαιώµατα και χωρίς διαδικασίες αντιστοίχισης
των πτυχίων τους µε τα πτυχία αντίστοιχων ή συναφών τµηµάτων
των πανεπιστηµίων».
3. Η µε αριθµό 4335/18-2-2021 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Η Κυβέρνηση ΝΔ εφαρµόζει πολιτικές εις βάρος των µικρών και µεσαίων έργων ΑΠΕ, των ενεργειακών κοινοτήτων και
της ενεργειακής δηµοκρατίας, ενάντια στο ευρωπαϊκό θεσµικό
πλαίσιο».
Σήµερα, Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, έχουµε µία επίκαιρη ερώτηση, όπως µας γνωστοποιεί ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων κ. Στυλιανός - Ιωάννης Κουτνατζής.
Είναι η µε αριθµό 681/12-4-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Το ελαιόλαδο µετατρέπεται σε ανθυγιεινό προϊόν µέσα από τις στρεβλώσεις του Nutri-Score».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δύο φορές αναβάλλαµε αυτήν τη συνάντηση,
προκειµένου -φαντάζοµαι- να µπορέσετε να ετοιµαστείτε και να
ανταποκριθείτε και στις άλλες υποχρεώσεις.
Βλέπω ότι προχθές, τη Δευτέρα, επικοινωνήσατε µε την κ. Κυριακίδου, κάτι που ήταν πολύ θετικό. Πρέπει να ξέρετε ότι από
την πλευρά µας δεν βλέπουµε αντιπολιτευτικά αυτό το ζήτηµα.
Πρέπει να είµαστε ενωµένοι όλοι σαν γροθιά. Είναι ζήτηµα που
απειλεί άµεσα τη δηµοκρατία, την υγεία και την παραγωγή των
τροφίµων στην Ελλάδα, των παραδοσιακών µας προϊόντων.
Πρόκειται για το Nutri-Score, «nutri» από το nutrition και
«score» από τη βαθµολόγηση, δηλαδή τη βαθµολόγηση της διατροφικής αξίας των προϊόντων. Και όµως, θα έλεγε κανείς ότι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουµε
µια βαθµολόγηση των επιπτώσεων των τροφίµων στην υγεία µας.
Ωστόσο, εδώ πέρα έχουµε ένα σύστηµα, το οποίο βαθµολογεί
από το «Α» έως το «Ε» -µε το «Α» να είναι το πράσινο και το καλό
και το «Ε» το αποφευκτέο- µπροστά στην ετικέτα, δίπλα στο λογότυπο και αναδεικνύει τα προϊόντα της κρητικής, της µεσογειακής, της ελληνικής διατροφής σαν προϊόντα προς αποφυγή,
ενώ συνθετικά προϊόντα, όπως λέµε τόσες φορές τις διάφορες
κόλες, παραδείγµατος χάριν, η κόλα χωρίς ζάχαρη και ούτω καθεξής, να παίρνουν ξαφνικά «Β» και να είναι πράσινα.
Βλέπουµε, δηλαδή, την αναστροφή της κοινής λογικής. Αυτά
που γνωρίζουµε ότι κάνουν καλό στην υγεία µας να µας ζητάνε
να τα αποφύγουµε και αυτά που γνωρίζουµε ότι έχουν συντηρητικά, τα οποία δεν εξετάζει το Nutri-Score, όπως ενδοκρινικούς
διαταράκτες, ασπαρτάµη, διάφορες ουσίες που κατηγορούνται
για καρκινογενέσεις, να µας λέει αυτό το σύστηµα ότι πρέπει να
τα καταναλώνουµε!
Δυστυχώς, στις περισσότερες χώρες που εφαρµόστηκε, οι πολίτες τείνουν να τα καταναλώνουν. Οι µελέτες λένε ότι κατευθύνονται οι πολίτες στην αγορά των προϊόντων που έχουν «Α» και
«Β», των βιοµηχανικών και συνθετικών τροφίµων όπως βλέπουµε,
ενώ τα προϊόντα της µεσογειακής διατροφής, το λάδι µας ακόµα
και αν είναι αγουρέλαιο, ακόµα και αν είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, αν και µε βάση την ευρωπαϊκή οδηγία µπορεί να διεκδικήσει ότι είναι αντιοξειδωτικό για το αίµα και ότι είναι σηµαντικό
για τη δηµόσια υγεία, παίρνει «Δ», είναι «στα κόκκινα»! Το κατέταξαν τεχνηέντως, κόντρα στον αλγόριθµο, σε «Γ» και βλέπουµε
ότι η φέτα πάει στο «Ε» και ούτω καθεξής.
Αυτή η παραπλάνηση του καταναλωτή πρέπει να σταµατήσει.
Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει αυτό. Και ξέρετε ότι στο τέλος
του 2022 ολοκληρώνεται η διαβούλευση και είναι το επικρατέστερο σχήµα σήµανσης για να επικρατήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη επικρατεί στις χώρες που είναι οι βασικοί
προορισµοί των προϊόντων ποιότητας, των µεταποιηµένων αγροτικών µας προϊόντων ποιότητας, του λαδιού, των τυροκοµικών.
Μιλάµε για τη Γαλλία, τη Γερµανία και το Βέλγιο. Εκεί πέρα υπάρχει ήδη, όπως και στα σουπερµάρκετ µεγάλων αλυσίδων στην
Ισπανία και στην Πορτογαλία.
Οπότε σας κάλεσα εδώ κατεπειγόντως, για να µας πείτε τι
συγκεκριµένους σχεδιασµούς έχετε κάνει και ποια είναι η στρατηγική σας για να το αποτρέψουµε. Είδα ότι στην Επίτροπο εκφράσατε έντονες επιφυλάξεις. Θα ήθελα να είστε ακόµα πιο
δυνατός στην τοποθέτησή σας για το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι κι αλλιώς είναι η µόνη επίκαιρη της ηµέρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Αυτό που είναι πάρα πολύ σηµαντικό είναι ότι -να µου επιτρέψετε την έκφραση- «δεν µας παίρνει»
να χάσουµε αυτή τη µάχη, όχι µόνο για τη δηµοκρατία, όχι µόνο
για τη δηµόσια υγεία, αλλά δεν µας παίρνει και για τα διατροφικά
µας προϊόντα, για την αγροτική µας παραγωγή. Δεν είναι µια
µάχη που έχουµε το περιθώριο να τη δώσουµε διαδικαστικά.
Δεν σας καλούµε ξανά και ξανά εδώ για να λέτε τι κάνετε. Θα
σας καλούµε για να µας λέτε τι έχετε επιτύχει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Αρσένη, πολύ καλά κάνετε και µας φέρνετε
εδώ, µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γι’ αυτό το πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Ξεκινώντας, για να απαντήσω στην ερώτησή
σας, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω δύο σηµαντικές παραµέτρους που
θίγονται σε αυτή.
Πρώτον, η ελληνική Κυβέρνηση έχει συγκεκριµένη θέση επί
του ζητήµατος, την οποία υποστηρίζει και προωθεί συστηµατικά,
µε συνέχεια και συνέπεια, τόσο σε διµερές όσο και σε ενωσιακό
επίπεδο. Επιδιώξεις µας είναι η εναρµόνιση των συστηµάτων δια-
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τροφικής επισήµανσης -αυτό που είπατε πριν- σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερον, στόχος µας είναι το σύστηµα να βοηθά τον καταναλωτή να κατανοήσει τις πληροφορίες σχετικά µε τη θρεπτική
σύσταση των τροφίµων, δηλαδή να είναι περιγραφικό. Το σύστηµα να µην χρησιµοποιεί χρωµατική κατηγοριοποίηση των τροφίµων ούτε να αξιολογεί το τρόφιµο στο σύνολό του.
Τα τρόφιµα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης και εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων,
καθώς και τα προϊόντα ενός συστατικού, όπως το ελαιόλαδο, στο
οποίο εκτενώς αναφερθήκατε, και το µέλι, θα πρέπει να εξαιρούνται ουσιαστικά από την εφαρµογή του συστήµατος.
Κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας και
Αλιείας πέρυσι το Φθινόπωρο, η Ελλάδα µαζί µε την Ιταλία και
την Τσεχία εναντιώθηκαν, λόγω των σοβαρών και σηµαντικών
επιµέρους επιφυλάξεων που διατύπωσαν, στην υιοθέτηση κοινών
συµπερασµάτων για το εν λόγω θέµα της επισήµανσης των τροφίµων.
Η Ελλάδα, όπως ξέρετε φαντάζοµαι, δεν στήριξε το κείµενο
της γερµανικής προεδρίας λόγω της έλλειψης σαφήνειας, σε ό,τι
αφορούσε σε εφαρµογή ενός ενιαίου και εναρµονισµένου συστήµατος για όλα τα κράτη-µέλη, καθώς και την έλλειψη ρητής
εξαίρεσης των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και των µονοσυστατικών τροφίµων, στα οποία συµπεριλαµβάνεται το ελαιόλαδο που εστιάζει η ερώτησή σας.
Το δεύτερο είναι ότι, όπως µε διαβεβαίωσε προχθές στην τηλεδιάσκεψη που είχαµε η Ευρωπαία Επίτροπος υπεύθυνη για το
θέµα αυτό, σήµερα στο σηµείο που βρισκόµαστε -και πράγµατι,
όλα αυτά που λέτε έχουν γίνει- δεν έχει ληφθεί καµµία συγκεκριµένη απόφαση σχετικά µε την προωθούµενη αυτή νοµοθετική
πρόταση. Βρισκόµαστε, δηλαδή, επί της ουσίας, στο στάδιο της
δηµόσιας διαβούλευσης. Εποµένως, σε καµµία περίπτωση δεν
θα πρέπει να θεωρούµε ότι υπάρχει κάτι δεδοµένο ή κάποια προειληµµένη απόφαση αυτή τη στιγµή.
Υπενθυµίζω -νοµίζω το είπατε κι εσείς πριν λίγο- ότι, σύµφωνα
µε τον προγραµµατισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στόχος είναι
αυτή η απόφαση να έχει ληφθεί το τελευταίο τρίµηνο του 2022.
Προς το παρόν η επιτροπή επεξεργάζεται τις σχετικές µελέτες
εκτίµησης αντίκτυπου -αυτές δηλαδή τις περιµένουµε κι εµείς-,
εκ των οποίων θα υπάρχει στη συνέχεια νέα δηµόσια διαβούλευση, ενώ για την τελική πρόταση θα πρέπει να συµφωνήσει και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών.
Την ελληνική θέση και τις σοβαρές επιφυλάξεις µας τις έχω
εκφράσει πολλές φορές από τη στιγµή που ανέλαβα τα καθήκοντά µου τόσο στους αρµόδιους Επιτρόπους, στην κ. Κυριακίδου προχθές, αλλά και στους οµολόγους µου της Ιταλίας και της
Ολλανδίας σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαµε, καθώς επίσης
και στους πρεσβευτές της Γερµανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας, τους οποίους είδα εδώ στην Αθήνα.
Θα συνεχίσουµε αυτήν την προσπάθεια που κάνουµε τόσο
µαζί µε τους Ευρωπαίους οµολόγους όσο και µε τους υπόλοιπους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο -σας διαβεβαιώνω- κάνουν όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, η µόνιµη ελληνική αντιπροσωπεία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο να διευρύνουµε τη συµµαχία µας,
για να γίνει κατανοητό αυτό που κι εσείς πριν λίγο είπατε και
αυτό το οποίο σας ανέλυσα και πριν από λίγα λεπτά στην οµιλία
µου.
Αντιλαµβάνεστε ότι είµαστε, λοιπόν, συνεπείς σε αυτή τη θέση
και βεβαίως κάθε πρόταση που µπορεί να προέλθει από εσάς ή
από οποιονδήποτε άλλον και σε αυτή τη φάση και στο επόµενο
διάστηµα θα είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιµη.
Επιτρέψτε µου όµως -αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να
καλύψω το θέµα γιατί ήθελα να πω δυο τρία πράγµατα γι’ αυτόνα θέσω και µια άλλη διάσταση στη σηµερινή συζήτηση, που
εκτιµώ όσο σας γνωρίζω και σας παρακολουθώ ότι θα σας βρει
µάλλον σύµφωνο.
Όλοι µας θέτουµε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία
της υγείας των πολιτών, την προώθηση και τη στήριξη µιας υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής και την καλύτερη δυνατή
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ενηµέρωση και κατανόηση από πλευράς καταναλωτών -αυτό
είναι πολύ, πολύ σηµαντικό και για την πατρίδα µας- της θρεπτικής αξίας των τροφίµων που αγοράζουµε και καταναλώνουµε.
Αυτό είναι άλλωστε και το νόηµα της προωθούµενης κανονιστικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εντάσσεται
στη στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο».
Επίσης, πιστεύω πως συµφωνούµε ότι η σηµερινή κατάσταση
µε τη χρήση διαφορετικών σχηµάτων εµπρόσθιας επισήµανσης
των τροφίµων στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -γιατί
δεν είναι µόνο το Nutri-Score, είναι και άλλα τα οποία χρησιµοποιεί το κάθε κράτος-µέλος- αναπόδραστα οδηγεί όλους τους
καταναλωτές σε σύγχυση και έλλειψη εµπιστοσύνης, σε υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις που εξάγουν και ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και σε κατακερµατισµό της
εσωτερικής αγοράς.
Η πρόθεση, λοιπόν, να βρεθεί ένα κοινό εναρµονισµένο σχήµα
στην µπροστινή πλευρά των τροφίµων, εύληπτο και κατανοητό
για τον καταναλωτή, αποτελεί έναν ιδεατό στόχο.
Η ελληνική Κυβέρνηση επιθυµεί να τοποθετηθεί στην όλη προβληµατική όχι µόνο αντιθετικά, αλλά και εκφέροντας θετικό λόγο.
Επιχειρούµε να συµβάλουµε σε όλη αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση µε επιστηµονικά τεκµηριωµένη θέση στο εγχείρηµα.
Στόχος µας είναι να δηµιουργηθεί ένα σχήµα, το οποίο θα λαµβάνει υπ’ όψιν του όλες -και το εννοούµε αυτό, όλες- τις καθοριστικές παραµέτρους της διατροφικής αξίας ενός τροφίµου, κάτι
στο οποίο επίσης συµφωνούµε, ότι δεν κατορθώνει να κάνει πλήρως και κοινά αποδεκτό το σύστηµα Nutri-Score, το οποίο, όπως
γνωρίζετε, ενώ έχει ήδη υιοθετηθεί από πολλά κράτη-µέλη, µε
εξαίρεση σηµαντικές αγορές και εξαγωγικούς προορισµούς των
ελληνικών προϊόντων, ουσιαστικά και απόλυτα αποτυγχάνει να αντικατοπτρίσει τη διατροφική αξία παραδοσιακών περιφερειακών
τροφίµων, όπως το ελαιόλαδο, τα οποία έχουν αποδεδειγµένη
προστιθέµενη αξία για την ανθρώπινη υγεία, για την ευζωία µας.
Έχουµε θέσει ως κύρια προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την
επανατοποθέτηση, προώθηση και προβολή αυτού που όλοι µας
θεωρούµε βασικό στοιχείο της ταυτότητάς µας, την ελληνική διατροφή, στο πλαίσιο ακριβώς της επετείου διακοσίων χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση.
Στόχος της εµβληµατικής αυτής πρωτοβουλίας µας είναι να
ενισχύσει και να διαδώσει περαιτέρω τη φήµη των ελληνικών διατροφικών προϊόντων και τροφίµων και να συµβάλει στην αναβάθµισή τους στη συνείδηση του καταναλωτή, να αναδείξει και να
προστατεύσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που τα διαφοροποιούν, τα κάνουν να υπερέχουν σε θρεπτική αξία και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα συνδέουν µε τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τα καθιστούν ωφέλιµα στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και τη βιωσιµότητα
του πλανήτη µας.
Στόχος, επίσης, είναι να διευκολύνει την υιοθέτηση καλών πρακτικών και την ανάδειξη της καινοτοµίας σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας, να αναδείξει τη σηµασία και να προστατεύσει ενδηµικά είδη χλωρίδας και πανίδας που χρησιµοποιούνται στη διατροφή µας και να ενισχύσει την εξωστρέφεια, βελτιώνοντας την
πρόσβαση στις αγορές.
Βασικοί πυλώνες, λοιπόν, της εµβληµατικής µας αυτής πρωτοβουλίας είναι µεταξύ άλλων η ενίσχυση και η προβολή της θρεπτικής αξίας της ελληνικής διατροφής και των συστατικών της,
καθώς επίσης και η δυνατότητα ουσιαστικής συµβολής της στην
αποτροπή κινδύνων για την υγεία. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
θα είµαστε έτοιµοι να παρουσιάσουµε σε πλήρη έκταση και
βάθος τη στρατηγική µας, τους στόχους και τους άξονές της.
Σε αυτή την πορεία -είναι εδώ ο κ. Αραχωβίτης που έχει ασχοληθεί στο παρελθόν µε τα ζητήµατα αυτά- σας καλούµε πραγµατικά όλα τα κόµµατα της Βουλής και εσάς -που ξέρω το ενδιαφέρον σας- να συµβάλετε σε αυτή την κατεύθυνση και να τοποθετηθούµε όλοι µαζί απέναντι σε αυτό το καίριο -κατά τη γνώµη
µας- εµβληµατικό κοµµάτι της πολιτικής µας.
Έκρινα σκόπιµο σήµερα να αξιοποιήσω την ευκαιρία που µου
δίνετε µε την ερώτησή σας και να ανακοινώσουµε εδώ στην Αίθουσα της Βουλής τη σύσταση µιας συµβουλευτικής οµάδας για
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την παροχή τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης προς όλους
εµάς, σχετικά µε τη στρατηγική ακριβώς στον τοµέα των τροφίµων, στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, «Ελληνική Διατροφή», µε κατ’ αρχάς αντικείµενο την παρακολούθηση και γνωµοδότηση επί της εν εξελίξει νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή τη συµβουλευτική οµάδα θα στελεχώσουν καταξιωµένοι επιστήµονες και ακαδηµαϊκοί. Εµείς έχουµε µια σειρά εξ αυτών µε τους οποίους έχουµε ξεκινήσει τη συνεργασία.
Αν κρίνετε ότι υπάρχουν κάποιοι µε τους οποίους εσείς µιλάτε
και µπορούν να είναι χρήσιµοι σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ θα
ήθελα να µου τους συστήσετε.
Συµπερασµατικά, η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει µε συνέπεια την πολυεπίπεδη εφαρµογή της στρατηγικής της, σε ό,τι
αφορά την προώθηση της διατυπωµένης θέσης της για το µείζον
ζήτηµα της εµπρόσθιας αυτής διατροφικής επισήµανσης των
τροφίµων, χωρίς να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, χωρίς να αρθρώνει µόνο στείρο αντίλογο, αλλά συµβάλλοντας θετικά και
εποικοδοµητικά σε αυτό τον δηµόσιο διάλογο που λαµβάνει
χώρα σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως είπα και πριν και αν έχετε και σήµερα ή άλλη στιγµή, είµαστε πολύ ανοιχτοί να ακούσουµε τις προτάσεις σας και να συνοδοιπορήσουµε σε αυτό τον δρόµο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Αρσένη και εσείς µε την άνεσή σας -έχουµε µία
υπόθεση, έχουµε χρόνο ακόµα- έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι σας εκτιµώ γιατί δεν είστε ένας
Υπουργός-οδοστρωτήρας, όπως µας έχει συνηθίσει αυτή η Κυβέρνηση, αλλά θέλετε πραγµατικά να δηµιουργείτε συναινέσεις.
Και αυτό το παρατηρούµε και το εκτιµούµε.
Θα είµαι ειλικρινής, εδώ πέρα µέχρι στιγµής δεν βλέπω να
έχετε κινητοποιηθεί επαρκώς. Το ότι συναντήσατε, δηλαδή, τρεις
χώρες µέσω είτε των οµολόγων σας είτε των πρεσβευτών στην
Ελλάδα δεν είναι επαρκές. Και βλέπω ότι έχετε µια αίσθηση ότι
υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος.
Θέλω να είµαι σαφής: Η διαβούλευση τελειώνει το τέλος του
2022 -και µπορεί να πάρει µια µικρή παράταση λόγω κορωνοϊούόµως, αυτό δεν είναι επαρκές χρονικό διάστηµα. Απέναντί µας
έχουµε τη «NESTLE», τη «DANONE», τη «MARS», αλυσίδες όπως
το «LIDL», το «CARREFOUR», τη «DELHAIZE» και ούτω καθεξής.
Έχουµε κολοσσούς οι οποίοι έχουν µεγάλα συµφέροντα τα
οποία παίζονται µε το αν περάσει το Nutri-Score. Θα πρέπει
πραγµατικά να µην χάνουµε στιγµή και µέρα σε αυτή τη µάχη
όλοι µαζί.
Επειδή ξέρετε ότι µέχρι το 2014 ήµουν στην Ευρωβουλή και
έχω απορρίψει νοµοθεσίες -προσωπικά µε τη δικιά µου κινητοποίηση το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νοµοθεσία που απαγόρευε
τη χρήση των παραδοσιακών σπόρων στην καλλιέργεια, αλλά και
άλλες νοµοθεσίες µαζί µε άλλους Ευρωβουλευτές- οι Ευρωβουλευτές µας παίζουν εδώ πέρα σηµαντικό ρόλο.
Γι’ αυτό σας καλώ άµεσα να προκληθεί µια κοινή συνεδρίαση
-άµεσα, όµως!- όχι το 2022 -άµεσα!- της Επιτροπής Παραγωγής
και Εµπορίου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, παρουσία των Ευρωβουλευτών και να δεσµευτούν οι Ευρωβουλευτές ότι θα πάνε στις πολιτικές οµάδες και θα βγάλουν ψηφίσµατα
εναντίον του Nutri-Score. Με αυτό τον τρόπο µπαίνει µια «κόκκινη
σηµαία» πάνω σε αυτό το θέµα και όταν έρθει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, έχει συγκλονιστικές πιθανότητες να απορριφθεί.
Έτσι λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Επίσης, σε επίπεδο πρεσβειών οι εµπορικοί ακόλουθοι και οι
οµάδες των πρεσβειών µας πρέπει να µιλήσουν µε παραγωγούς
τοπικά, να τους ενηµερώσουν στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι σηµαίνει, υπάρχει µια έλλειψη ενηµέρωσης.
Στην Ελλάδα έχουν κινητοποιηθεί µέχρι στιγµής µόνο οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης και το Επιµελητήριο Λακωνίας. Τώρα
ξεκινά µια κινητοποίηση συνολικά στην Πελοπόννησο, αλλά δια-
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δίδεται και η κινητοποίηση σταδιακά σε όλες τις χώρες.
Γι’ αυτό καλώ και τους πολίτες που µας ακούνε µε το που θα
τελειώσει αυτή η συνεδρίαση να πάρουν τηλέφωνο τους παραγωγούς τους γνωστούς τους, να τους ενηµερώσουν. Δεν είναι
µόνο το λάδι, είναι και η φέτα, όλα τα γαλακτοκοµικά µας προϊόντα, πολλά προϊόντα της ελληνικής διατροφής και το µέλι. Πρέπει πραγµατικά να κινητοποιηθούµε σε κάθε επίπεδο δήµων και
περιφερειών µε ψηφίσµατα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή
ένα κόµµα να έχει φέρει αυτό το θέµα σε επίπεδο επίκαιρης ερώτησης. Θα έπρεπε όλη η Αίθουσα να βροντοφωνάζει για αυτό το
ζήτηµα.
Επίσης, για να καταλάβουµε, ακόµα και η ελληνική διατροφή
που προτείνετε -και καλή είναι η πρωτοβουλία σας αυτή, πολύ σηµαντική, να τη δούµε- είναι η µεσογειακή διατροφή στην ουσία και
τα τοπικά µας παραδοσιακά προϊόντα, πράγµα πολύ σηµαντικό.
Όµως, µας λέει η εµπειρία από τις χώρες που εφαρµόζεται το
Nutri-Score, από τη Γερµανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία ότι οι πολίτες εκπαιδεύονται σταδιακά στο να αγοράζουν τα προϊόντα
που έχουν «Α» και «Β», που είναι το πράσινο σηµατάκι, το προϊόν
ποιότητας υποτίθεται, ακόµα και αν αυτά έχουν συντηρητικά,
είναι συνθετικά, έχουν ασπαρτάµη, ενδοκρινικούς διαταράκτες,
οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα στην υγεία.
Μας λέει η εµπειρία, λοιπόν, ότι όταν εφαρµοστεί και στην Ελλάδα και οι Έλληνες συµπολίτες µας κάποια στιγµή θα αρχίσουν
να εθίζονται και να µαθαίνουν αυτό το σύστηµα - καζίνο του
«πράσινου» έναντι του «κόκκινου». Εσείς µπορεί να έχετε την ετικέτα «Ελληνική Διατροφή», αλλά θα έχει «κόκκινο» πάνω και θα
έχει και «πορτοκαλί». Στο τέλος, οι πολίτες ούτε αυτό θα παίρνουν, οπότε και η πρωτοβουλία σας ακυρώνεται, αν περάσει το
Nutri-Score, για να καταλάβετε το µέγεθος του κινδύνου που συζητάµε. Οπότε χρειάζεται κινητοποίηση.
Το Nutri-Score είναι -και αυτό θέλω να το κάνω πολύ σαφέςτο επικρατέστερο και το µόνο στην ουσία ουσιαστικά υποψήφιο
σύστηµα για τη σήµανση των προϊόντων στην Ευρώπη. Ο λόγος
που υπάρχουν διάφορα συστήµατα είναι γιατί η προηγούµενη
οδηγία ζητούσε να δοκιµαστούν διάφορα συστήµατα, προκειµένου στην αναθεώρηση τώρα -τελειώνει η διαβούλευση το 2022να επιλεγεί ποιο είναι το καλύτερο.
Το µόνο που έχει δοκιµαστεί σε παραπάνω από µία χώρες, από
ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, είναι το Nutri-Score. Υπάρχει ένα σύστηµα που έχει δοκιµαστεί µόνο στην Ιταλία -ίσως και µερικά
ακόµα-, αλλά το Nutri-Score έχει δοκιµαστεί στη Γαλλία, που το
στηρίζει, στο Βέλγιο, που το στηρίζει, στη Γερµανία που το στηρίζει, ενώ το στηρίζει ακόµα και η Ισπανία.
Και επειδή µιλήσατε για εξαίρεση των µονοσυστατικών προϊόντων, θα ήθελα να σας πω ότι κι εγώ το εξέταζα αυτό ως επιλογή στην αρχή. Όµως, βλέπω ότι τελικά δεν µπορεί να είναι
λύση. Θα πρέπει να απορριφθεί το Nutri-Score εξολοκλήρου. Να
σας πω γιατί; Διότι αν όλα τα προϊόντα έχουν σήµανση πράσινο
χρώµα, γιατί είναι υγιεινά -«Α» παίρνουν τα συνθετικά- και ξαφνικά κάποιο προϊόν δεν έχει σήµανση, τότε δηµιουργείται «σκιά»
και αµφιβολία, όσον αφορά τις επιδράσεις του στην υγεία. Και η
εξαίρεση, δηλαδή, από τη σήµανση είναι αρνητική τελικά σήµανση, όταν οι πολίτες συνηθίσουν σ’ αυτό το σύστηµα σήµανσης, όπως έχουν συνηθίσει στους βασικούς προορισµούς των
εξαγωγικών µας αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας στη
Γερµανία, στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
Τελικά, δηλαδή, ακόµα κι αν εξαιρέσουµε το λάδι και άλλα
προϊόντα µας από τη σήµανση, αυτό δεν αρκεί, πάλι θα ποινικοποιηθούν λόγω αµφιβολιών σε ένα σύστηµα το οποίο λέει στους
πολίτες: «Εµείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση σας προτείνουµε να καταναλώνετε αυτά τα προϊόντα και ότι αν κάνετε αυτές τις επιλογές, θα έχετε καλύτερη υγεία. Αν κάνετε άλλη, αν τελικά επιλέξετε τη µεσογειακή διατροφή, θα έχετε χειρότερη υγεία». Αυτό
λέει. Γι’ αυτό χρειάζονται συγκεκριµένα µέτρα. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε αυτό που σας είπα, δηλαδή µε µια άµεση
σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου µε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου οι Ευρωβουλευτές να δεσµευτούν για δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα εσείς ελπίζω να κλιµακώσετε τη δράση σας στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε, κύριε Αρσένη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, θα ήθελα κατ’ αρχάς να πω ότι συµφωνώ απόλυτα µε τις προτάσεις σας, να συγκαλέσουµε τις δύο επιτροπές.
Θα πάρω την πρωτοβουλία και την ιδέα την οποία είχατε, να συγκαλέσουµε δηλαδή µαζί την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ώστε να τους ενηµερώσουµε και να γίνει µια ουσιαστική συζήτηση, να εµπλακούν και
τα άλλα κόµµατα και να ενηµερωθούν και οι Ευρωβουλευτές. Το
έχω ήδη κάνει κατ’ ιδίαν, αλλά νοµίζω ότι είναι χρήσιµο να υπάρξει και ο συµβολισµός, να γίνει αυτή η συνάντηση.
Επίσης, είναι καλή ιδέα και θα κάνουµε ευθύς αµέσως, να ενηµερώσουµε τους εµπορικούς ακολούθους των πρεσβειών µας
και να τους στείλουµε το ενηµερωτικό υλικό για να δραστηριοποιηθούν και αυτοί αυτόνοµα.
Όµως, όπως σας είπα και πριν, ήδη εµείς µε την αντιπροσωπεία µας στις Βρυξέλλες και µε τις υπηρεσίες στο Υπουργείο κάνουµε αυτή τη δουλειά, αλλά θα εµπλέξουµε και τις πρεσβείες.
Είναι χρήσιµο αυτό το οποίο είπατε.
Συνολικά και κλείνοντας αυτήν τη συζήτηση, θα ήθελα να πω
ότι ο ένας άξονας της πολιτικής µας είναι ο αποτρεπτικός ως
προς το Nutri-Score, δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφετε και
εσείς. Ο δεύτερος άξονας είναι η θετική προσέγγιση ενός «Front
Labelling», να µπορέσουµε δηλαδή να πείσουµε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι ναι µεν χρειάζεται αυτό, γιατί πράγµατι
χρειάζεται και θα ήταν πολύ καλό για τις επόµενες γενιές να
υπάρχει, αλλά αυτό, πρώτον, δεν πρέπει να έχει αυτόν τον απόλυτο διαχωρισµό χρωµάτων, γιατί αυτό είναι πολύ πρωτόλειο ως
σχήµα αφ’ ενός και, αφ’ ετέρου, πρέπει να εµπεριέχονται περισσότερες πληροφορίες για τις ουσιαστικές διατροφικές παραµέτρους και για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Αυτήν ακριβώς τη διαδικασία προσπαθούµε να τεκµηριώσουµε
µε την επιτροπή που σας είπα πριν. Προσπαθούµε, δηλαδή, να
µην µείνουµε µόνο στην αντίθεση, την οποία συµφωνώ να την
οργανώσουµε µαζί, αλλά να µπορέσουµε να προτείνουµε και κάποιες άλλες ιδέες που θα πάνε σε ένα άλλο προϊόν, όπως είναι
για την µπαταρία, για παράδειγµα, που έχουν στην Ιταλία. Βέβαια, και άλλες χώρες έχουν άλλα τέτοια συστήµατα. Αν δεν
κάνω λάθος, νοµίζω ότι πρόκειται για είκοσι διαφορετικά συστήµατα. Πάντως, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η έντονη χρωµατική
αντιπαράθεση από τη µία και από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει
ουσιαστική επισήµανση είτε µε barcode είτε απευθείας, θα δούµε
πώς. Πάντως, θα πρέπει να έχουµε µία θετική πρόταση σε όλη
αυτήν τη συζήτηση και να µη µένουµε απλά «αντιθετικοί».
Κλείνοντας, να επαναλάβω ότι η ιδέα αυτή και ο πυλώνας της
πολιτικής µας για την ελληνική διατροφή που εµπεριέχει µέσα
και τη διάσταση του Nutri-Score είναι µια προσπάθεια να επανατοποθετήσουµε την ταυτότητα του Έλληνα σε σχέση µε το ελληνικό παραγόµενο προϊόν, να το συνδέσουµε µε την υγεία
προφανώς από τη µια µεριά και από την άλλη µεριά µε την ιστορία µας, τον πολιτισµό µας και βεβαίως µε τον τουρισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτή η πολιτική πρόταση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, τόσο
στο να δώσει προστιθέµενη αξία στα προϊόντα µας, όσο και να
ταυτίσει κατ’ ουσίαν την παραγωγή µε τον σύγχρονο Έλληνα και
µέσα σε αυτό το πλαίσιο να δώσουµε και το µήνυµα ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη µετά την πανδηµία θα έρθει κυρίως από την
ελληνική περιφέρεια και όχι µέσα από τα αστικά κέντρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της
επίκαιρης ερώτησης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα ε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο 83
του Κανονισµού της Βουλής για την αίτηση άρσης ασυλίας του
συναδέλφου Βουλευτή κ. Σταύρου Αραχωβίτη.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα για την
υπόθεση, όπως γίνεται κάθε φορά. Έχετε πάρει και τα ενηµερωτικά σας και τα ψηφοδέλτιά σας.
Πρόκειται, λοιπόν, για τη γνωστή υπόθεση της «FOLLI FOLLIE», όπου φέρεται να εµπλέκεται ο συνάδελφος κ. Σταύρος
Αραχωβίτης. Δεν θα µπω στην ουσία της υπόθεσης, γιατί δεν
είναι θέµα της επιτροπής µας. Ύστερα από ισχυρισµούς τους
οποίους προέβαλε ένα επενδυτικό κεφάλαιο, στη «FOLLI FOLLIE» έγινε ένας έλεγχος και προέκυψε ότι τα οικονοµικά της δεν
είναι καλά. Στον έλεγχο που έγινε, ύστερα από έκθεση η οποία
καταρτίστηκε, αφού προηγήθηκε αίτηση της Κεφαλαιαγοράς να
γίνει µία έρευνα από ελεγκτές στην επιτροπή, βρέθηκε να εµπλέκεται και το όνοµα του συναδέλφου κ. Αραχωβίτη για δύο πράξεις. Η µία αφορά -έτσι εµπλέκεται, δεν εξετάζουµε εµείς τη βασιµότητα- τη δωροληψία πολιτικών και η άλλη αφορά τον παλιό
νόµο «περί µεσαζόντων». Είναι, δηλαδή, η εµπορία επιρροής.
Αυτό είναι το θέµα.
Στην επιτροπή ο κ. Αραχωβίτης είπε ότι δεν έχει καµµία σχέση
µε την υπόθεση και ότι είναι θέµατα που θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη. Άφησε το θέµα στην κρίση της επιτροπής και η επιτροπή
είπε κατά πλειοψηφία να αρθεί η ασυλία. Αυτό είναι το ιστορικό.
Σε λίγο θα µας τα πει και ο ίδιος ο κύριος συνάδελφος. Αν οποιοσδήποτε άλλος Βουλευτής θέλει να πάρει τον λόγο, µπορεί να
το κάνει.
Σηµειωτέον, εµπλέκονται και δύο άλλοι Υπουργοί της τότε Κυβέρνησης. Δεν έχει κινηθεί καν η διαδικασία του νόµου περί ευθύνης Υπουργών, ούτε το άρθρο 86 του Συντάγµατος κατά των
συναδέλφων αυτών, προς το παρόν τουλάχιστον.
Ορίστε, κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, δεν είχα
φανταστεί ποτέ ότι θα βρισκόµουν στη θέση να συζητείται στην
Ολοµέλεια η άρση της ασυλίας µου για τάχα αξιόποινες πράξεις
που εγώ αγνοώ, η εισαγγελία δεν ορίζει µε σαφήνεια και µόνο
µερίδα του Τύπου έσπευσε να δώσει διαστάσεις σκανδάλου µε
δηµοσιεύµατα που στη συνέχεια ούτε αποδείχτηκαν ούτε θεµελιώθηκαν.
Όλα ξεκίνησαν µε µια φράση ενός χαµηλόβαθµου υπαλλήλου
της εταιρείας «FOLLI FOLLIE». Σε ένα µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενός υπαλλήλου ασφαλείας της εταιρείας προς τα
αφεντικά του αναφέρει εµένα µαζί µεταξύ άλλων δύο πρώην
Υπουργούς ότι στηρίζουµε τον όµιλο. Δεν υπάρχει καµµία άλλη
αναφορά στο όνοµά µου σε ολόκληρη την αναφορά, κατά το
άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που συνοδεύει το αίτηµα του εισαγγελέα, κανένα άλλο σηµείο ή στοιχείο, καµµία
µαρτυρία των εµπλεκοµένων προσώπων ή µελών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που να επιβεβαιώνουν ότι έχουν έρθει ποτέ σε
επικοινωνία µαζί µου γι’ αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα.
Ένα e-mail ενός υπαλλήλου ασφαλείας -όχι διευθυντικού ή διοικητικού στελέχους- στο οποίο επικαλείται ότι στηρίζω τον
όµιλο, είναι το µοναδικό στοιχείο στο οποίο µπορεί να βασιστεί
µία τόσο σοβαρή κατηγορία εναντίον µου; Μάλιστα, ο ίδιος ο
αποστολέας του µηνύµατος ξεκάθαρα δήλωσε ότι απευθύνθηκε
στα αφεντικά του για να πουλήσει εκδούλευση ότι τάχα κυβερνητικά στελέχη θα ασκούσαν παρεµβάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέρ της ελεγχόµενης τότε εταιρείας.
Υπάρχουν, όµως, ενδείξεις για παρέµβαση; Προφανώς όχι! Αντιθέτως υπήρξε άµεση διερεύνηση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, η οποία και ελέγχθηκε και κυρώσεις επιβλήθηκαν και όσα αποκαλύφθηκαν για τις δράσεις των ιδιοκτητών
ήταν αρκετά για να προφυλακιστούν. Μάλιστα, το πρόστιµο που
επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι από τα µε-

γαλύτερα που έχουν επιβληθεί ποτέ από την ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Δήλωσα κατηγορηµατικά από την πρώτη στιγµή ότι ούτε τον
κύριο αυτόν γνωρίζω, ούτε κανέναν από τα διευθυντικά στελέχη,
ούτε φυσικά τους ιδιοκτήτες ή µέλη της οικογένειας του οµίλου.
Αυτό, άλλωστε, το οµολογεί ο ίδιος µε δηλώσεις του σε συνέντευξη που έδωσε µετά την ανάδειξη του θέµατος.
Τα σχετικά αποσπάσµατα της συνέντευξης τα καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για το θέµα της εµπλοκής του ονόµατός µου έχω, βέβαια, υποβάλει µήνυση εναντίον του αποστολέα του µηνύµατος για το αδίκηµα της συκοφαντικής δυσφήµησης, όπως άλλωστε και οι
αναφερόµενοι συνάδελφοί µου, τότε Υπουργοί.
Και αυτή τη µήνυση την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την περίοδο εκείνη ήµουν απλός Βουλευτής, επιφορτισµένος
µε την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου στον τοµέα του
αγροτικού έργου. Δεδοµένου ότι η υπόθεση της ερευνόµενης
εταιρείας δεν ενέπιπτε στον τοµέα των βουλευτικών µου ενδιαφερόντων, κατά τη διαρροή της ποινικής δικογραφίας στον Τύπο
γνώριζα την υπόθεση όπως τη γνώριζε κάθε άλλος πολίτης µέσω
των δηµοσιευµάτων της εποχής και τίποτα παραπάνω.
Στην προσπάθεια εξεύρεσης αποδεικτικών οσµής σκανδάλου
στην υπόθεση, µερίδα του Τύπου, στον οποίο παρανόµως διέρρευσε το περιεχόµενο της δικογραφίας, αναφέρεται σε µία τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε διακοµµατικά εκείνη την
εποχή για τα κέντρα αφορολογήτων ειδών. Την ίδια τροπολογία,
βέβαια, επανέφερε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δύο
χρόνια αργότερα, το 2020.
Αυτή η τροπολογία δεν φέρει καν την υπογραφή µου. Το γεγονός πάντως που κίνησε την εισαγγελική αρχή στην υποβολή
του αιτήµατος για άρση της ασυλίας είναι αποκλειστικά ότι στην
ενδιάµεση έκθεση εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας, τον οποίο διενήργησε η ελεγκτική εταιρεία «Price Waterhouse Coopers», εµπεριέχονται µηνύµατα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που απευθύνει ο διευθυντής ασφαλείας της εταιρείας
«FOLLI FOLLIE» προς τον εργοδότη του και ιδιοκτήτη της εταιρείας. Το περιεχόµενο της έκθεσης αυτής τη Δευτέρα 21 Δεκεµβρίου του 2020 διέρρευσε -προφανώς τεχνηέντως- στον έντυπο
και ηλεκτρονικό Τύπο και ακολούθησαν πληθώρα δηµοσιευµάτων µε θέµα την αποκάλυψη δήθεν παρεµβάσεων στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της εταιρείας «FOLLIE FOLLIE», όπως παρουσιάστηκε από µερίδα του Τύπου, µε στόχο την ανάδειξη πολιτικού
σκανδάλου.
Μέσα σε αυτήν την έκθεση σαφώς αναφέρεται επί λέξει: «Επισηµαίνεται ότι οι επικοινωνίες παρατίθενται για λόγους πληρότητας της επεξεργασίας των στοιχείων που µας δόθηκαν, αλλά
δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσουµε την ακρίβειά τους ούτε αν
τα όσα γεγονότα περιγράφονται, πραγµατικά έλαβαν χώρα ή αν
ήταν ενέργειες που συζητήθηκαν και ο αποστολέας των επικοινωνιών αναφέρει ως πραγµατοποιηθέντα».
Η διαρροή έγινε µε καταφανώς παράνοµο τρόπο. Η διαρροή
στοιχείων στη δηµοσιότητα µιας έρευνας που βρισκόταν σε εξέλιξη, πριν καν να ενηµερωθούν οι αναφερόµενοι, αποτελεί καταφανώς παράνοµη πράξη. Αυτή η διαρροή και η διάσταση που
πήρε στη συνέχεια προκάλεσαν πολιτική ζηµιά, τόσο σε µένα
προσωπικά, όσο και στον πολιτικό φορέα στον οποίο συµµετέχω.
Μου προκάλεσε, επίσης, τεράστια ηθική, προσωπική και οικογενειακή φθορά.
Τόσο ο χρόνος, όσο και ο τρόπος της παράνοµης διαρροής
καταδεικνύουν την πολιτική σκοπιµότητα. Ενώ η έρευνα για τις
αξιόποινες πράξεις που τελούνταν από την εταιρεία βρισκόταν
σε πλήρη εξέλιξη και ενώ µέχρι τότε ουδεµία ένδειξη εµπλοκής
της υπόθεσης είχε προκύψει, σε χρόνο πολιτικά σηµαντικό εµ-
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φανίζεται η διαρροή µε την αναφορά του ονόµατός µου και
άλλων πολιτικών προσώπων. Από τον εν λόγω κύριο δεν γίνεται
αναφορά σε κάποια µη πολιτικά ή τυχαία πρόσωπα. Γίνεται στοχευµένα µε σκοπό να προσδώσουν αξιοπιστία στα λεγόµενά του
προς τα αφεντικά του, προκειµένου να τους αποσπάσει την εύνοια ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς η αναφορά του ονόµατός µου
γίνεται για προφανείς πολιτικούς λόγους.
Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι ο εισαγγελέας, υπό το βάρος
της δηµοσιότητας που έλαβε η υπόθεση, ωθήθηκε στην παραγγελία άσκησης δίωξης εναντίον των αναφερόµενων πρώην Υπουργών και εµού. Και όσον αφορά τους πρώην Υπουργούς,
όπως σωστά είπε ο Πρόεδρος, δεν έχει κινηθεί η διαδικασία γιατί
προφανώς δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης.
Στην περίπτωση τη δική µου ως Βουλευτού την περίοδο εκείνη, η επιτροπή παραπέµπει τη σχετική απόφαση στο κυρίαρχο
Σώµα της Ολοµέλειας, βάσει του Συντάγµατος και του ισχύοντος
Κανονισµού. Συντρέχει, άραγε, λόγος να διερευνηθεί το ίδιο γεγονός για εµένα από την εισαγγελική αρχή, επειδή είµαι απλός
Βουλευτής; Θα µου πείτε ότι το Σύνταγµα και ο Κανονισµός δεν
αφήνουν περιθώρια στην αρµόδια επιτροπή να ερευνήσει τα
πραγµατικά περιστατικά. Όταν, όµως, δεν υπάρχουν περιστατικά, τι πλαίσιο αφήνουν το Σύνταγµα και ο Κανονισµός; Εδώ
αποφασίζετε εσείς ως Ολοµέλεια, όχι για τα περιστατικά αυτά
καθαυτά, αλλά για το εάν η επικείµενη δίωξη για την οποία ζητείται η άδειά σας συνδέεται µε πραγµατικότητες που µπορούν
να αποδειχτούν ή αν αντίθετα το µόνο πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται είναι οι πολιτικές ιδιότητες των προσώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της
πολιτικής µου σταδιοδροµίας ουδέποτε έθεσα το προσωπικό µου
συµφέρον, την κοµµατική µου ταυτότητα ή την πολιτική µου
ατζέντα πιο πάνω από τα συµφέροντα του δηµοσίου, που ορκίστηκα να διαφυλάττω, κατά τη διάρκεια της θητείας µου προσπάθησα -και θεωρώ ότι πέτυχα- να υπηρετήσω το λειτούργηµά
µου έξω και πέρα από κάθε είδους µικροκοµµατική, µικροπολιτική και να εκτελώ τα καθήκοντά µου µε εντιµότητα, τιµώντας την
ψήφο των ανθρώπων που µε εξέλεξαν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει
έστω και ένας συνάδελφος που να πιστεύει ότι υπάρχει έστω και
ψήγµα αληθείας σε όσα αναφέρθηκαν ως δήθεν σκάνδαλο παρεµβάσεων. Τα πραγµατικά γεγονότα, άλλωστε, το έχουν ήδη
διαψεύσει.
Με δεδοµένο το περιεχόµενο της δικογραφίας που δεν µε
αφορά, δεν αφορά δικές µου ενέργειες αλλά αναφέρεται συκοφαντικά στο όνοµά µου και µόνο, θεωρώ ότι η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης θα συµβάλει µόνο στη διατήρηση του νοσηρού κλίµατος σε βάρος του βουλευτικού µου αξιώµατος, παρέχοντας σε ψευδείς και παντελώς κατασκευασµένες φήµες το
έδαφος να συντηρηθούν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα,
χωρίς να εξυπηρετηθεί σε καµµία περίπτωση ο σκοπός του
νόµου, αφού ούτε καν αµυδρές ενδείξεις δεν υπάρχουν από αποδεδειγµένα ψευδείς δηλώσεις και αποκυήµατα φαντασίας, όπως
ο ίδιος έχει καταθέσει. Όλοι σας γνωρίζετε την ευκολία µε την
οποία µπορεί κάθε Βουλευτής να καταστεί ελεγχόµενος ποινικά,
µε µοναδικό στοιχείο την αναφορά του ονόµατός του από τον
όποιο φαντασιόπληκτο αποφασίζει να το χρησιµοποιήσει εν
αγνοία του για να πουλήσει εκδουλεύσεις ή να φανεί ότι έχει
υψηλές διασυνδέσεις.
Φυσικά, όλα τα παραπάνω, κύριοι συνάδελφοι, θα είχαν νόηµα
να ακουστούν στην περίπτωση που η διαδικασία στην Ολοµέλεια
λάµβανε χώρα σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και τη φυσική παρουσία των συναδέλφων Βουλευτών στην Αίθουσα και
όχι µέσω της έκτακτης διαδικασίας της επιστολικής ψήφου, δηλαδή µε προειληµµένη απόφαση από τις Κοινοβουλευτικές µας
Οµάδες.
Για τον λόγο αυτόν συντάσσοµαι απόλυτα µε την απόφαση του
Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της Κοινοβουλευτικής µου Οµάδας
για αποχή από τη σηµερινή ψηφοφορία.
Σε κάθε περίπτωση, είτε από τη δική µου µήνυση, είτε από τη
διαδικασία, η αλήθεια θα λάµψει και θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
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κύριε Αραχωβίτη.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει τον λόγο; Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορούν να µιλήσουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά ζήτησα
τον λόγο επί της διαδικασίας, γιατί επί της ουσίας από τα όσα
είπε ο κ. Αραχωβίτης πριν από λίγο, η αλήθεια είναι ότι ενηµερώθηκε το Σώµα της Ολοµέλειας του Κοινοβουλίου όχι για πρώτη
φορά. Και λέω «όχι για πρώτη φορά», γιατί ήδη το ελληνικό Κοινοβούλιο, η Εθνική Αντιπροσωπεία έχει ενηµερωθεί από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας τις προάλλες,
από τον κ. Πλεύρη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι για την ίδια ακριβώς υπόθεση η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει κρίνει ότι υπάρχουν
επαρκείς, έστω στοιχειώδεις ενδείξεις, προκειµένου να προχωρήσει η ποινική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης όσον αφορά
την ανάµειξη των δύο πρώην Υπουργών που επίσης αναφέρονται
σ’ αυτή την υπόθεση.
Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαµε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε,
είναι διαδικαστικός, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ουσιαστικός.
Είναι γνωστό στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι εδώ και καιρό, µε
έντονο τρόπο κατ’ επανάληψη, πρώτα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων, αλλά και µε την σε
επίπεδο κορυφαίο τοποθέτηση που έγινε από τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, έχουµε θέσει τη µεγάλη ένσταση που έχουµε
για τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται οι λειτουργίες του Κοινοβουλίου µέσα στην πανδηµία.
Πιο συγκεκριµένα, έχουµε εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή
µας για το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η νόθευση των διαδικασιών, όπως προβλέπονται από τον Κανονισµό της Βουλής κατά
τη διάρκεια κάθε ονοµαστικής ψηφοφορίας. Αποκορύφωµα δε
αυτού ήταν αυτό που ζήσαµε τις προάλλες µε τη διαδικασία για
τη σύσταση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τον κ.
Παππά, όπου εκατόν σαράντα δύο Βουλευτές εµφανίστηκαν να
συµµετέχουν µε επιστολική ψήφο -αν είναι δυνατόν!- σαν να ήταν
εκατόν σαράντα δύο οι εγκυµονούσες ή όσοι έλειπαν στο εξωτερικό ή όσοι βρίσκονταν σε καραντίνα και µάλιστα, σε µυστική
ψηφοφορία αναφέροµαι αυτή τη στιγµή.
Όµως, δεν είναι µόνο το θέµα της µυστικής ψηφοφορίας, αλλά
είναι και το θέµα της νόθευσης ουσιαστικά της δυνατότητας των
Βουλευτών, αλλά και του Κοινοβουλίου και κατ’ επέκταση, του
ελληνικού λαού, να ενηµερώνεται αυθεντικά από τον κάθε Βουλευτή ξεχωριστά, ονοµαστικά, όπως προβλέπει ο Κανονισµός
της Βουλής, αλλά προσδιορίζει και το Σύνταγµα, για το ποια είναι
η γνώµη του κάθε φορά που εγείρεται ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Όπως είναι γνωστό και αυτή τη στιγµή, αλλά και το προηγούµενο διάστηµα όλες αυτές οι διαδικασίες πραγµατοποιούνται ουσιαστικά µέσω των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, πράγµα που
ξέρουµε πολύ καλά ότι αφαιρεί τη δυνατότητα της απευθείας έκφρασης γνώµης και βούλησης του Βουλευτή και της Βουλευτή.
Υπό αυτή την έννοια, έχοντας ήδη προειδοποιήσει, αλλά ταυτόχρονα, βλέποντας ότι δεν αλλάζει η τακτική της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, δεν υπάρχει και δεν εκδηλώνεται προς το παρόν
καµµία βούληση για να εφαρµοστεί ο Κανονισµός της Βουλής
και ταυτόχρονα, αν θέλετε, να εφαρµοστεί και αυτό που επιτρέπουν οι νέες τεχνολογίες.
Οι νέες τεχνολογίες, κύριε Πρόεδρε, επιτρέπουν τη συµµετοχή
των Βουλευτών σε µια ονοµαστική ψηφοφορία µέσω του συστήµατος το οποίο χρησιµοποιείται για να παίρνουν τον λόγο και να
αγορεύουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτές οι νέες τεχνολογίες
σε πλειάδα εθνικών κοινοβουλίων σε όλη την Ευρώπη και σε όλον
τον κόσµο έχουν επιτρέψει την άµεση έκφραση της γνώµης του
Βουλευτή µέσω αυτών των ηλεκτρονικών διαδικασιών, καθώς
επίσης το ίδιο ισχύει -όπως ξέρετε πολύ καλά, φαντάζοµαι- και
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρα δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία να συνεχίζεται η σηµερινή
διαδικασία, επαναλαµβάνω, ουσιαστικά νόθευσης των διαδικα-
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σιών και της δυνατότητας των Βουλευτών να εκφράζονται ελεύθερα.
Εµείς έχουµε πάρει απόφαση και επίσηµα πλέον και εντός του
Κοινοβουλίου το ανακοινώνουµε αυτή τη στιγµή: Δεν θα συµµετάσχουµε ξανά σε ονοµαστική ψηφοφορία υπό αυτό το καθεστώς και υπό αυτές τις διαδικασίες. Θα περιµένουµε η κυβερνητική πλειοψηφία να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στη δηµοκρατία, στο Κοινοβούλιο, στους ίδιους τους Βουλευτές, στον
ίδιο τον ελληνικό λαό, να σταµατήσει αυτή την απαράδεκτη µεθόδευση που χρησιµοποιείται εντελώς αδικαιολόγητα όλο το
προηγούµενο διάστηµα και όταν αυτό συµβεί, τότε θα επανέλθουµε και εµείς, µε συµµετοχή στις ονοµαστικές ψηφοφορίες.
Αυτά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Ραγκούση.
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει και εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Βεβαίως, κύριε
Βούτση.
Πριν σας δώσω τον λόγο, όµως, να ρωτήσω τον Πρόεδρο της
Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρετε τώρα τον λόγο ή µετά;
Κωνσταντίνος Τασούλας (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι πολλοί που θέλουν να µιλήσουν επ’ αυτού; Ας µιλήσω τελευταίος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Τον λόγο
έχει ο κ. Κεγκέρογλου. Μετά τον κ. Κεγκέρογλου τον λόγο θα
πάρει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως γνωρίζετε, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής πρότεινα
να αποσταλεί ξανά στον εισαγγελικό λειτουργό η δικογραφία και
να προχωρήσει στην έρευνα και αν από την έρευνα πράγµατι συναντήσει το όνοµα του Βουλευτή, να φέρει το αίτηµα για να το
συζητήσει η Βουλή.
Δεν έγινε δεκτή αυτή η άποψη, µε το επιχείρηµα της τυπικότητας των σχετικών άρθρων του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής. Εδώ να επισηµάνω, ανοίγοντας µια παρένθεση, ότι αυτοί που «κέντησαν» πάλι το συγκεκριµένο άρθρο πάλι
δεν τα κατάφεραν καλά. Η πρόνοια που υπήρχε το προηγούµενο
διάστηµα και µε βάση εγκύκλιο να µπαίνει και να ξεκινά τη διαδικασία ο εισαγγελικός λειτουργός για να βλέπει κατά πόσο αυτά
έχουν µια λογική βάση ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρξε και έτσι,
έρχεται η Βουλή ενώπιον ενός τυπικού ερωτήµατος, όπως διατυπώνεται.
Εµείς, παρά το ότι η επιτροπή δεν επιτρέπεται να µπει στην
ουσία, µπήκαµε -εγώ προσωπικά- και όπως είπα και στην επιτροπή, βλέπω ότι δεν υπάρχει τίποτα παρά µόνο ένα στήσιµο
µιας ιστορίας από κάποιον για να οικονοµήσει λεφτά από τη διοίκηση, εκµεταλλευόµενος και συκοφαντώντας άλλα άτοµα. Η
υπόθεση της «FOLLI FOLLIE» έχει αλλού την ουσία της, πιθανώς
στην Κεφαλαιαγορά, πιθανώς σε άλλα ζητήµατα, αλλά όχι σε
αυτό. Είναι ένα ερώτηµα γιατί δεν το εξετάζουµε απ’ αυτή την
πλευρά.
Η τοποθέτησή µου, λοιπόν, στη διαδικασία ήταν «παρών», µε
την έννοια της επιφύλαξης, ούτως ώστε να εξηγήσω τα δεδοµένα στους συναδέλφους Βουλευτές και να ψηφίσουν σύµφωνα
µε τη βούλησή τους για τη σηµερινή άρση. Εξηγώ εκ των προτέρων ότι το όποιο «ναι» από συναδέλφους µετά τις εξηγήσεις που
έδωσα εδράζεται ακριβώς στο τυπικό και στην υποχρέωση που
απορρέει από το Σύνταγµα και σε καµµιά περίπτωση σε στοιχεία
που έχουν να κάνουν µε την ουσία της υπόθεσης, για την οποία
προσωπικά σάς είπα τι άποψη έχω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Ο Πρόεδρος, ο κ. Βούτσης, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφε, για πολύ λίγο στην αρχή, θα µιλήσω για το ζήτηµα της
επιστολικής ψήφου και ύστερα, θέλω να µιλήσω επί της ουσίας
για το ζήτηµα το οποίο έχουµε σήµερα, για τη συγκεκριµένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άρση ασυλίας.
Θα µιλήσω πολύ λίγο για το πρώτο, ακριβώς διότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Ραγκούσης, νοµίζω ότι µε πληρότητα
εξέθεσε όλες τις πολιτικές και διαδικαστικές πλευρές του ζητήµατος.
Θέλω, απλώς, να υπενθυµίσω, επειδή είναι παρών και θα πάρει
τον λόγο και ο αγαπητός Πρόεδρος, ο κ. Τασούλας, ότι προ τετραµήνου, όταν βρισκόµασταν µπροστά στο φάσµα τού να έρθει
και τρίτο κύµα στην πανδηµία, είχαµε θέσει αναλυτικά σε ειδική
συζήτηση που είχε γίνει της ολοµελείας της Διάσκεψης των Προέδρων, για πρώτη φορά την πρότασή µας να βρεθεί η δυνατότητα µέσω της ηλεκτρονικής οδού της ψήφου της αυτοπρόσωπης από όλους τους Βουλευτές. Τότε είχε ειπωθεί ότι, βεβαίως,
θα εξετασθεί αυτό το ζήτηµα, το οποίο θα έδινε λύση. Υπήρχαν
και τα δεδοµένα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει
υπερδιπλάσιους Ευρωβουλευτές, αλλά επιτρέψτε µου να πω
ακόµα και από διαδικασίες που κάνουν πολιτικοί οργανισµοί,
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ., µε συµµετοχή εκατοντάδων ανθρώπων, όπου τους δίνεται η δυνατότητα
στο τέλος και αν υπάρξει θέµα ψηφοφορίας, να καταγραφεί αυτόνοµα η δική τους ψήφος. Το ίδιο θα µπορούσε να γίνει ύστερα
και στο ζήτηµα της µυστικότητας.
Πέρασαν αυτοί οι µήνες και θέλω να ακούσω πραγµατικά γιατί
δεν είναι δυνατόν το ελληνικό Κοινοβούλιο να προασπίσει την
ουσία, τον πυρήνα της διαδικασίας της ψηφοφορίας µέσω και
της χρήσης των νέων τεχνολογιών, που πλέον ευρύτατα, δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς λόγω της πανδηµίας, παγκοσµίως χρησιµοποιούνται και στα πολιτικά όργανα.
Έρχοµαι, όµως, ιδιαίτερα στο ζήτηµα που αφορά στην άρση
της ασυλίας του συναδέλφου, του κ. Αραχωβίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ ευθέως, και το λέω
µε ευθύνη, να µην υπερψηφιστεί αυτή η πρόταση διότι θα είναι
µία ακόµα φορά -από τις λίγες φορές όµως είναι αλήθεια απ’ ό,τι
θυµάµαι εγώ στο Κοινοβούλιο- που διά της ψήφου µας θα έχουµε δώσει τη δυνατότητα να λειτουργεί ένα σύστηµα απαξίωσης
και κατασυκοφάντησης του πολιτικού συστήµατος της χώρας.
Δηλαδή, ένας οποιοσδήποτε να αναφέρει απλώς κάτι και όχι
µηνύοντας, όχι καταµηνύοντας, να αναφέρει ένα όνοµα οποιουδήποτε πολιτικού και από εκεί και ύστερα µέσω της απαράδεκτης
µεθόδευσης των διαρροών άµεσα των δικογραφιών -θέµα το
οποίο επίσης το έχουµε αντιµετωπίσει πάρα πολλές φορές και
βεβαίως το έχουµε καταδικάσει όλοι µας- να δηµιουργείται ένα
επικοινωνιακό περιβάλλον σκανδαλολογίας, στοχοποίησης πολιτικών προσώπων επί εβδοµάδες, επί µήνες. Και ύστερα να έρχεται η Βουλή δέσµια από την αντικειµενικότητα που ο Κανονισµός
της, το ήθος της πολιτικής λειτουργίας απαιτεί να προωθήσει
στην αίθουσα της δικαιοσύνης οποιονδήποτε συνάδελφο χωρίς
να υπάρχει η παραµικρή ένδειξη -και επ’ αυτού αναφέρθηκε ότι
το σύνολο των κοµµάτων δεν έχουν θέσει ζήτηµα για πολιτικά
πρόσωπα σε σχέση µε την παρούσα ιστορία- να έρχεται ο συνάδελφος ενώπιος ενωπίω ενδεχοµένως για µήνες ή για χρόνια
αυτής της καταµήνυσης ή της απλής αναφοράς, εν προκειµένω
όπως γίνεται, εναντίον του.
Αντιλαµβάνεστε ότι τα περιθώρια πλέον λειτουργίας µας ως
Βουλευτών, ως Υπουργών, ως µέρος τους πολιτικού συστήµατος
καθενός και καθεµιάς εξ ηµών, αλλά και των κοµµάτων µας περιορίζονται εξαιρετικά και µπαίνουν στην ολισθηρή διαδικασία
αυτής της επικοινωνιακής διαδικασίας, της σκανδαλολογίας, της
στοχοποίησης και φαίνεται άµοιρο και όµηρο το πολιτικό σύστηµα και εν προκειµένω το Κοινοβούλιο, που είναι ο πυρήνας
και η καρδιά του, να αντιµετωπίσει, να πάρει θέση πάνω σε αυτό
το ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό το πολιτικό σκεπτικό που ήθελα να το καταθέσω και για τα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης, διότι έρχονται και επανέρχονται τέτοιες υποθέσεις, καλώ ευθέως, ευθύτατα τους συναδέλφους οι
οποίοι θα συµµετάσχουν στην ψηφοφορία να µην υπερψηφίσουν
την πρόταση για τον κ. Αραχωβίτη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πριν δώσω τον
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λόγο στον κ. Συντυχάκη να πω, κύριε Πρόεδρε, συµφωνείτε βασικά µε αυτό που είπε ο κ. Κεγκέρογλου. Δεν µιλάω για τα θέµατα της διαδικασίας, θα µας πει ο κύριος Πρόεδρος.
Όµως όσον αφορά το θέµα του κ. Αραχωβίτη ο Πρόεδρος της
Βουλής πριν από δυο µήνες περίπου µε αφορµή µια άλλη υπόθεση έστειλε έγγραφο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και
ζητούσε να εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 83 ούτως
ώστε το υλικό πριν έρθει στη Βουλή να ελέγχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή να γίνεται ένα φιλτράρισµα.
Δυστυχώς, το βλέπουµε και εµείς στην επιτροπή, σε µερικές περιπτώσεις δεν έγινε. Θα θέσω ξανά στον Πρόεδρο, θα τον παρακαλέσουµε, να το επαναλάβει το έγγραφο αυτό. Το λέω και
τώρα, κύριε Πρόεδρε. Διότι πράγµατι οι υποθέσεις θέλουν ένα
φιλτράρισµα. Θα µπορούσε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία
λίγο και να προκύψουν περισσότερα στοιχεία. Δεν έγινε, αλλά
αυτό είναι ένα θέµα που δεν αφορά το Προεδρείο τώρα. Απλώς
σας λέω ότι συµφωνώ. Το έχει θέσει εξάλλου και ο κ. Κεγκέρογλου στην επιτροπή οπότε θα το δει ο κύριος Πρόεδρος.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα καταψηφίσουµε
την άρση ασυλίας για τον κ. Αραχωβίτη.
Το µόνο στοιχείο που υπάρχει, αυτό που γνωρίζουµε δηλαδή,
είναι ένα e-mail της εταιρείας στο οποίο e-mail γίνεται µία αναφορά για το όνοµα του κ. Αραχωβίτη. Μόνο για αυτό ο εισαγγελέας κάνει το συγκεκριµένο έγγραφο στη Βουλή για τον κ.
Αραχωβίτη τη στιγµή µάλιστα που δεν έχει κληθεί από τον εισαγγελέα ο κάτοχος του e-mail. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα.
Με συγχωρείτε, αλλά εδώ έχει ανοίξει µια φάµπρικα άρσης
ασυλιών για ψύλλου πήδηµα. Να λοιπόν, πού έχει οδηγήσει αυτή
η αλλαγή του νόµου για τη άρση ασυλιών. Δηλαδή, ανοίγουν επικίνδυνοι ατραποί. Με αυτό το σκεπτικό εµείς καταψηφίζουµε την
άρση ασυλίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Συντυχάκη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Πρόεδρος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Επί
του θέµατος της ασυλίας που ετέθη θυµίζω ότι µε επικοινωνία
που είχαµε -και είναι ενηµερωµένη η Διάσκεψη των Προέδρων
και η Ολοµέλεια της Βουλής- µε τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου εφαρµόζεται πλέον η προηγούµενη εξέταση, όπως απαιτεί ο Κανονισµός της Βουλής, των εγκλήσεων κατά Βουλευτών,
προκειµένου αυτές οι οποίες είναι προφανώς αβάσιµες να µην
έρχονται καν.
Συνήθως αυτό αφεώρα περιπτώσεις «εσχάτης προδοσίας» για
ψήφο. Υπάρχει µια αντίληψη σε κάποιους συµπολίτες µας ότι η
ψήφος µπορεί να τεθεί υπό τη Δαµόκλειο σπάθη του εγκλήµατος
της εσχάτης προδοσίας, κάτι το οποίο και το Σύνταγµα και η λογική δεν επιτάσσει. Αυτό ελύθη και είναι πολλές δικογραφίες τέτοιες φύσεως που πλέον δεν έρχονται καν διότι ,εξετάζονται και
τίθενται στο αρχείο.
Υπάρχει και αυτή η εκδοχή η οποία ακούστηκε σήµερα. Θα
εξεταστεί και αυτή η εκδοχή προκειµένου να δοθεί η ορθότερη
λύση.
Έρχοµαι τώρα όχι αντιδικών, γιατί ο ρόλος µου δεν είναι αυτός
πλέον, στο επόµενο θέµα. Ο ρόλος µου εδώ και δεκατρείς µήνες
είναι περισσότερο προστατευτικός για όλους και όλες σας και
όχι ρόλος αντιδικίας ή ρόλος αντιπαραθέσεως και µάλιστα προστατευτικός απροσδόκητα, προστατευτικός διότι τους τελευταίους δεκατρείς µήνες, όπως όλη η χώρα, έτσι και η Βουλή έχει
περιέλθει υπό την καταθλιπτική σκιά της πανδηµίας. Προσαρµόσαµε τη λειτουργία µας. Προφανώς ήµασταν απροετοίµαστοι για
κάτι τέτοιο, όπως όλη η οικουµένη, αλλά δεν αποδειχθήκαµε και
απροσάρµοστοι, προσαρµόσαµε τη δραστηριότητά µας.
Χθες στην κοιτίδα του κοινοβουλευτισµού, αν είδατε, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, στη Βουλή των Κοινοτήτων ετηρήθη
ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του αποβιώσαντος συζύγου της Βασιλίσσης Ελισσάβετ Δουκός του Εδιµβούργου. Στην κοιτίδα του
κοινοβουλευτισµού χθες, για να τιµηθεί ο αποθανών σύζυγος της
βασιλίσσης από τους εξακόσιους πενήντα Βουλευτές ήταν παρόντες σε εκείνη τη σεµνή τελετή λιγότεροι από είκοσι, µε απο-
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στάσεις µεγαλύτερες. Και το λέω αυτό εν σχέσει µε τη φυσική
παρουσία που ετέθη.
Η αιτίαση που ακούστηκε και µε την οποία δεν αντιδικώ, απλώς
θα πω την άλλη άποψη, είναι ότι αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την αποχή
από τις ονοµαστικές ψηφοφορίες, επειδή γίνονται µε επιστολική
ψήφο και όχι µε φυσική παρουσία, κάτι που αποτελεί παράβαση
του Κανονισµού της Βουλής και αποτελεί και νόθευση, διαβάζω
την ανακοίνωση από την εφηµερίδα «ΑΥΓΗ».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Με ηλεκτρονική παρουσία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Διαβάζω την ανακοίνωση που διανεµήθη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Είναι ρεπορτάζ, δεν είναι ανακοίνωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Στηριχθείτε σε αυτά που είπαµε πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Προσέξτε, τον Απρίλιο του 2020 µε απόφαση της Διασκέψεως των
Προέδρων για λόγους περιορισµού της φυσικής παρουσίας αποφασίστηκε η δυνατότητα ψηφοφορίας στις ονοµαστικές και µε
επιστολική ψήφο.
Αν θυµάστε τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαµε ένα ξέφωτο βελτίωσης της κατάστασης που πολλούς και µας χαροποίησε και µας
ξεγέλασε, γιατί τελικά αυτό δεν είχε συνέχεια.
Στις 24 Σεπτεµβρίου του 2020, ενώ το φαινόµενο άρχισε πάλι
να επιτίθεται, το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής γνωµάτευσε οµόφωνα ότι είναι δικαιολογηµένη και συµβατή µε τη συνταγµατική τάξη η θέσπιση στον Κανονισµό της Βουλής ρύθµισης
ανάλογης µε το περιεχόµενο στο άρθρο 70Α. Ανάλογης, δηλαδή,
µε την απουσία στο εξωτερικό και µε την εγκυµοσύνη, προς διαφύλαξη του µείζονος αγαθού της δηµόσιας υγείας, να µπορούν
να µετέχουν στις ονοµαστικές ψηφοφορίες οι Βουλευτές µε επιστολική ψήφο. Η διάταξη έτσι -που είναι στον Κανονισµό- διαµορφώθηκε ως εξής: Άρθρο 70Α του Κανονισµού. «Οι Βουλευτές
που βρίσκονται σε αποστολή της κυβέρνησης ή της Βουλής στο
εξωτερικό µπορούν να µετέχουν στις ψηφοφορίες όταν είναι
ονοµαστικές καθώς και όταν απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη
λήψη απόφασης µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία που φέρουν την
υπογραφή τους και αντίστοιχη µνεία του θέµατος. Οι ανωτέρω
ρυθµίσεις εφαρµόζονται αναλόγως στην περίπτωση εγκύων Βουλευτών για το χρονικό διάστηµα του τελευταίου µήνα της κύησης, όπως και στην περίπτωση Βουλευτών που δεν µπορούν να
µετέχουν µε φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις της Βουλής
λόγω λήψης µέτρων κατά το άρθρο 14 στοιχείο θ’ του Κανονισµού της Βουλής».
Το άρθρο 14 στοιχείο θ’ του Κανονισµού της Βουλής µιλάει
για τη λήψη µέτρων λόγω επιδηµίας ή πανδηµίας. Συνεπώς είναι
στον Κανονισµό της Βουλής η επιστολική ψήφος στην έκταση
που γίνεται τον τελευταίο καιρό. Η έκταση που γίνεται τον τελευταίο καιρό προφανώς αποσκοπεί στην αποτροπή της προσέλευσης Βουλευτών στο Κοινοβούλιο η οποία συµπαρασύρει και
προσέλευση συνεργατών, αστυνοµικών, οδηγών και άλλων.
Έχουν γίνει µέχρι τώρα το 2020 και το 2021 είκοσι µία ψηφοφορίες στις οποίες έχουν µετάσχει όλα τα κόµµατα -και ο ΣΥΡΙΖΑµέσω επιστολικής ψήφου. Μέσα σ’ αυτές ο προϋπολογισµός, άρσεις ασυλίας, νοµοσχέδια, προανακριτικές και όλα αυτά.
Η περίπτωση της τεχνολογικής λύσης προκειµένου να γίνεται
η ονοµαστική ψηφοφορία µε την απεικόνιση του συναδέλφου
στην οθόνη και την έκφραση της γνώµης του «ναι», «όχι», «παρών» είναι µία περίπτωση η οποία εξετάστηκε και απεδείχθη εξαιρετικά επισφαλής στην πράξη. Εξαιρετικά επισφαλής. Εξετάστηκε εδώ µέσα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας. Είχαµε ατέλεια,
κακή σύνδεση, είχαµε επισφάλεια.
«Στις 23 Σεπτεµβρίου του 2020 τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής τηλεδιάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε, στην οποία συνδέθηκαν εβδοµήντα περίπου υπάλληλοι και στελέχη της Βουλής
στην προσπάθεια προσοµοίωσης διαδικασίας ψηφοφορίας» µου
γράφει η αρµόδια υπηρεσία πληροφορικής και επικοινωνιών της
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Βουλής «δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά µε κυριότερα προβλήµατα την αδυναµία οπτικής παρουσίας όλων όσων προσπάθησαν
να συµµετέχουν µέσω κινητών τηλεφώνων ή µέσω χαµηλού εύρους ταχυτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο». Τι σηµαίνει χαµηλού
εύρους ταχύτητα; Τώρα µπαίνουµε σε µια εξειδικευµένη συζήτηση. Δεν θα το επεκτείνω. Θεωρείται ότι εφόσον είναι κάτω από
50 mbps η ταχύτητα του ίντερνετ εκεί που είναι εγκατεστηµένος
αυτός που θέλει να εµφανιστεί η εικόνα του, αυτό είναι εξαιρετικά επισφαλές. Σας λέω ένα παράδειγµα. Για να µπορούσα εγώ
σήµερα να ψηφίσω µε την όψη µου στην οθόνη από το σπίτι µου
στην Κηφισιά που έχει 30 mbps θα ήταν από εδώ, από προάστιο
της Αθήνας, επισφαλής η αποστολή εικόνας στην οθόνη. Φανταστείτε να ήµουν στο Μέτσοβο ή στην Κόνιτσα, ως Βουλευτής
Ιωαννίνων, ή σε άλλη περιοχή.
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταλαβαίνω αυτή
την αντίληψη. Είναι µια άλλη αντίληψη. Αλλά πρόσεξε την επισφάλεια της αντίληψης. Αν έστω ένας Βουλευτής στους τριακόσιους δεν µπορέσει να ψηφίσει λόγω τεχνικού ή άλλου κωλύµατος σε µια ονοµαστική ψηφοφορία πάσχει το σύνολο της ψηφοφορίας. Αν ένας Βουλευτής δεν µιλήσει σε ένα νοµοσχέδιο, που
συµβαίνει, το βλέπουµε και το έχουν υποστεί αρκετοί, δεν πάσχει
από ακυρότητα η διαδικασία του νοµοσχεδίου. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.
Μου έχει µιλήσει η κ. Γεροβασίλη κατ’ επανάληψη στη Διάσκεψη των Προέδρων γι’ αυτό το θέµα. Μου µίλησε ο ίδιος ο κ.
Τσίπρας κατ’ ιδίαν γι’ αυτό το θέµα. Το θέσατε εσείς στα κοµµατικά σας όργανα σας. Σήµερα ανακοινώνετε αποχή από αυτές
τις ψηφοφορίες γιατί ο τρόπος που γίνονται νοθεύει την ψηφοφορία. Επιτρέψτε µου να τονίσω ότι ο τρόπος της επιστολικής
ψηφοφορίας µπορεί να µην είναι τεχνολογικά προηγµένος, µπορεί να είναι η πεπατηµένη, µπορεί να είναι «αραµπάς», αν θέλετε,
αλλά δεν νοθεύει την ψηφοφορία, εξασφαλίζει την ψηφοφορία
σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Σας αναφέρω το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολοµέλειας
του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής της 24ης Σεπτεµβρίου, που σας έχω δώσει, πάνω σ’ αυτό το θέµα επί του ερωτήµατος. «Εν όψει επιβεβληµένων περιορισµών προσελεύσεως και
παρουσίας Βουλευτών στο Βουλευτήριο λόγω της πανδηµίας και
της συνακόλουθης αποφυγής συνωστισµού για την προστασία
της δηµόσιας υγείας, περιορισµών, που, σηµειωτέον, αποφασίζονται από τη Διάσκεψη, τίθεται το θέµα επίσης αναλόγως της
εφαρµογής της λεγόµενης επιστολικής ψήφο στις ονοµαστικές
ψηφοφορίες αντί της αυτοπρόσωπης προσέλευσης και των τριακοσίων Βουλευτών λόγω ακριβώς της ανάγκης αποφυγής συνωστισµού. Σηµειωτέον, η αυτοπρόσωπη παρουσία Βουλευτών στο
Βουλευτήριο συνεπάγεται και προσέλευση επιπλέον προσώπων
όπως αστυνοµικών, οδηγών και συνεργατών σε περίοδο που παρόµοια προσέλευση αποφεύγεται. Κατόπιν αυτού και εν όψει της
διατυπώσεως του άρθρου 70 παράγραφος 7 του Συντάγµατος
ερωτάται κατά πόσον η δυνατότητα επιστολικής ψήφου είναι
συµβατή µε τη συνταγµατική τάξη». Ερωτώ εγώ. Και απαντά το
Επιστηµονικό Συµβούλιο: «Υπό το πρίσµα των ανωτέρω είναι
προφανές ότι κατάφαση ως προς τη δυνατότητα των Βουλευτών
να µετέχουν κατά την περίοδο της πανδηµίας στις ονοµαστικές
ψηφοφορίες…» Είµαστε σε τέτοια περίοδο. Χθες είχαµε πάνω
από τέσσερις χιλιάδες κρούσµατα, πάνω από οκτακόσιες διασωληνώσεις, πάνω από ενενήντα νεκρούς. Ανατριχιαστικές καταστάσεις έξαρσης της πανδηµίας. Η κατάφαση, λοιπόν, ως προς
τη δυνατότητα των Βουλευτών να µετέχουν σε ονοµαστικές ψηφοφορίες µε επιστολική ψήφο «υπηρετεί λειτουργική ανάγκη αντίστοιχη µε τις ρυθµιζόµενες στα άρθρα 70 παράγραφος 7 του
Συντάγµατος και 70Α του Κανονισµού. Ως εκ τούτου παρίσταται
δικαιολογηµένη και συµβατή µε τη συνταγµατική τάξη η θέσπιση
στον Κανονισµό ρύθµισης ανάλογης µε τις περιεχόµενες στο
άρθρο 70Α και όσον αφορά την ερευνώµενη κατά το ερώτηµα
του Προέδρου της Βουλής περίπτωση ώστε και οι Βουλευτές οι
οποίοι προς διαφύλαξη του µείζονος αγαθού της δηµόσιας
υγείας αποκλείονται προσωρινώς της φυσικής παρουσίας στη
Βουλή, να µπορούν να συµµετέχουν στις ονοµαστικές ψηφοφορίες µε επιστολική ψήφο και έτσι να συµπράττουν στο επιτελούµενο στη Βουλή έργο διά της υπηρέτησης όπως ακριβώς του
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σκοπού της ανάδειξης τους στο βουλευτικό αξίωµα».
Μπορώ να παραδεχθώ ότι η µέθοδος δεν είναι σύγχρονη, ότι
δεν είναι τεχνολογικά προηγµένη, αλλά δεν νοθεύει την έκφραση
γνώµης, σύµφωνα και µε την οµόφωνη έκφραση γνώµης της επιστηµονικής υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι
αυτό δεν γίνεται κατά παράβαση του Κανονισµού. Δείτε το ΦΕΚ
Α/187/1 Οκτωβρίου 2020. Προβλέπεται στον Κανονισµό της Βουλής αυτός ο τρόπος ψηφοφορίας όσο κρατάει αυτή η διαδικασία.
Είναι προστατευτικό και της υγείας σας και της γνώµης σας. Η
τεχνολογία µάς έχει βοηθήσει, µας έχει φτάσει σε λύσεις υβριδικές που µας διευκολύνουν, αλλά επαναλαµβάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι άλλο η οµιλία σε ένα νοµοσχέδιο, άλλο η
γνώµη ενός φορέα, άλλο η ψηφοφορία. Ένας συνάδελφος -και
δεν είναι ένας- στο παράδειγµα των εβδοµήντα είναι πολλοί περισσότεροι- κατ’ ελάχιστον, να µη µπορέσει να εµφανιστεί και να
ψηφίσει, υπονοµεύεται το κύρος όλης της ψηφοφορίας.
Θα το ξεπεράσουµε αυτό το πρόβληµα, θα ξεπεράσουµε αυτή
τη φάση. Είµαι σε συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία της
Βουλής η οποία χειρίζεται αυτά τα θέµατα. Έχω τη δική σας
πίεση, σύσταση, αλλά προς θεού -και δεν θέλω να υπαγορεύσω
πολιτικές συµπεριφορές- δεν συνιστά η επιστολική ψήφος νόθευση του φρονήµατος.
Το Σύνταγµα της χώρας µιλάει για διάφορους τρόπους ψήφου, αλλά ονοµαστικά αναφέρεται µόνο στην επιστολική ψήφο,
όχι για την περίπτωση της Βουλής, για την περίπτωση των αποδήµων. Αλλά αν για µία κάθοδο ψήφου το Σύνταγµα είναι εξειδικευµένο, αναφέρεται στην επιστολική ψήφο. Συνεπώς, η γνώµη
µου είναι ότι αυτό το σύστηµα δεν νοθεύει την έκφραση γνώµης,
διευκολύνει την τήρηση των µέτρων και από τη στιγµή που το τεχνολογικό σύστηµα δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακώλυτη και
πλήρη συµµετοχή των πάντων, είναι εξαιρετικά παρακινδυνευµένο και επισφαλές να το τηρήσουµε, διότι τότε θα ενοθεύετο η
βούληση των συναδέλφων, εάν δεν µπορούσαν να συνδεθούν
όλοι µε το σύστηµα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι όπως υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να γίνεται τεχνολογικά, έτσι ήθελα να ακουστεί και η άλλη άποψη. Δεν
είναι αντιδικία, δεν είναι πείσµα. Είναι µια πρωτόγνωρη αίσθηση
βάρους που φέρω πάνω µου να προστατεύσω και την υγεία σας
και το φρόνηµά σας και την πολιτική σας έκφραση σε αυτήν τη
δύσκολη περίοδο που διανύουµε.
Και επιτρέψτε µου να σας πω, µια και σας βλέπω εδώ σήµερα,
ότι στις 19 και 20 του µηνός θα γίνουν rapid test στο ιατρείο της
Βουλής. Παρακαλώ να λάβετε µέρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για
ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, κύριε Ραγκούση, θα σας πω. Έχει εξαντληθεί το θέµα. Επιχειρηµατολογία
είναι, επιχειρήµατα είναι, τα είπατε εσείς, τα είπε και ο κύριος
Πρόεδρος, ο κ. Βούτσης, τα είπε και ο κύριος Πρόεδρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Έγινε µια αναφορά και πρέπει να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τώρα, άµα απαντήσετε ξανά, θα θέλουν όλοι να ξαναµιλήσουν. Δεν υπάρχει
θέµα. Νοµίζω ότι εξαντλήθηκε το θέµα. Ούτε προσωπικό υπάρχει, ούτε προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
Προχωράµε τώρα παρακάτω. Η επιχειρηµατολογία ανεπτύχθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα
µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018
για τη διαδικασία αυτή έχει ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Αφού, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των περιπτώσεων της σηµερινής ειδικής
ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.
Έχει αποσταλεί στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες σχέδιο επιστολικής ψήφου σε µορφή ψηφοδελτίου για όσους συναδέλφους
επιθυµούν να ψηφίσουν και δεν δύνανται να παρευρεθούν στη
συνεδρίαση λόγω των περιοριστικών µέτρων κατά του κορωνοϊού.
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Να θυµίσω ότι αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου οι αρµόδιοι υπάλληλοι να σας συνδράµουν.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές επί της αιτήσεως άρσης ασυλίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής και την

11489

απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Πέµπτης 24 Σεπτεµβρίου 2020, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι
ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει και θα κατατεθούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την
ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση και να εξαχθεί το αποτέλεσµα εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου του Δηµόσιου Τοµέα, Σύµβουλος
Ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη
δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 8ης Απριλίου 2021, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος, κατά προτεραιότητα, που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα κι ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την
εξής αναλογία. Πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, έναν συνάδελφο από το Κίνηµα Αλλαγής, έναν συνάδελφο
από το ΚΚΕ, έναν συνάδελφο από την Ελληνική Λύση κι έναν συνάδελφο από το ΜέΡΑ25. Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προτείνεται, επίσης, ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την ίδια
ως άνω αναλογία.
Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Κωνσταντινίδη, αν θέλετε περιµένετε λίγο.
Ορίστε, κύριε Χατζηγιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε να καταθέσουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας
τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, ο κ. Ζαχαριάδης και ο κ. Ραγκούσης, για το άρθρο 54 του νοµοσχεδίου το οποίο συζητούµε.
Αν έχω τον λόγο, θα ήθελα να αναπτύξω την ένσταση. Θα την

αναπτύξω εγώ.
Έγινε πολλή συζήτηση στις επιτροπές. Ο κύριος Υπουργός
µάς απάντησε σε όλες τις ενστάσεις πολιτικού τύπου που είχαµε.
Δεν είχαµε δει τα ζητήµατα συνταγµατικότητας. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι µας έβαλε στη διαδικασία να ψάξουµε όλη
τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και να µελετήσουµε το ζήτηµα της συνταγµατικότητας ή µη της συγκεκριµένης
διάταξης. Και αν και ο κύριος Υπουργός µάς απάντησε ότι πρόκειται για µία διάταξη διευκρινιστική της προηγούµενης διάταξης
που ήρθε µε τον ν.4765/2021, η πραγµατικότητα είναι ότι δεν
πρόκειται για διευκρινιστική διάταξη, αλλά για µία διάταξη η
οποία πλήττει τον πυρήνα του άρθρου 101Α του ισχύοντος Συντάγµατος.
Και για να είµαι πιο σαφής, το άρθρο 101, που ορίζει τις θητείες και τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, συµπεριλαµβανοµένου και του ΑΣΕΠ, το οποίο αφορά το συγκεκριµένο άρθρο,
ορίζει ότι τα µέλη της…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τώρα κάνετε και
ανάπτυξη, όπως κατάλαβα. Δεν θα κάνετε ανάπτυξη µετά, φαντάζοµαι. Γιατί τώρα η διαδικασία προβλέπει να κατατεθεί.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Μπορώ να το κάνω όπως θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω καµµία αντίρρηση εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν έχω πρόβληµα να µιλήσετε δύο λεπτά ακόµα. Απλώς η διαδικασία προβλέπει
να κατατεθεί εδώ…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Να την καταθέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου):…και να διανεµηθεί στους εισηγητές, για να έχουν µία γνώση και µετά, όταν οριστεί ο χρόνος,…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου):…θα σας δοθεί η
ευκαιρία να την αναπτύξετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας αφαιρώ
τον λόγο. Καταλάβατε;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι, το κατάλαβα. Είναι σαφές.
Την καταθέτουµε, λοιπόν, τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε εσείς στο
Προεδρείο να την καταθέσετε.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για την ένσταση
θέλετε τον λόγο, κύριε Βρούτση; Να σας διανεµηθεί πρώτα….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό ακριβώς θέλω να πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε µε λίγο.
Η διαδικασία είναι η εξής: Να σας διανεµηθεί, να λάβετε γνώση
τι λέει το άρθρο 54 που ανέφερε ο κ. Χατζηγιαννάκης, ποια είναι
η επιχειρηµατολογία και µετά θα πάρετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να πω ότι όσον αφορά την ένσταση αντισυνταγµατικότητας που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ και
κατετέθη λίγο πριν σε εσάς η πρότασή µας είναι να συζητηθεί
µετά τον κύκλο των εισηγητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ως προς τον
χρόνο της διαδικασίας θέλατε να πείτε. Θα τη διαβάσω κι εγώ
τώρα και θα δούµε τον χρόνο που θα προσδιορίσουµε. Θα είναι
επαρκής, πάντως, για να λάβετε γνώση, να οριστούν οι εισηγητές, οι αντιλέγοντες κ.λπ..
Κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, τον σύµβουλο ακεραιότητας και τις
άλλες ρυθµίσεις για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το προς ψήφιση σχέδιο νόµου αναπτύσσεται συστηµατικά σε επτά µέρη και συνολικά σε εξήντα δύο άρθρα, από τα
οποία τα πρώτα τριάντα, αλλά και εκείνα του ΣΤ’ Μέρους, αναφέρονται στον εσωτερικό έλεγχο και στον σύµβουλο ακεραιότητας.
Εύλογα, λοιπόν, στο εισαγωγικό άρθρο ορίζεται ως σκοπός
του νοµοθετήµατος η ενιαία ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή
αυτών των θεσµών µε στόχο την ενίσχυση των µηχανισµών λογοδοσίας και ακεραιότητας στους δηµόσιους φορείς.
Με το άρθρο 2 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής που, ουσιαστικά,
εκτείνεται σε όλο τον δηµόσιο τοµέα, ενώ µε το άρθρο 3 αναλύονται όροι - κλειδιά για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
σε εναρµόνιση µε τα διεθνώς ισχύοντα.
Εσωτερικός έλεγχος, λοιπόν, είναι η ανεξάρτητη συµβουλευτική και διαβεβαιωτική υπηρεσία, σχεδιασµένη για να βελτιώνει
τις λειτουργίες του φορέα µέσω της αξιολόγησης και αναβάθµισης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συστηµάτων
διακυβέρνησης.
Το δεύτερο κεφάλαιο του Α’ Μέρους αναφέρεται στο σύστηµα
του εσωτερικού ελέγχου, που είναι σχεδιασµένο για να παρέχει
εύλογη διαβεβαίωση για την αποτελεσµατικότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών του φορέα, την αξιοπιστία των οικονοµικών
και λοιπών αναφορών και τη συµµόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο, στα δοµικά του στοιχεία, δηλαδή στο σύστηµα διακυβέρνησης και τη λειτουργία του ελέγχου και, τρίτον, στη διάρθρωσή
του στους ρόλους και τις αρµοδιότητες των οργάνων.
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου διαρθρώνεται σε τρεις γραµµές ρόλων. Η πρώτη περιλαµβάνει τις οργανικές µονάδες και το
σύνολο των υπαλλήλων. Η δεύτερη τις οργανικές µονάδες και
τα µονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα και η τρίτη τη µονάδα
εσωτερικού ελέγχου, η οποία ελέγχει τις δύο πρώτες για να διαβεβαιώσει τη διοίκηση ότι οι µηχανισµοί του συστήµατος λειτουργούν επαρκώς και αποτελεσµατικά.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 7, είναι ανεξάρτητη και
διασφαλίζεται µε την υπαγωγή της µονάδας απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και µε τη σύσταση της επιτροπής
ελέγχου.
Πολύς λόγος έγινε γι’ αυτό, αλλά νοµίζω αναίτιος, αφού από
τη σχετική πρόβλεψη δεν αναιρείται η ανεξαρτησία της µονάδας,
η οποία εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν εµπλέκονται στη διοίκηση, δεν έχουν επιχειρησιακά καθήκοντα και κυρίως από τον εγγυητικό ρόλο της επιτροπής
ελέγχου του άρθρου 8, η οποία εποπτεύει τις εργασίες της µονάδας, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και εγγυάται ότι
οι συστάσεις της λαµβάνονται υπ’ όψιν από τον επικεφαλής του
φορέα.
Η επιτροπή ελέγχου είναι ένα καινοτόµο, ανεξάρτητο σώµα
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που απαρτίζεται από τρία µέλη, εκ των οποίων το ένα µε ελεγκτική εµπειρία, που προέρχονται από άλλους φορείς και δεν
έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον ελεγχόµενο φορέα.
Συνεπώς, καµµία περαιτέρω διασφάλιση δεν θα προσέφερε στη
µονάδα η υπαγωγή της σε κάποιο άλλο υπηρεσιακό σχήµα.
Την ισχυρότερη, όµως, εγγύηση για την επιτέλεση του έργου
της αποτελούν τα αναλυτικά και πολύ σηµαντικά καθήκοντα που
της ανατίθενται από τον νόµο και τα οποία δύσκολα θα µπορούσε κάποιος να αγνοήσει.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σύσταση, οργάνωση και
στελέχωσή της, στα Υπουργεία σε επίπεδο διεύθυνσης και στους
άλλους φορείς ανάλογα µε τη δοµή τους, στους φορείς του άρθρου 2, στις ανεξάρτητες αρχές και στους ΟΤΑ µε κριτήρια τον
αριθµό των υπαλλήλων και το ύψος του προϋπολογισµού.
Τώρα, όταν κάποιοι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ξεχωριστή µονάδα, µπορούν να συστήσουν κοινή. Όταν
κρίνεται απαραίτητη, µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή επαγγελµατιών εκτός του φορέα, διαφορετικά να υπαχθεί ο φορέας στη µονάδα εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί στο σύνολό της σε εξωτερικό
συνεργάτη.
«Φέρνετε ιδιώτες», µας είπαν κάποιοι. «Τίποτα καινούργιο.
Εφαρµόζεται ήδη αυτό στο σκέλος της λογιστικής υποστήριξης
δοµών και υπηρεσιών.».
Στις άλλες ρυθµίσεις του άρθρου 9 καθορίζονται αναλυτικά οι
εγκριτικές υποχρεώσεις του επικεφαλής του φορέα, προβλέπονται εκτεταµένες αρµοδιότητες για τον προϊστάµενο της µονάδας
ελέγχου, ορίζονται τα της στελέχωσής της και ότι τα µέλη της,
µε καθήκοντα ελεγκτή, υποχρεούνται εντός δωδεκαµήνου να λάβουν πιστοποιητικό ελεγκτικής επάρκειας, εκτός εάν διαθέτουν
κάποιο αντίστοιχο. Προβλέπεται, εξάλλου, ότι το Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης οργανώνει ειδικό πρόγραµµα ελεγκτικής επάρκειας για την πιστοποίηση ήδη υπηρετούντων και νέων ελεγκτών.
Περαιτέρω, προβλέπονται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι
και οι αρµοδιότητες της µονάδας ελέγχου. Πραγµατικά, αντιλαµβάνεται ο καθένας το εύρος και τη σηµασία του ρόλου της, αλλά
και τις σηµαντικές προοπτικές αναβάθµισης του δηµοσίου από
τη λειτουργία της.
Επιπλέον, τα άρθρα 11 και 12 αναφέρονται στον κανονισµό
λειτουργίας της µονάδας και στον Κώδικα Δεοντολογίας των
εσωτερικών ελεγκτών κατά τα διεθνή πρότυπα. Το άρθρο 13 αναφέρεται στην υποχρέωση του προϊσταµένου της µονάδας να
υποβάλει ετήσια έκθεση στον επικεφαλής του φορέα και στην
επιτροπή ελέγχου, η οποία, µάλιστα, κοινοποιείται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Υπουργείο
Οικονοµικών και ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ βαθµού και στο δηµοτικό
συµβούλιο. Παρέχει, επίσης, γνώµη για την επάρκεια των δοµών
και των συστηµάτων διακυβέρνησης και τη διαχείριση των κινδύνων µε τη µορφή διαβεβαίωσης, θετικής, αρνητικής ή µε επιφύλαξη.
Εξάλλου, το πέµπτο κεφάλαιο προβλέπει την κατάρτιση του
ετήσιου προγράµµατος εργασιών, τα στάδια των έργων, την παρακολούθηση υλοποίησης των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου, το Ετήσιο Πρόγραµµα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας του φορέα, την απρόσκοπτη πρόσβαση των εσωτερικών
ελεγκτών σε όλα τα στοιχεία, τα αρχεία και τους χώρους της
ελεγχόµενης µονάδας, τον ορισµό εµπειρογνωµόνων όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο, την εξέταση περιπτώσεων απάτης υπό την ευρύτερη έννοια της διαφθοράς που, ενδεχοµένως, θα υποπέσουν
στην αντίληψή τους.
Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται ως φορείς που επιφορτίζονται
µε τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της
λειτουργίας των µονάδων εσωτερικού ελέγχου η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας και πάλι το Υπουργείο Οικονοµικών και το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ενώ ορίζονται και οι αρµοδιότητές τους σε αυτό το
πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επέλεξα την αναλυτική αναφορά στις προβλέψεις του Α’ Μέρους, για να αποδώσω ξεκάθαρα την πληρότητα του νέου θεσµικού πλαισίου που έχει όλα
τα αναγκαία στοιχεία για την προάσπιση του δηµοσίου συµφέ-
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ροντος από φαινόµενα διαφθοράς και για να συµβάλει καθοριστικά στην αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Παράλληλα, δε, το επέλεξα για να καταδείξω το πόσο έωλες είναι οι
αιτιάσεις των κοµµάτων που καταψήφισαν το παρόν σχέδιο
νόµου ακόµα και επί της αρχής, ενώ είναι εµφανής η συστηµατική δουλειά, το πλέγµα των προβλέψεων, η συνεκτική αλληλουχία των διαδικασιών και τα πολλαπλά ελεγκτικά στάδια που
καθιστούν βάσιµη την προσδοκία ότι θα υπηρετηθούν οι στόχοι
και θα αντιµετωπιστούν κάποιες από τις παθογένειες, που όλοι
συνοµολογήσαµε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον δηµόσιο τοµέα.
Εξίσου, όµως, σηµαντικός και καινοτόµος είναι και ο θεσµός
του συµβούλου ακεραιότητας που αναπτύσσεται στο δεύτερο
µέρος του νοµοσχεδίου. Ο σύµβουλος ακεραιότητας είναι θεσµός που εισάγεται για πρώτη φορά στη χώρα µας, αλλά έχει
διεθνή εµπειρία και αποδοχή. Αποτελεί συνεργάτη των εργαζοµένων µε ρόλο υποστηρικτικό, ενηµερωτικό και συµβουλευτικό.
Στοχεύει στην αντιµετώπιση περιστατικών εκφοβισµού, ηθικής
και σεξουαλικής παρενόχλησης των υπαλλήλων, αλλά και σύγκρουσης συµφερόντων. Ασκεί διαµεσολάβηση ή παραπέµπει τέτοια συµβάντα στα αρµόδια ελεγκτικά ή πειθαρχικά όργανα,
αφού δεν ασκεί ο ίδιος πειθαρχικό έλεγχο. Συνεργάζεται, εξάλλου, µε τη διοίκηση και τη µονάδα εσωτερικού ελέγχου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση των µηχανισµών πρόληψης
και αποτροπής παραβιάσεων ακεραιότητας.
Στον νόµο προβλέπεται η σύσταση µητρώου συµβούλων ακεραιότητας, στο οποίο µπορούν να εγγραφούν όλοι οι δηµόσιοι
υπάλληλοι, µόνιµοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα και η πιστοποίησή τους -και
πάλι- από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την κάλυψη, εξάλλου, θέσης συµβούλου ακεραιότητας
τίθενται αυστηροί περιορισµοί και έκπτωση ακόµα και σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους για συγκεκριµένα αδικήµατα.
Οι σύµβουλοι επιλέγονται µετά από πρόσκληση από την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας µε κριτήρια αξιολόγησης που ενσωµατώνονται σε αυτήν από τριµελή επιτροπή.
Πρόκειται, λοιπόν, για θεσµό στήριξης των υπαλλήλων, αποφόρτισης του εργασιακού περιβάλλοντος και αποτροπής έκνοµων συµπεριφορών.
Είναι ανεξήγητη, λοιπόν, για µια ακόµη φορά, η άρνηση και η
προσπάθεια των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να λοιδορήσουν
τον συγκεκριµένο καινοτόµο θεσµό.
Εκτενής αναφορά έγινε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή και
για τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόµου, που επιλύουν ζητήµατα στη διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικά σηµειώνω το άρθρο 34, µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους
υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ Α’ βαθµού να επιλεγούν σε θέσεις γενικών διευθυντών, το άρθρο 35 για
τη νοµική κάλυψη δηµοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 37 που δίνει
τη δυνατότητα σε υπαλλήλους εκλεγµένους στην τοπική αυτοδιοίκηση να µετατεθούν ή αποσπαστούν στην πλησιέστερη υπηρεσία του τόπου όπου εξελέγησαν, ακόµα κι αν υπηρετούν σε
παραµεθόριο περιοχή, προκειµένου ακριβώς να υπηρετήσουν
τον αιρετό ρόλο τους.
Επίσης, σηµειώνω τα άρθρα 39 και 40 για την αντιµετώπιση
εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και ζωής, το άρθρο
42 µε το οποίο ρυθµίζεται το θέµα της προσωπικής διαφοράς για
τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, τα άρθρα 49 και 51 που δίνουν
διαχειριστική ευελιξία στους ΟΤΑ για την εύρυθµη λειτουργία
τους και την αντιµετώπιση αναγκών λόγω της πανδηµίας, το
άρθρο 50 για την αξιοποίηση δωρεών σε σεισµόπληκτες περιοχές και το άρθρο 52 για την εξαίρεση από τις εξετάσεις για την
απόκτηση ιθαγένειας όσων έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο ή
πανεπιστήµιο, για να απαντηθεί και το σχετικό ερώτηµα που
ετέθη από την Ελληνική Λύση.
Οι ενστάσεις της Αντιπολίτευσης και ιδίως της Αξιωµατικής,
εντοπίστηκαν στο άρθρο 38 που παρέχει αναγκαίες αρµοδιότητες στις οικονοµικές επιτροπές δήµων και περιφερειών για την
κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ, στο άρθρο 48 που παρέχει τη δυνατότητα σε µηχανικούς ΠΕ και ΤΕ που εργάζονται µε σύµβαση ερ-
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γασίας ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την προσυπογραφή εγγράφων της αρµοδιότητάς τους, για την οποία, µάλιστα, ρύθµιση ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ µάς είπε ότι πρέπει να
επεκταθεί και σε όλες τις άλλες ειδικότητες.
Τέλος, οι ενστάσεις εντοπίστηκαν στο άρθρο 54, για τον διορισµό µέλους ανεξάρτητης αρχής σε θέση υψηλότερης βαθµίδας για πλήρη θητεία, ζήτηµα για το οποίο κατετέθη και πριν από
λίγο η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, την οποία και θα συζητήσουµε ακολούθως.
Τώρα, κατά τη διαβούλευση κατατέθηκαν πολλά σχόλια, αρκετά εκ των οποίων ενσωµατώθηκαν στο σχέδιο νόµου, ενώ οι
φορείς κατέθεσαν παρατηρήσεις και προτάσεις. Πρέπει, όµως,
να σηµειωθεί ότι στο σύνολό τους χαιρέτισαν θετικά την εισαγωγή των νέων θεσµών.
Οι αιτιάσεις, όπως προελέχθη, της Αντιπολίτευσης αποδείχθηκαν αβάσιµες και προσχηµατικές. Η καταψήφιση επί της αρχής
ενός νοµοσχεδίου που κατατείνει στην ενίσχυση των διοικήσεων
και των εργαζοµένων σε δηµόσιους φορείς και τελικά στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, στην εξοικονόµηση πόρων για τον φορολογούµενο και στην πάταξη φαινοµένων διαφθοράς και µάλιστα από κόµµατα που διατείνονται ότι υπερασπίζονται τον δηµόσιο τοµέα, συνιστά εναντίωση στην πρόοδο.
Μεσούσης της διαδικασίας προέκυψε το ζήτηµα για την άρση
των περιορισµών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατοίκων του εξωτερικού. Δυστυχώς για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν µπορεί να αλλάζει τις θέσεις της ανάλογα µε το
ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται αβρόχοις ποσί. Έτσι σύντοµα θα συζητήσουµε νέα πρόταση νόµου επί του θέµατος.
Η Κυβέρνησή µας συνεχίζει το έργο της µε γνώµονα τις ανάγκες των πολιτών και σύµµαχό της την κοινωνία. Υπερψηφίζουµε
το σχέδιο νόµου και τις υπουργικές τροπολογίες.
Ευχαριστώ θερµά, κύριε Υπουργέ, εσάς και τους συνεργάτες
για την εξαιρετική συνεργασία και τους εκπροσώπους των κοµµάτων για την ευπρεπή διαδικασία. Θα ήθελα να είναι πιο δηµιουργικός ο διάλογος για να φέρει αποτελέσµατα θετικά στον
τοµέα της δηµόσιας διοίκησης.
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντινίδη, και για την τήρηση του χρόνου.
Μιας και είναι εδώ όλοι οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, η
ένσταση αντισυνταγµατικότητας θα συζητηθεί µετά το πέρας
των εισηγητών και των ειδικών αγορητών, όπως γίνεται συνήθως.
Νοµίζω, επειδή είναι και ένα άρθρο, ότι θα έχετε όλον τον χρόνο
να ετοιµαστείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε στον επόµενο εισηγητή, τον κ. Χατζηγιαννάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, να κάνω
δύο ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εξωτερικών, καθώς
και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και
Εσωτερικών κατέθεσαν στις 12-4-2021 σχέδιο νόµου: «Άρση περιορισµών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού».
Επίσης, οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εξωτερικών, Εσωτερικών καθώς και ο Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη κατέθεσαν στις 12-4-2021 σχέδιο νόµου: «Κρατική
αρωγή προς επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεοµηνίες, επείγουσες ρυθµίσεις για τη στήριξη της οικονοµίας, συµπληρωµατικός κρατικός προϋπολογισµός και
συνταξιοδοτική ρύθµιση».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Κύριε Χατζηγιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι
ότι στην Ολοµέλεια είχαµε τη χαρά ο κύριος Υπουργός πολλές
φορές να µας παραδώσει µαθήµατα νοµικής και πολιτικής επιστήµης. Θα ήθελα, όµως, να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία
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µε δύο ερωτήσεις.
Κατ’ αρχάς, όντως αύριο έχουµε επιτροπή; Έχει µπει στις δώδεκα η ώρα, όπως µας είχατε ανακοινώσει, για την ψήφο των
αποδήµων, που µας ανακοίνωσε µόλις τώρα ο κύριος Πρόεδρος;
Ισχύει, δηλαδή, η διαδικασία που µας ανακοινώσατε όταν τελειώσαµε την επιτροπή; Το ρωτώ για να ξέρουµε τι γίνεται, γιατί
πληροφορούµαστε διάφορα αν θα συζητηθεί τώρα, αν θα συζητηθεί µετά το Πάσχα. Να γνωρίζουµε. Θα µας το πείτε, βέβαια.
Δεν λέω ότι δεν θα µας το πείτε.
Το δεύτερό µου ερώτηµα είναι το εξής: Πραγµατικά, σας ενδιαφέρει καθόλου η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου; Εγώ,
να σας πω την αλήθεια, από όλες τις συζητήσεις και επειδή γνωρίζω τι σηµαίνει εσωτερικός έλεγχος, δεν αµφισβητώ καν αυτό
που µας είπατε. Δεν το αµφισβητώ πραγµατικά, δηλαδή, ότι το
έγραψαν οι υπηρεσιακοί, ότι το βρήκατε έτοιµο, ότι οι άνθρωποι
του Υπουργείου ήταν οι συντάκτες.
Δεν λέω ότι έχετε βάλει ιδιαιτέρα το χέρι σας στα συγκεκριµένα τριάντα έξι άρθρα που ήρθαν για διαβούλευση στην αρχή,
όχι στο νοµοσχέδιο, έτσι όπως έχει κατατεθεί, όχι στο νοµοσχέδιο µε το πλήθος των τροπολογιών. Είναι είκοσι δύο άρθρα συνολικά µε πάρα πολλές τροπολογίες που έχουµε σήµερα προς
ψήφιση. Τα τριάντα έξι άρθρα που ήρθαν και τα οποία αφορούσαν στην περιγραφή του εσωτερικού ελέγχου έχουν µεν προβλήµατα, τα οποία τέθηκαν και από τους φορείς, αλλά στην πραγµατικότητα είναι ένα αντικείµενο και δεν είναι µόνο το βασικό,
αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, και πραγµατικά αµφισβητώ από
το Βήµα αυτό αν σας ενδιαφέρει ο εσωτερικός έλεγχος.
Υπήρξε, βέβαια, παρανόηση για το τι αφορά ο εσωτερικός
έλεγχος. Όµως, η παρανόηση αυτή δεν οφείλεται ούτε σε συναδέλφους ούτε σε φορείς µόνο, γιατί διαβάσαµε και δηµοσιεύµατα από πολύ έγκριτες εφηµερίδες, που συγχέαν τον εσωτερικό έλεγχο που έρχεστε σήµερα να νοµοθετήσετε, αν και ήταν
νοµοθετηµένος -τέλος πάντων, να τον θέσετε σε µια καινούργια
βάση- µε την αντικατάστασή του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Γνωρίζουµε και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Γι’ αυτό λέω
ότι δεν αµφισβητώ ότι τουλάχιστον το πρώτο σκέλος του νόµου
δεν ήταν δικιά σας παρέµβαση, αλλά ήταν των υπηρεσιακών,
όπως µας είπατε, αλλά στην πραγµατικότητα δεν συζητάµε µόνο
για αυτό.
Καταθέσατε, όπως είπα, τριάντα έξι άρθρα στην αρχή, αυτά
που φαντάζοµαι ότι ήταν των υπηρεσιακών. Σε αυτά αναφερόσασταν. Έχουµε εξήντα πέντε σήµερα. Γεωµετρικά έχουν αυξηθεί µέχρι τα ογδόντα οκτώ και µέχρι το τέλος της συνεδρίασης
δεν ξέρουµε -µεγάλος είναι ο Κύριος-, θα δούµε πόσα θα έχει.
Είναι πράγµατι αυτές οι «χρυσές» µέρες της ορθής νοµοθέτησης που µας έχετε συνηθίσει. Μας απαντήσατε βέβαια εκ των
προτέρων. Μας προλάβατε. Μας είπατε ότι όλα γίνονται εντός
του Κανονισµού της Βουλής και των διαδικασιών και των προθεσµιών που αυτός θέτει. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι είναι και
ορθή νοµοθέτηση. Αλλιώς, θα σας κατηγορούσαµε για παραβίαση του Κανονισµού. Δεν σας κατηγορούµε για αυτό πλην του
άρθρου 54, το οποίο θα αναπτύξουµε µετά -δεν θα αναφερθώ
καθόλου εδώ- εκτενώς σχετικά µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας που καταθέσαµε και την άποψη της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, δηλαδή η περίφηµη νοµοθέτηση που πλέον µας έχετε συνηθίσει, ξεκινήσατε και την προσπάθεια -ανεκδιήγητη εγώ θα τη χαρακτήριζα- να σύρετε τον
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία στις θέσεις σας και στην επικοινωνιακή στρέβλωση που προσπαθείτε να πετύχετε για το ζήτηµα
της ψήφου των αποδήµων.
Δεν θα επεκταθώ γιατί θα αδικήσω και το σηµερινό νοµοσχέδιο, αλλά και το ίδιο το ζήτηµα, γιατί θα µπορέσουµε να το αναπτύξουµε επαρκώς και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια. Όµως, πραγµατικά αν όντως το συζητήσουµε αύριο, -θέλω την
απάντησή σας-, γιατί τόση σπουδή;
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο της αρµοδιότητάς σας και
ενώ το συζητάµε, το φέρνετε εκτάκτως, το εισάγετε προχθές,
για να κάνετε θόρυβο και να πετύχετε τι; Τι κακό θα είχε να συζητούσαµε την επόµενη Δευτέρα ή µετά το Πάσχα ένα νοµοσχέ-
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διο, το οποίο δεν έχει καν εφαρµοστεί;
Να τολµήσω µια ερµηνεία; Όπως σας είπα και στην αρχή, δεν
σας ενδιαφέρει η σηµερινή συζήτηση ούτε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Αγγαρεία κάνετε. Ποινή εκτίετε. Πρωταρχικό µέληµα, όπως
και όλης της Κυβέρνησης, είναι να αλλάζετε κατά το δοκούν την
ατζέντα, βοηθούµενοι προφανώς από πολλά συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης που τόσο σας αγαπούν, µε το αζηµίωτο βέβαια. Και επειδή τους τελευταίους δύο µήνες το πουλόβερ έχει
αρχίσει να ξηλώνεται επικίνδυνα γρήγορα µε την παροιµιώδη κυβερνητική ανικανότητα τόσο στη διαχείριση της πανδηµίας και
όλες τις παλινωδίες και την τροµακτική ύφεση, που δυστυχώς
απ’ ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί και όλο το 2021, µε Λιγνάδη, µε
αστυνοµική βία, µε βροχή υπερκοστολογηµένων και µη απευθείας αναθέσεων, µε Φουρθιώτη, µε δολοφονίες δηµοσιογράφων µέρα µεσηµέρι µε µεθόδους µαφίας, και επειδή συµβαίνουν
όλα αυτά και ακόµα περισσότερα, προσπαθείτε και εσείς να κάνετε µια επικοινωνιακή αντεπίθεση, δυστυχώς, όµως, πυροβολώντας στον αέρα.
Δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο σε αυτό και περνάω στα του
νοµοσχεδίου. Σας είπα ότι για τον εσωτερικό έλεγχο προφανώς
αυτόν καθ’ αυτόν, µε τις βελτιώσεις που θα έπρεπε να είχαν τα
πρώτα άρθρα, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο ήταν υπέρ, αλλά το απέδειξε
και µε τη δηµιουργία θέσεων σε επίπεδο τµήµατος σε όλα τα
Υπουργεία. Το ξεκινήσαµε. Δεν µπορούσαµε να πούµε ότι είµαστε εναντίον.
Όµως, αντί εσείς να πατήσετε πάνω σε ήδη εφαρµοσµένες πολιτικές και εµπειρίες, µε βάση και το νοµοθετικό πλαίσιο που
υπήρχε, αλλά και τα παραδείγµατα του εξωτερικού, επιλέξατε
να δηµιουργήσετε στρεβλώσεις και περισσότερη γραφειοκρατία
και προφανώς να ανοίξετε -γιατί εκεί είναι και η µεγάλη µας ένσταση στο πρώτο σκέλος του νοµοσχεδίου- την αγαπηµένη σας
πόρτα στους ιδιώτες. Ανοίξατε την πόρτα στους ιδιώτες σε ένα
τόσο σοβαρό ζήτηµα του εσωτερικού ελέγχου. Και τι µας απαντήσατε στην επιτροπή; Ότι θέλει άλλες τέσσερις προϋποθέσεις
για να ανατεθεί σε ιδιώτη.
Μαντέψτε -κάνω µια µαντεψιά τώρα εδώ που είµαστε όλοι συγκεντρωµένοι- πόσοι φορείς, κυρίως µικρότεροι, θα καταφύγουν
και θα βρουν αιτιολογηµένες απόψεις για το ότι δεν µπορούν να
στελεχώσουν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες ελέγχου και ως διά
µαγείας θα εµφανιστούν εταιρείες εσωτερικού ελέγχου, που θα
ελέγχουν κυρίως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης -όπου έχω και
εµπειρία και γνώση- αλλά και άλλες περιπτώσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που δεν έχουν στελέχωση, όπως θα
έπρεπε να έχουν.
Εκτός λοιπόν από την επιτροπή ελέγχου και το θεσµό συµβούλου ακεραιότητας, δεν εισάγετε κάτι καινούργιο στη νοµική και
διοικητική πραγµατικότητα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Από αυτά που µας είπαν και οι φορείς εδώ -και µάλιστα αρκετοί
µε αναλυτικά υποµνήµατα που µας έδωσαν, αλλά και προφορικά
µας ανέπτυξαν-, δεν πετυχαίνετε να ρυθµίσετε µε ενιαίο τρόπο
τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και των µονάδων σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Δεν αντιµετωπίζετε το πρόβληµα των πολλαπλών ελεγκτικών
µηχανισµών, µε αποτέλεσµα να σηµειώνονται συχνά συγκρουόµενες και αλληλοκαλυπτόµενες περιπτώσεις ελεγκτικών αντικειµένων και ρυθµίσεων. Δεν διασφαλίζετε τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, κυρίως στο επίπεδο της στελέχωσης των µονάδων εσωτερικού ελέγχου, αλλά ούτε και στους προϊσταµένους και στη
διαδικασία επιλογής του συµβούλου ακεραιότητας.
Και βέβαια µέσα στο άρθρο 9, όπως είπα και πριν, αφήνετε το
παράθυρο ορθάνοιχτο για την επιλογή ιδιωτών και την ανάθεση
σε ιδιώτες των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.
Αυτά δεν τα είπαµε εµείς. Αυτά τα είπαν οι περισσότεροι από
τους φορείς που κλήθηκαν. Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ κατέθεσε
ένα πολύ απλό ερώτηµα. Με δεδοµένες τις τεράστιες ελλείψεις
προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες, πώς θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους και πώς αυτοί θα απαλλαγούν από τα άλλα καθήκοντά
τους, για να στελεχώσουν αυτούς τους ελεγκτικούς µηχανισµούς;
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Δεν είναι, εποµένως, µοιραίο ότι θα µπουν ιδιώτες, επειδή
ακριβώς γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι το δηµόσιο είναι υποστελεχωµένο -οι περισσότεροι φορείς του δηµοσίου- και αν πάρετε υπαλλήλους που ήδη έχουν καθήκοντα, θα υπάρξει πολύ
µεγάλο κενό σε όλους τους οργανισµούς και άρα µοιραία θα έρθουν ιδιώτες;
Και για να επεκτείνω το ερώτηµα, µε βάση τον συλλογισµό του
προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Οικονοµικών Επιθεωρητών, ποιο θα είναι το συνολικό κόστος µιας τέτοιας επιλογής για
το δηµόσιο, δεδοµένης της πληθώρας των διαδικασιών που προφανώς ελέγχει ο εσωτερικός έλεγχος; Έχουν υπάρξει οποιεσδήποτε σχετικές µελέτες ή έστω εκτιµήσεις;
Εν αναµονή, λοιπόν, των απαντήσεων θα αναφερθώ και στις
υπόλοιπες, πολύ λίγες όπως είπε ο συνάδελφος της Πλειοψηφίας -δυστυχώς, δεν είναι πολύ λίγες, είναι η πλειοψηφία των άρθρων του υπό κρίση νοµοσχεδίου- διατάξεις, µε πρώτη και
καλύτερη -αυτό που ορθά είπε- το άρθρο 38 και τις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής.
Κύριοι της Κυβέρνησης, συνεχίζετε και νοµοθετείτε κατά παράβαση του Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτονοµίας. Συνεχίζετε! Έχετε καταντήσει τα δηµοτικά συµβούλια διακοσµητικά και έρχεστε και µε την τροπολογία για τους
αναπτυξιακούς οργανισµούς και δίνετε αυτήν την αρµοδιότητα,
µια αρµοδιότητα δηλαδή σύστασης καινούργιας ανώνυµης εταιρείας. Την παίρνετε από το δηµοτικό συµβούλιο -που, κύριε
Υπουργέ, µας είπατε ότι µόνο επουσιώδεις αρµοδιότητες έχετε
δώσει, τις βασικές τις έχει κρατήσει το δηµοτικό συµβούλιο, αυτό
µας είπατε στην επιτροπή- και τώρα µπορεί ο κάθε δήµος να συστήνει είτε αν είναι πάνω από πενήντα χιλιάδες δικό του καινούργιο νοµικό πρόσωπο, δικιά του καινούργια ανώνυµη εταιρεία -και
άρα να µπαίνει σε έξοδα µετοχικού κεφαλαίου- είτε µε άλλον
φορέα, έναν φορέα του δηµοσίου φορέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό πια θα το κάνει µε απόφαση οικονοµικής επιτροπής! Το δηµοτικό συµβούλιο θα κάνει τον τροχονόµο!
Εγώ λέω πραγµατικά να καταθέσουµε τροπολογία -το σκεφτόµαστε, να σας πω την αλήθεια- να επιβάλουµε µε διάταξη νόµου
τη συνεδρίαση των δηµοτικών συµβουλίων µόνο δύο φορές το
χρόνο, µία φορά το εξάµηνο, να µαζεύονται οι άνθρωποι εκεί, να
έχουµε και µπουφέ που θα είναι τα έξοδα πληρωµένα, να κάνουν
µία γιορτή, µία την 25η Μαρτίου και µία την 28η Οκτωβρίου και
να χαίρονται όλοι µαζί που ο λαός τους εξέλεξε, αλλά η Κυβέρνηση επέλεξε να µην τους δίνει καµµία µα καµµία αρµοδιότητα.
Εκτός αυτού, η συγκεκριµένη διάταξη που φέρατε µε την τροπολογία -το αστείο της νοµοθέτησης- έρχεται σε ευθεία αντίθεση
µε το άρθρο που έχετε φέρει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Έχετε φέρει άρθρο για τους αναπτυξιακούς οργανισµούς και
λέτε µέσα ότι τις αποφάσεις θα τις παίρνει το δηµοτικό συµβούλιο! Έρχεστε µε τροπολογία σας στο ίδιο νοµοσχέδιο και το αναιρείτε. Δεν θα τις παίρνει πλέον το δηµοτικό συµβούλιο. Θα τις
παίρνει η οικονοµική επιτροπή. Μπράβο, αυτό είναι µια πολύ
σωστή νοµοθέτηση!
Θέλω να κάνω και µια αναφορά στο άρθρο 52, το οποίο
εσφαλµένα δεν το θίξαµε στην επιτροπή, αλλά θα το θίξουµε
εδώ. Μιλάω για τον δικό σας τον νόµο που φέρατε πριν από λίγους µήνες πάλι, για τη διαδικασία πολιτογράφησης Ελλήνων
πολιτών και απόκτησης ιθαγένειας. Πλέον δεν θα αρκεί, απ’ ό,τι
µας λέτε στο άρθρο 52, η παρακολούθηση των τριών τάξεων του
γυµνασίου ή του λυκείου που ήταν υπαλλακτικός. Χρειάζεται παρακολούθηση και των έξι τάξεων, είτε εννέα τάξεων δηµοτικού
και γυµνασίου.
Πρόκειται, εποµένως, για σαφή αυστηροποίηση της ισχύουσας διάταξης. Είναι σαφέστατο αυτό και νοµίζω ότι προκύπτει.
Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν αρκούν τρία χρόνια επιτυχούς
παρακολούθησης στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή
το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας. Τι ακριβώς αµφισβητεί η Κυβέρνηση; Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ή την επάρκεια των
κρατικών πιστοποιητικών ελληνοµάθειας;
Θεωρούµε ότι µε τη ρύθµιση αυτή συνεχίζετε και βάζετε υπέρµετρα εµπόδια σε ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα και είναι
πλήρως ενταγµένοι στην κοινωνία µας.
Για τον ΑΣΕΠ σας είπα ότι θα αναφερθούµε αναλυτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τις τροπολογίες, µε κάποιες είµαστε σύµφωνοι. Με
τις περισσότερες, όπως σας είπα και πριν, είµαστε αντίθετοι.
Το ζήτηµα της διάταξης για τους δικηγόρους - αυτοδιοικητικούς δηµάρχους είναι ορθό. Νοµίζω ότι εκεί ήταν ένα σφάλµα
του κυρίου Προέδρου. Το λέω µιας και τυχαίνει και σήµερα προεδρεύετε την ώρα της οµιλίας µου. Δεν νοµίζω ότι τότε είχε γίνει
επίτηδες. Νοµίζω ότι είχε γίνει από κακή συνεννόηση των συγκεκριµένων Υπουργείων. Ενώ είχε αρθεί το κώλυµα, δηλαδή το
ασυµβίβαστο που είχαν οι δήµαρχοι -το οποίο δεν ήταν και ορθό,
κατά την άποψή µου- άσκησης του επαγγέλµατός τους, ήρθε
µετά από λίγους µήνες από εκείνο το νόµο ο Κώδικας Δικηγόρων
και µόνο για τους δικηγόρους -προφανώς δεν έγινε επίτηδες- και
νοµίζω ότι ορθά φέρνετε αυτήν την τροποποίηση, η οποία στην
πραγµατικότητα αποτελούσε στρέβλωση. Όλοι οι δήµαρχοι µπορούσαν να ασκούν το επάγγελµά τους, εκτός από τους δικηγόρους. Δεν ήταν ορθό. Οπότε αυτό ορθά το φέρνετε σήµερα.
Βέβαια, έτσι όπως το έχετε φέρει, νοµίζω ότι δεν είναι µόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είχε προταθεί
τότε, αν θυµάστε, και από τους δικηγορικούς συλλόγους, από
την Ολοµέλεια και από την επιτροπή µετά, τέλος πάντων.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι, το γνωρίζω, αλλά νοµίζω ότι ήταν µία στρέβλωση της βούλησης του νοµοθέτη, οπότε
ορθώς έρχεται και διορθώνεται.
Να κλείσω -µόνο για ένα λεπτό- χωρίς να κάνω τις παρατηρήσεις που έκανα στην επιτροπή, µε το ζήτηµα «Αντώνης Τρίτσης»,
για το οποίο συνεδριάζει αυτή τη στιγµή το διοικητικό συµβούλιο
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων.
Θέλει σοβαρές βελτιώσεις η κοινή υπουργική απόφαση. Έχει
δηµιουργήσει τροµερά προβλήµατα και στρεβλώσεις και αδικίες
ανάµεσα στους δήµους. Οι δήµοι της επαρχίας δεν ξέρουν πια
τι να κάνουν. Έχουν ήδη ετοιµάσει -προφανώς, αφού έκλεινε το
πρόγραµµα στις 30 Απριλίου, το γνώριζαν γιατί το είχε δηλώσει,
έστω και αν δεν την είχε κάνει επίσηµα την ανακοίνωση ο κύριος
Αναπληρωτής Υπουργός- πληθώρα φακέλων και τώρα καταλαβαίνουν ότι βγαίνουν εκτός, επειδή συµψηφίζεται το πρόγραµµα
µε τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ».
Στον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» κυρίως οι δήµοι της περιφέρειας είχαν εντάξει έργα, γιατί αυτή ήταν η φιλοσοφία του και για λόγους δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για αναπτυξιακούς λόγους και για έναν
επιπρόσθετο λόγο που δεν τον λύνει η ΚΥΑ και πρέπει να τον
λύσει ο Υπουργός: Οι επαρχιακοί δήµοι -το είπαµε και στην επιτροπή- έχουν την αρµοδιότητα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, που σηµαίνει ότι τα έργα τα κάνουν είτε οι δήµοι είτε οι
ΔΕΥΑ και εντάσσονται στο πρόγραµµα αυτό. Οι δήµοι της Αττικής και της Θεσσαλονίκης δεν έχουν τέτοια αρµοδιότητα. Άρα,
ή πρέπει να εξαιρεθεί από τα πλαφόν και να µπουν τα έργα αυτά
εκτός, ώστε να υπάρξει µια δικαιοσύνη, ή πρέπει οι δήµοι της
επαρχίας να αναπροσαρµόσουν τα πλαφόν.
Και υπάρχουν και πολλές στρεβλώσεις µε τις κατηγοριοποιήσεις των δήµων. Οι πρωτεύουσες δήµων παίρνουν υπέρµετρα
πολλά. Το Μεσολόγγι το γνωρίζετε ότι παίρνει διπλάσια λεφτά
από το Αγρίνιο; Ο Δήµος Μεσολογγίου ως πρωτεύουσα, µικρότερος από τον Δήµο Αγρινίου, παίρνει περισσότερα χρήµατα από
τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ», διπλάσια σχεδόν. Υπάρχουν τέτοιες στρεβλώσεις σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να τα δει ο Αναπληρωτής
Υπουργός. Είµαι σίγουρος ότι σήµερα η ΚΕΔΕ θα του τα θέσει.
Και εµείς έχουµε προτάσεις επ’ αυτού, δεν κάνουµε µόνο κριτική, γιατί ο στόχος µας, όπως είπα και στην επιτροπή, είναι
πραγµατικά να αποτελέσει συνέχεια του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ» και αναπτυξιακό εργαλείο στην τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Μέχρι να απολυµανθεί το έδρανο, θα σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου) Έχω, λοιπόν, την
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τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επί της αιτήσεως άρσης
ασυλίας του συναδέλφου Βουλευτή κ. Σταύρου Αραχωβίτη.
Ψήφισαν συνολικά 206 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσης ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 183 Βουλευτές.
Κατά της άρσης ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 23.
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«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε, ουδείς.
Συνεπώς, η αίτηση εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας θα εµφανιστεί στις οθόνες της Αίθουσας.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίζουµε τώρα
µε την επόµενη εισηγήτρια την κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι να πρωτοπούµε µαζί, κύριε
Υπουργέ; Σε ησυχία δεν µας αφήνετε και συνέχεια σε περιπέτειες µάς βάζετε. Τώρα ξεκινήσατε µία καινούργια ιστορία µε
τους απόδηµους. Θα πω γιατί κόπτεσθε τόσο πολύ, αθώος κανείς δεν είναι σε αυτήν την Αίθουσα, πλην της παράταξής µας,
που από την αρχή έλεγε αυτά και τη µεταρρύθµιση αυτή τη φέραµε εµείς. Χώρια η καληµέρα µας, λοιπόν, σε αυτά.
Όµως, πριν προλάβουµε να πούµε και αυτά και τούτα και τα
άλλα, έρχεστε µε µία ΚΥΑ και βασανίζετε τους δηµάρχους και
τους δήµους και τις δηµοτικές αρχές, «στραγγαλίζετε» την αυτοδιοίκηση και τη βάζετε στον γύψο, λες και τι σας έφταιξε; Και
δεν την κάνετε όµηρο ενός κακού κράτους, µιας κακιάς Κυβέρνησης και τα λοιπά, τη θέλετε εκεί, κάτω από την «µπότα» του
ίδιου του Υπουργού. Είπε ο Υπουργός ότι θα περάσει, δεν είπε ο
Υπουργός, δεν περνάει. Σωστό; Όχι. Δίκαιο; Όχι. Δηµοκρατικό;
Καµµία σχέση µε τη δηµοκρατία.
Πάρτε το πίσω αυτό! Αναταραχή µεγάλη έχετε φέρει µε αυτή
την ΚΥΑ µεταξύ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ» και «Αντώνη Τρίτση». Ούτε τον
έναν τιµάτε ούτε τον άλλον που θέλετε εν πάση περιπτώσει να
τον αναφέρετε.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να το δείτε προσωπικά, κύριε Υπουργέ,
αυτό και να επέµβετε σε αυτό. Μιλήστε µε τους δηµάρχους!
Εµείς στα διαδικτυακά που κάνουµε βλέπουµε ότι περισσεύει η
οργή αυτό τον καιρό και δεν νοµίζω ότι είστε ο άνθρωπος που
θέλει να ξεσηκώνει την οργή.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σηµερινά µας, κοιτάξτε, όλη η ιστορία
µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα που µας φέρνετε µοιάζει µε ένα
κουίζ, ένα κουίζ που εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να λύσουµε,
βλέποντας και το πρόσωπο του Υπουργού µέσα σε αυτό, διότι ο
Υπουργός της Κυβέρνησης έλεγε πριν τέσσερις µήνες στη
Βουλή και συγκεκριµένα στις 11 Γενάρη 2021 -είναι και αυτά τα
Πρακτικά, λέξη δεν αφήνουν- για το νέο πόστο σας.
Λέγατε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: «Εγώ δεν καταθέτω ποτέ τροπολογίες χωρίς να έχω ενηµερώσει την επιτροπή ότι θα καταθέσω και τον λόγο που δεν µπόρεσα να καταθέσω στο Σώµα τις
τροπολογίες αυτές». Τουλάχιστον ο Θεοδωρικάκος δεν είπε τέτοιο πράγµα. Εσείς το είπατε, όµως, το είπατε.
Εσείς είπατε και κάτι ακόµα πριν από δύο µέρες στη Βουλή,
όµως. Είπατε: «Όταν κατατίθεται µία τροπολογία, είναι αυτό σε
γνώση των συναδέλφων και κανένα πρόβληµα δεν δηµιουργεί
στους Βουλευτές. Έξι σηµεία θα έχει η τροπολογία την οποία
φέρνω και κανένα πρόβληµα».
Πέρα από το ότι το δικό µας πρόβληµα είµαστε εντεταλµένοι
να το πούµε εµείς για τον εαυτό µας και για την παράταξή µας δεν θα µας ερµηνεύετε κιόλας, δεν νοµίζω ότι µπορείτε να µας
ερµηνεύσετε καλά- στις τροπολογίες που µετράµε, κύριε Υπουργέ, µία απλή στατιστική παράθεση των αριθµών σάς διαψεύδει κατηγορηµατικά. Φέρατε ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών µε εννέα και όχι έξι ρυθµίσεις, επίσης µία απολύτως άσχετη τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού, επίσης µία άσχετη τροπολογία µε θέµατα του Υπουργείου
σας επτά ολοκαίνουργιων ακόµα άρθρων, µία ακόµη τροπολογία
µε σύνολο ρυθµίσεων είκοσι δύο, εξήντα δύο ρυθµίσεις τώρα
σκαρφαλώνουν στις ογδόντα τέσσερις. Για να µην τα πολυλογώ,
τριάντα τέσσερα από αυτά τα άρθρα φέρατε µόνο στη διαβούλευση και πενήντα -λέει η αριθµητική- δεν φέρατε.
Και επίσης, θα επικαλεστώ τη δηµοκρατία, αν αυτό θεωρείτε
ότι στη διαβούλευση συνιστά όρο δηµοκρατίας. Μόνο εσείς το
γνωρίζετε αυτό.
Επίσης, είστε ο Υπουργός που πάλι στις 11 Γενάρη 2021 είπατε ότι δεν αιφνιδιάζετε το Σώµα, ότι δεν σας αρέσουν οι αιφνιδιασµοί. Μου αρέσει που συναινείτε τώρα και κάνετε και «ναι».
Δεν σας αρέσουν οι αιφνιδιασµοί, αλλά κοιτάζεστε στον καθρέφτη σας, κύριε Υπουργέ; Δεν εννοώ τον φυσικό καθρέφτη, µια
χαρά εγώ σας βρίσκω, τον πολιτικό σας καθρέφτη εννοώ, τον
πολιτικό. Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας, αλήθεια; Και το εννοώ
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αυτό που σας λέω, διότι φέρατε µόλις προχθές αιφνιδιαστικά, µε
ντόρο πολύ και θόρυβο µεγάλο -µονοπωλήσατε ουσιαστικά τον
Τύπο- εκτός προγραµµατισµού το θέµα πάλι της ψήφου του απόδηµου Ελληνισµού. Καλώς το φέρνετε, επικυρώνετε τη θέση του
Κινήµατος Αλλαγής και µας δικαιώνετε. Το ξέρετε, πάλι συναινείτε.
Εµείς, λοιπόν, εξαρχής στη συζήτηση αυτού του αρχικού δειλού σας νοµοσχεδίου -προσέξτε, εµείς διαβάζουµε πίσω από τις
λέξεις, θα το πω και µετά-είπαµε ότι φιάσκο πάει να γίνει µάλλον
η ιστορία αυτή. Μάλλον δεν µπορείτε να εγγράψετε στους εκλογικούς καταλόγους. Βλέπετε ότι αυτοί οι κόφτες ήταν πολύ
πράγ- µα και δεν προσέρχεται ο πληθυσµός να εγγραφεί. Γι’
αυτό και πάτε να σώσετε τώρα την παρτίδα, όχι ότι σας έπιασε
ο πόνος. Μη λέτε τέτοια! Τα κρυφά νούµερα τού πόσοι ενεγράφησαν ή όχι τα ξέρετε µόνο εσείς. Είναι ένα πράγµα σαν τα
«greek statistics». Μόνο εσείς τα ξέρετε αυτά, oι κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας.
Εσείς, λοιπόν, ως µέγας τακτικιστής είδατε το παράθυρο ευκαιρίας που σας άνοιξε η διφορούµενη και αντιφατική στάση του
ΣΥΡΙΖΑ και ορθώς το εκµεταλλεύεστε. Πράγµατι, φέρατε την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε πολύ δύσκολη θέση, την καρφώσατε, µε την πλάτη στον τοίχο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη στιγµή.
Στρατηγική η δουλειά σας, εγώ τουλάχιστον το αναγνωρίζω από
τη δική µου πλευρά. Όλοι σας ενθουσιασµένοι µε την πολιτική
νίκη και βλέπω µάλιστα να προσέρχονται και Βουλευτές και να
λένε «µπράβο, Βορίδη!». Και αυτό είναι κάτι που σε έναν πολιτικό
της δικής σας κλάσεως αρµόζει.
Όµως, η αυριανή ρύθµιση για την ψήφο των εκτός συνόρων
Ελλήνων θυµίζω ότι απαιτεί διακόσιους από τους τριακόσιους
Βουλευτές. Συνεπώς, απαιτεί συναινέσεις κοµµάτων πολλών,
συµπεριλαµβανοµένου και του ΣΥΡΙΖΑ, ειδάλλως τα µαθηµατικά
σας δεν θα βγουν.
Επειδή, λοιπόν, ακούγονται πολλά περί συναινέσεων και εσείς
µας είπατε ορθά κοφτά προχθές ότι εγώ δεν είµαι υπέρ των συναινέσεων, µην παραφράζετε, εγώ λέω ότι παίρνω την εντολή
από τον ελληνικό λαό να κάνω την πολιτική µου, αυτήν την εντολή πήρατε από τον ελληνικό λαό. Τι θα γίνει, λοιπόν, τώρα εδώ;
Τακτικίστικα και στρατηγικά πώς θα «στριµώξετε» τον ΣΥΡΙΖΑ
στη Βουλή µε συγκεκριµένη στρατηγική για το θέµα της ψήφου
των αποδήµων; Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα «τακτικίστικα» και
«στρατηγικά». Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
Όµως, κύριε Βορίδη, από τη στιγµή που λέτε πως δεν είστε
υπέρ των συναινέσεων, αυτό το φέρνετε εσπευσµένα για ποιον
λόγο, αλήθεια; Διότι από τα ειωθότα τουλάχιστον ένας «grandmaster τακτικιστής» ή µένει σιωπηλός ή παίζει «κατενάτσιο» ή
κρατάει χαµηλά τη µπάλα, σε κάθε περίπτωση λίγα τα λόγια του,
σταράτα µέχρι να βρει την καλή ευκαιρία.
Τώρα, λοιπόν, τι θα γίνει; Κι αν ξεµπροστιάσετε τον ΣΥΡΙΖΑ,
µετά τους απόδηµους µε τι µάτια να τους κοιτάξουµε πάλι; Στριµώχνετε, λοιπόν, αυτούς και αφήνετε την ουσία.
Όµως, µία ακόµα µεγάλη αλήθεια είναι ότι µε απογοήτευση ο
λαός δεν παρακολουθεί µόνο τη δική σας στρατηγική, αλλά παρακολουθεί και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µία παράταξη που
αυτοχαρακτηρίζεται ως «προοδευτική» και «Αριστερή» και αφήνει άφωνο τον πολίτη που µε τη στοιχειώδη νοηµοσύνη του µέσου συνετού ανθρώπου αναρωτιέται: Γιατί, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, βάζετε «κόφτες» στην ψήφο
των αποδήµων; Γιατί; Εξηγήστε το! Δεν θα πρέπει να ανέβετε
στο Βήµα και να το εξηγήσετε; Γιατί µια προοδευτική παράταξη
που δήθεν κόπτεται περί της δηµοκρατίας, της απλής αναλογικής και κάνει όλη αυτήν τη φασαρία για τα «εδώδιµα» και «αποικιακά» της δηµοκρατίας, δεν κάνει τα αυτονόητα; Γιατί να µην
θέλετε ελεύθερα αυτός που µπορεί να πάρει το αεροπλάνο και
να έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει να συνδεθεί και πάλι µε την πατρίδα και να κρατήσει την επαφή του;
Γιατί, λοιπόν, τόσο «bullying» στην κ. Τζάκρη; Τι είπε η κυρία
Βουλευτής, που αυτό τον καιρό, και σήµερα, νοµίζω, βρίσκεται
στον ΣΥΡΙΖΑ; Όχι µόνο θα δώσουµε, είπε η κ. Τζάκρη, τη µάχη
για την άρση των περιορισµών, θα τους καταργήσουµε αµέσως
µόλις επιστρέψουµε στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί είναι
άδικοι και υποτιµητικοί. Και δεν έχω και λόγια να τους χαρακτη-
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ρίσω, είπε η κ. Τζάκρη.
Η κ. Τζάκρη εκτός από τη γνωστή προσωπική πολιτική διαδροµή της, µε όσα αυτή σηµαίνει στα δικά µου µάτια σε επίπεδο
αξιών, αρχών και συνέπειας και όλα αυτά τα ψιλά γράµµατα εν
πάση περιπτώσει, είναι υπεύθυνη τοµεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για τον
Απόδηµο Ελληνισµό. Τίτλος βαρύς, φαντάζοµαι, αναλόγως της
βαρύτητας της κ. Τζάκρη.
Και έσπευσαν όλοι οι ενδιαφερόµενοι περί του ΣΥΡΙΖΑ να µιλήσουν για το θέµα αυτό για ατυχείς δηλώσεις και για γκάφα της
τοµεάρχου, προφανώς παρασυρµένοι από κεκτηµένη ταχύτητα,
διότι είπε τα αυτονόητα. Την αλήθεια έλεγε, καµµιά ατυχή δήλωση δεν έκανε. «Κανένας κόφτης και κανένας περιορισµός»
είπε. Τώρα εσείς ψάχνετε τις λέξεις και ποιος είναι πίσω από τις
λέξεις. Όλοι ξέρουµε ποιος είναι πίσω από τις λέξεις, το λέει και
το τραγούδι. Και µάλιστα όταν τον ανακαλύπτεις, σε πιάνει και
µια µελαγχολία.
Κατά τα λοιπά, περί της αριθµητικής, κύριε Υπουργέ µου, που
δεν θέλετε να την παραδεχθείτε, στρατηγικώς, ορθώς µεν είπα,
πλην όµως δεν βγαίνουν οι αριθµοί. Αυτό, κατά τη δική µας αντίληψη -γι’ αυτό και το καταθέτουµε στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου- είναι στάση απαξίας και όχι αξίας απέναντι στους
απόδηµους. Ες αύριον, όµως, τα σπουδαία στην αρµόδια επιτροπή, όπου θα πούµε τα υπόλοιπα.
Και έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο για τον ιστορικό έλεγχο των
µονάδων του δηµοσίου και την καταπολέµηση της διαφθοράς
στο δηµόσιο. Από τίτλους και βερµπαλισµούς δεν σας πιάνει κανένας, δεν υπάρχει προηγούµενο! Ένας νοµοθετικός αχταρµάς
από τη µία -είπα πριν για τις τροπολογίες σας-, ενώ βεβαίως εδώ
έχετε έναν ελεγχόµενο που είναι ελεγκτής και έναν ελεγκτή που
γίνεται ταυτοχρόνως και ελεγχόµενος.
Όπως σας είπαµε και στις επιτροπές, δεν καταβάλλετε την παραµικρή προσπάθεια να διορθώσετε λάθη του παρελθόντος. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι παρόµοιοι νόµοι για τον εσωτερικό
έλεγχο της δηµόσιας διοίκησης µπήκαν στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας µε έναν νοµοθετικό βερµπαλισµό και έναν νοµοθετικό
πληθωρισµό άνευ προηγουµένου, εσείς δεν κάνετε τίποτα σήµερα για να το διορθώσετε. Δυστυχώς, έχουµε την ακεραιότητα
στον δηµόσιο τοµέα να αποκτά έναν χαρακτήρα αόριστο, µία
αφαιρετική έννοια που στην ουσία δεν σηµαίνει τίποτα. Όµως, η
ακεραιότητα αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες και ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσµούς.
Σας εµπιστεύονται οι πολίτες για να φτιάχνετε τέτοιον θεσµό;
Εδώ είναι το ερώτηµα, απλό και πολύ ωραίο. Κυβερνάτε ήδη δύο
χρόνια. Έρχεστε και µας φέρνετε νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση της διαφθοράς, µας δίνετε ντουζίνες χαρτιά, αλλά άλλα
λέτε και άλλα πράττετε. Απευθείας αναθέσεις, κατά παρέκκλιση
διατάξεις, αναξιοκρατία, κατακόρυφη αύξηση των µετακλητών,
τοποθετήσεις «ηµετέρων», λίστες στα ΜΜΕ. Λέτε: «Θέσπιση αυστηρού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο της δηµόσιας διοίκησης», όταν δεν έχετε αφήσει τίποτα, τα έχετε περάσει όλα και τα
κάνατε και ρηµαδιό σε δύο χρόνια! Και αυτός που σας ακούει,
λοιπόν, ο πολίτης, λέει ότι για άλλη µία φορά «µία τρύπα στο
νερό» ή οι πιο υποψιασµένοι λένε «αλήθεια, πάλι οι εταιρείες θα
µπουν µέσα;». Γιατί δεν θα υπάρχουν υπάλληλοι. Πώς θα υπάρχουν υπάλληλοι; Δεν σας φτάνουν! Χιλιάδες υπάλληλοι! Έχετε
χίλιους επτακόσιους περίπου φορείς µε βάση την απογραφή του
2019, γιατί δεν αξιωθήκατε να κάνετε µέχρι το 2021.
Σ’ αυτούς τους φορείς, λοιπόν, πώς θα βάλετε συµβούλους
ακεραιότητας; Πού θα τους βρείτε; Πώς θα κάνετε τις επιτροπές
εσωτερικού ελέγχου; Όλο αυτό το προσωπικό; Δεν µας έχετε
φέρει ούτε ένα στοιχείο, παρά το γεγονός ότι σας το ζητήσαµε
επίµονα στις επιτροπές που κάναµε, ούτε για τα logistics αυτής
της ιστορίας ούτε για τα νούµερα -δηλαδή πόσο κοστίζει στην
Ελλάδα αυτό που πάτε να κάνετε-, ούτε βεβαίως και για τον
τρόπο µε τον οποίο οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα συµµετέχουν σε
αυτά µέσα από µία υπηρεσία στην οποία δεν βάζετε πρόσθετα
προσόντα. Και εδώ µε συγχωρείτε και για τους ανθρώπους που
έκαναν τη δουλειά πίσω από την «κουρτίνα» του Υπουργού, αλλά
έχετε ξεσηκώσει τελείως την αγγλική ορολογία και τη µεταφέρετε και µε έναν τρόπο που δεν δέχεται ακόµα και το Google
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translate. Ούτε αυτό δεν κάνατε σωστά! Φέρνετε ένα πλαίσιο
εσωτερικού ελέγχου και διανοµής, ακαταλαβίστικα τέλος πάντων
ελληνικά, που µάλλον τα καταλαβαίνετε µόνο εσείς. Λέω, είµαστε
σε παράλληλο σύµπαν;
Έχουµε ξαναδεί την «έφοδο» των ιδιωτών στο κράτος, όπως
έχουµε ξαναδεί και τη δική σας «έφοδο», της δική σας Κυβέρνησης µε τα «σκόιλ ελικικού», για να επιµορφώσετε, υποτίθεται,
στην πρώτη καραντίνα τους επιστήµονες της χώρας, εκείνο το
«βατερλό»! Την είδαµε, επίσης, τον Φλεβάρη στη Λάρισα, στην
εκλογική µου περιφέρεια, όπου επισκεπτόσασταν το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο και τότε µιλούσατε για τους ιδιώτες που πρέπει να µπουν στα νοσοκοµεία. Μετά µας πήρε η µεγάλη µπόρα
και η πανδηµία η τρανή και τα πήρατε πίσω όλα αυτά µέσα σε
µία νύχτα. Και το ΕΣΥ και το ΕΣΥ, το δικό µας ΕΣΥ! Ήρθατε και
καθίσατε πάλι στην πλάτη ενός µεγάλου µεταρρυθµιστικού προοδευτικού θεσµού! Και καλά κάνατε! Διότι τους θεσµούς εµείς
και τις µεταρρυθµίσεις στη χώρα τις φτιάχνουµε για τους πολίτες
και για τη δηµοκρατία µας και για την πατρίδα µας. Γι’ αυτό τους
φτιάχνουµε! Δεν τους φτιάχνουµε για να τους κρατήσουµε εµείς
στο χρονοντούλαπο της δικής µας ιστορίας! Τι κάνετε, όµως,
εσείς;
Ή µήπως να πω για τα άλλα που είδαµε φέτος, να φτιάχνετε,
δηλαδή, θέµατα για την τράπεζα θεµάτων της ιθαγένειας, ορισµένα από τα οποία, όπως εικάζω, ούτε εσείς δεν θα µπορούσατε να τα απαντήσετε σωστά, κύριε Υπουργέ! Με συγχωρείτε
τώρα, δεν υποτιµώ κανέναν, αλλά εγώ θα οµολογήσω από το
Βήµα της Βουλής ότι ένα «πηλήκιο» το µπέρδεψα εκεί µε τα «πηλήκια»! Εσείς µπορεί να τα ξέρετε όλα τα «πηλήκια», κύριε Βορίδη!
Βάλατε, λοιπόν, στους ανθρώπους ιδιωτικά φροντιστήρια,
στους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν την ιθαγένεια της Ελλάδας και τρέχουν στο «πανηγύρι» των ιδιωτών για άλλη µια
φορά. Τους βάλατε να ξεχωρίσουν τα πανοµοιότυπα «πηλήκια»
της Πυροσβεστικής, της Αστυνοµίας, του Ναυτικού και της Αεροπορίας που τόσο πολύ µοιάζουν µεταξύ τους τα δύο ή τη σηµασία της «φανουρόπιτας», για να πάρουν την ιθαγένεια. Τη
σηµασία της «φανουρόπιτας»! Και πρέπει να είµαστε περήφανοι
γι’ αυτά τα πράγµατα και για τον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνησή σας ενεργεί, εξοργιστικά και αστεία µαζί! Υπαρκτός «σουρεαλισµός», λέω εγώ, πολιτικός «σουρεαλισµός»! Κάποια στιγµή
να µιλήσουµε και γι’ αυτό στην επιτροπή. Νοµίζω ότι θα µας
δοθεί η ευκαιρία να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Στους θεσµούς,
όπως το σύµβολο της ακεραιότητας, στήνετε ανώγεια και κατώγεια! Τα ίδια κάνετε και στις µονάδες εσωτερικού ελέγχου. Ούτε
πόσο κάνει µας είπατε, ούτε πού θα βρείτε το προσωπικό µάς είπατε, ούτε τον τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλίσετε τις εγγυήσεις λειτουργίας και ακεραιότητας, όταν εγώ θα είµαι αυτός που
θα εξετάζω τον διπλανό µου υπάλληλο - φίλο στο γραφείο, µε
τον οποίο είµαι δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια µαζί! Και σε ποιον
θα αναφέροµαι, βεβαίως; Σε εσάς! Στον Υπουργό «µου»! Ο υπάλληλός «σας» θα έρχεται να απολογείται. Και θέλετε να πείτε στον
ελληνικό λαό ότι αυτό είναι κατάκτηση της δηµοκρατίας!
Τελειώνοντας, λέω το εξής: Έγινε πολύ µεγάλος ντόρος για
το θέµα του ΑΣΕΠ και για το περιβόητο άρθρο 54. Εµείς δεν
έχουµε καµµία εµµονή µε αυτό. Ούτως η άλλως, γνωρίζετε πολύ
καλά, ότι αντιπολιτευτική είναι η θέση µας. Παρ’ όλα αυτά, είµαστε «θεµατοφύλακες», όπως πολλές φορές έχουµε πει από αυτό
το Βήµα, δηµοκρατικών θεσµών τους οποίους µάλιστα έχουµε
δηµιουργήσει εµείς µε το µυαλό µας, µε την έµπνευσή µας, µε
τη δηµοκρατική µας «πλάτη». Και κρατήσαµε στη χούφτα µας
αυτές τις µεταρρυθµίσεις, παρά τους δύσκολους καιρούς.
Στο άρθρο 54, λοιπόν, δυστυχώς παραβιάζετε ανοιχτές θύρες.
Μεθοδεύετε διαδικασίες µε προέδρους και µέλη της επιλογής
σας, παρατείνετε θητείες και δείχνετε έτσι ότι δεν πιστεύετε επ’
ουδενί, κύριε Υπουργέ, στις συναινέσεις βάζοντας φωτογραφικές ρυθµίσεις. Μόνο τη φωτογραφία δεν µας φέρατε στο συγκεκριµένο άρθρο να τη δούµε και να την έχουµε. Όµως, την
ξέρουµε, καθώς δηµοσιεύτηκε παντού. Κι εσείς την έχετε, ελπίζω

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

όχι στο πορτοφόλι σας, τόσο αγαπητά.
Όµως, ανοίγετε µία κερκόπορτα πια στο ίδιο το ΑΣΕΠ -γι’ αυτό
µας πονάει- στην κορωνίδα, στη ναυαρχίδα των ανεξάρτητων θεσµών. Γι’ αυτό, λοιπόν και εµείς λέµε ένα µεγάλο «όχι» στο συγκεκριµένο θέµα.
Τέλος, µε το χέρι που βάζετε για άλλη µία φορά στην αυτοδιοίκηση -«παλιά µου τέχνη κόσκινο» το έχετε κάνει- αφαιρείτε στο
όνοµα της πανδηµίας αρµοδιότητες από τα συµβούλια, δηµοτικά
και περιφερειακά και πηγαίνετε τις αρµοδιότητες πάλι στις οικονοµικές επιτροπές, κύριε Υπουργέ.
Μιλάτε για τον εγνωσµένα διαλυτικό «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» -εγώ είµαι
µαζί σας σε αυτό- που πονηρά δήθεν χρησιµοποίησε την απλή
αναλογική για να κάνει περισσότερη δηµοκρατία στην Ελλάδα.
Δεν θέλατε περισσότερη δηµοκρατία. Τα κουκιά σας µετράγατε
κι εσείς. Όµως, εσείς από την άλλη, ήρθατε µε έναν αντιδηµοκρατικό τρόπο να αποστεώσετε τα δηµοτικά και περιφερειακά
συµβούλια και να τα βάλετε στον γύψο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, µία φορά κάνετε µπαλάκι τους
θεσµούς µεταξύ σας οι δύο, µία φορά κάνετε µπαλάκι τους απόδηµους, την άλλη κάνετε τους δηµοσίους υπαλλήλους, την άλλη
κάνετε τους αυτοδιοικητικούς, άλλοτε τους εργαζόµενους, άλλοτε τους µικροµεσαίους, άλλοτε τους αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Λιακούλη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι οι πολίτες δείχνουν ανοχή και υποµονή. Η συγκυρία συνηγορεί. Όµως έρχονται πάλι οι καιροί που οι πολίτες θα αποφασίσουν, γιατί ξέρετε, πάντοτε, οι πολίτες κρίνουν, συγκρίνουν και
αξιολογούν.
Εµείς είµαστε σίγουροι ότι παραδίδοντάς σας στην κρίση
τους, µόνο επιβεβαίωση της δηµοκρατικής παράταξης και των
ιδεών µας θα έρθει.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση αναφορικά µε το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου του δηµόσιου τοµέα και τον Σύµβουλο Ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση είναι µία µνηµονιακή εκκρεµότητα, προαπαιτούµενο του νέου κύκλου της αξιολόγησης που
διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό, άλλωστε και πιέζει να
εφαρµοστεί η δόµηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Και
όλα αυτά µε πρόσχηµα τη διαφάνεια!
Όποτε θέλει να συγκαλύψει, να κρύψει ή να αποπροσανατολίσει η Κυβέρνηση σε ένα νοµοθέτηµά της, προβάλλει την ανάγκη
της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης, της αποτελεσµατικής
διοίκησης. Στην πραγµατικότητα, όµως, προσθέτει µία ακόµα αντιδραστική µεταρρύθµιση στα πλαίσια του αστικού επιτελικού
κράτους, προκειµένου να προσαρµόσει τον δηµόσιο τοµέα και
τη δηµόσια διοίκηση στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου και
να το υπηρετήσει σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης.
Η προσπάθεια προσαρµογής της δηµόσιας διοίκησης και του
δηµόσιου τοµέα στις εκάστοτε συνθήκες του αστικού κράτους
δεν είναι κάτι καινούργιο. Όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις
τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, µε Νέα Δηµοκρατία, Νέα
Δηµοκρατία - ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τώρα πάλι Νέα Δηµοκρατία, άφησαν όλες το αποτύπωµά τους. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ µε τους νόµους Κατρούγκαλου και Βερναρδάκη άφησε άθικτο το πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα 2014-2020» επί υπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του σηµερινού Πρωθυπουργού,
στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Άρα, επί της ουσίας δεν συζητάµε κάτι καινούργιο. Άλλωστε,
επί του συγκεκριµένου που συζητάµε, ο ν.4270/2014 που ενσωµατώνει ευρωπαϊκή οδηγία ορίζει την υποχρέωση όλου του δηµόσιου τοµέα και των ΟΤΑ για την κατάρτιση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Είναι ένας νόµος που βασίζεται σε προγενέστερο
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νόµο το 2006.
Πρέπει, λοιπόν, τόσο η Νέα Δηµοκρατία ως Κυβέρνηση, όσο
και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής που έχουν πρωταγωνιστήσει
όλοι µαζί στην υπογραφή µνηµονίων, να πάψουν να το παίζουν
αθώες περιστερές, υπέρµαχοι της διαφάνειας και της τιµιότητας.
Η πραγµατικότητα που ζουν οι εργαζόµενοι είναι ο αδιάψευστος µάρτυρας για το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη αρκετών
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών στους φορείς του δηµοσίου -ποιον να πρωτοπούµε, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΑΣΕΠ, Υπουργείο Οικονοµικών, Συνήγορος του
Πολίτη, Αποκεντρωµένη Διοίκηση για τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.ο.κ.- τα προβλήµατα όχι µόνο δεν επιλύθηκαν,
αλλά διογκώθηκαν και πολλές φορές συγκαλύπτονται, µόνο και
µόνο για να µην αποκαλυφθούν οι ουσιαστικές πλευρές της λειτουργίας του κάθε φορέα, οι σκοποί και στόχοι του.
Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Τι να πρωτοπούµε; Να ξεκινήσουµε από τα νοσοκοµεία της χώρας και την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µε τις µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδοµές, που είχε ως αποτέλεσµα την αδυναµία του δηµοσίου συστήµατος υγείας, παρά την ηρωική προσπάθεια των υγειονοµικών,
να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες υγείας του λαού από
τον φονικό ιό; Να µιλήσουµε για τη µετατροπή των νοσοκοµείων
σε νοσοκοµεία µίας νόσου και για την ασφυξία που έχουν υποστεί από τις τεράστιες λίστες αναµονής ακόµα και για σοβαρά
περιστατικά, τα οποία αναβάλλονται ακριβώς γιατί έχουν µετατραπεί σε νοσοκοµεία µίας νόσου;
Αντίστοιχα, το ίδιο συµβαίνει και στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθµίδες, στους εργαζόµενους στην
τοπική ή περιφερειακή διοίκηση που ανταποκρίνονται παρ’ όλο
τον αποδεκατισµό τους λόγω χρόνιας αδιοριστίας και άλλοι
λόγω συνταξιοδότησης. Όλες οι κυβερνήσεις όχι µόνο δεν φρόντισαν την αναπλήρωση του δυναµικού αυτού µε µόνιµες θέσεις
εργασίας και στο ύψος των ολοένα αυξανόµενων αναγκών, αλλά
τελικά επέκτειναν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και σε όσους
απέµειναν τους φόρτωσαν επιπλέον δυσβάσταχτα καθήκοντα και
υποχρεώσεις που στην κυριολεξία τους εξουθενώνουν, έχοντας
παράλληλα πάνω από το κεφάλι τους τη Δαµόκλεια σπάθη όλων
αυτών των ελεγκτικών µηχανισµών, του Δηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα, της αξιολόγησης, τον προϊστάµενο, τον δήµαρχο, τον
περιφερειάρχη και πάει λέγοντας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, επιχειρεί να θεραπεύσει τα τρωτά της
δηµόσιας διοίκησης µε ξεπερασµένα υλικά και πολύ δε περισσότερο όταν οι πολιτικές όλων των αστικών κοµµάτων οικοδόµησαν
έναν δηµόσιο τοµέα κοµµένο και ραµµένο στις ανάγκες της οικονοµίας της αγοράς, µε κριτήρια κόστους - οφέλους για διασφάλιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των
µονοπωλίων και όχι για τις λαϊκές ανάγκες.
Ποιοι, λοιπόν, είναι αυτοί που καθορίζουν τα κριτήρια; Δεν καθορίζονται από τη γενική κυβερνητική πολιτική, από τη γενικότερη αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μία
αντιλαϊκή πολιτική µόνο αντιλαϊκούς στόχους µπορεί να θέτει
στην κρατική διοίκηση, όταν για παράδειγµα πετσοκόβει τις δαπάνες για την υγεία κατά 600.000 ευρώ για το 2021 εν µέσω επειγουσών αναγκών στην υγεία, όταν δεν προσλαµβάνει υγειονοµικούς, δεν έχει εξοπλισµό και υποδοµές. Τότε, η αξιολόγηση και
η αποδοτικότητα των υγειονοµικών υπαλλήλων θα κρίνεται από
τις υπερωρίες, τις ελλείψεις σε µέσα, την εντατικοποίηση ή κυρίως από το πόσο µοχθούν για την επιχειρηµατική λειτουργία
των δηµόσιων νοσοκοµείων, παρά τη διάθεσή τους και τις ηρωικές τους προσπάθειες να βοηθήσουν τους ασθενείς.
Πάνω, λοιπόν, σ’ αυτή τη βάση θα δοµηθεί και θα λειτουργήσει
ο εσωτερικός έλεγχος. Όµως, είναι ακόµα πιο προκλητικό και
υποτιµά τη νοηµοσύνη των εργαζοµένων, όταν λέγεται ότι η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται µε την οργανωτική υπαγωγή της µονάδας εσωτερικού ελέγχου απευθείας στον
επικεφαλής του φορέα, καθώς και ότι η λεγόµενη «Επιτροπή
Ελέγχου» θα λειτουργεί ως ανεξάρτητο σώµα, γιατί τα µέλη της
επιτροπής θα προέρχονται, λέει, από άλλους φορείς!
Ο επικεφαλής του κάθε φορέα, όµως, θα έχει τον πλήρη
έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο. Είναι σαφής η πρόβλεψη στο άρθρο 9. Ο επικεφαλής του κάθε φορέα εγκρίνει τα πάντα. Εγκρίνει
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τον κανονισµό λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, το
εγχειρίδιο εσωτερικών ελέγχων, το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών
της µονάδας, εκδίδει τις εντολές εσωτερικών ελέγχων και πάει
λέγοντας. Μπορεί να κάνει µέχρι και ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για τη σύσταση µονάδας εσωτερικού ελέγχου αυτός
από µόνος του.
Ο µηχανισµός, λοιπόν, του εσωτερικού ελέγχου που δοµείται
σήµερα και νοµοθετικά, έρχεται ως φυσική συνέχεια του δοµηµένου ασφυκτικού δηµοσιονοµικού ελέγχου, επιδιώκοντας εκτός
από την απαραίτητη εφαρµογή των δηµοσιονοµικών στόχων, την
ενσωµάτωση των εργαζοµένων, των υπηρεσιών, των συλλογικών
οργάνων της τοπικής διοίκησης, σε µία στρατηγική διασύνδεσης
των λειτουργιών της µε τις επιχειρήσεις και τις προτεραιότητες
που έχουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Και προς αυτή την κατεύθυνση συντείνει και όλος αυτός ο πακτωλός δισεκατοµµυρίων
από το Ταµείο Ανάκαµψης, που θα κατευθυνθεί ακριβώς για
αυτές τις προτεραιότητες του κεφαλαίου.
Όσον αφορά στον λεγόµενο σύµβουλο ακεραιότητας, θα πω
µόνο του, ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν πικρή πείρα από µετακλητούς υπαλλήλους, διότι τέτοιος θα είναι, για να τους εµπιστεύονται για την αξιοκρατική τους κρίση. Ζουν, άλλωστε, καθηµερινά στο πετσί τους την αναξιοκρατία και την προώθηση των
«ηµετέρων» σε θέσεις ευθύνης και γενικότερα.
Ως εκ τούτου, τι θα προσθέσει παραπάνω ένας σύµβουλος
ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση; Θα προλαµβάνουν τις στρεβλώσεις, τη διαφθορά, τις διακρίσεις, την αναξιοκρατία, τις αδικίες. Αυτά λέτε. Και γιατί µέχρι σήµερα δεν το έλυσαν όλοι αυτοί
οι µηχανισµοί ελέγχου που υπάρχουν, η ιεραρχία στη δηµόσια
διοίκηση, οι κυβερνήσεις σας, οι υπηρεσιακοί κ.λπ.;
Μα, το ίδιο το σύστηµα, το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και η αποστολή της, οι πολιτικές
που ασκούνται είναι που γεννούν ακριβώς τέτοιου είδους φαινόµενα και αποτελούν τροχοπέδη για την εξάλειψή τους.
Θα έχει το τεκµήριο του έµπιστου, µας λέτε. Τι θα πει «εµπιστευτικότητα»; Μπορεί ο καθένας και η καθεµιά, εκτός από καταγγελίες παρενόχλησης ή παρατυπιών, να καρφώνει, αν συνδικαλίζεται, τα πολιτικά πιστεύω του συναδέλφου του; Και πώς θα
αξιολογούνται όλα αυτά; Από πού και ως πού ένας µετακλητός
σύµβουλος θεωρείται a priori αξιόπιστος; Κάτι δεν πάει καλά.
Σας είπα και την προηγούµενη φορά, ότι µας θυµίζει άλλα
πράγµατα, κάτι µε διευθύνσεις πληροφοριών ασφάλειας στον
Στρατό. Βεβαίως!
Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν,
κύριε Υπουργέ, ανάγκη από τη θεσµοθέτηση τέτοιων συστηµάτων ελέγχου και συµβούλων τάχα ακεραιότητας, αλλά από µαζικές προσλήψεις, από µαζικούς µόνιµους διορισµούς για την
κάλυψη κενών, από επιλογές και κρίσεις µε αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια, από τη θωράκιση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, από τη ζωντανή λειτουργία των σχολικών µονάδων µε
επιπλέον εκπαιδευτικούς, µε µείωση αριθµού µαθητών ανά
τµήµα, από λειτουργία των υπηρεσιών µε σεβασµό στις καθηµερινές λαϊκές ανάγκες.
Τις διατάξεις των πρώτων τριάντα άρθρων σε σύνολο εξήντα
δύο, που είναι όλο το νοµοσχέδιο και αφορούν στο σύστηµα και
τη µονάδα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τον σύµβουλο ακεραιότητας, το κόµµα µας θα τις καταψηφίσει στο σύνολό τους.
Όλες αυτές τις ηµέρες συζήτησης στην αρµόδια επιτροπή γίναµε µάρτυρες µιας ανούσιας, χωρίς νόηµα αντιπαράθεσης, µε
µπόλικη υποκρισία ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ. Από κοντά, φυσικά και το Κίνηµα Αλλαγής, για να µη χάσει
το παιγνίδι, να µείνει και αυτό µέσα! Υποκρισία, γιατί; Διότι, ενώ
και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής συµφωνούν µε τις διατάξεις
για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και τον σύµβουλο ακεραιότητας, που είναι και το επίδικο αυτού του νοµοσχεδίου και φυσικά, µνηµονιακή υποχρέωση, εν τούτοις, κάνουν µια απεγνωσµένη προσπάθεια να επισκιαστεί το δικό τους «ναι» µε ένα «όχι».
Με τι κριτήριο; Μια, όντως, φωτογραφική διάταξη του άρθρου
54 για τον ΑΣΕΠ, που είναι ευθεία παρέµβαση της Νέας Δηµοκρατίας, επιχειρώντας να βάλει πρόσωπο επιλογής της στη θέση
του προέδρου του.
Πρόκειται, φυσικά, για µια απαράδεκτη φωτογραφική διάταξη
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και ζητούν να αποσυρθεί. Τώρα, όµως, δείχνουν έκπληκτοι για
τον ΑΣΕΠ, έναν ΑΣΕΠ όπου η Κυβέρνηση παραβιάζει τα ιερά και
τα όσια των ανεξάρτητων αρχών, όταν εµείς, ως Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, ποτέ δεν είχαµε τέτοιου είδους αυταπάτες. Αντίθετα, λέγαµε και µάλιστα, στον τελευταίο νόµο που ήρθε για
τον ΑΣΕΠ, ότι περιβάλλεται αυτός ο ΑΣΕΠ µε το φωτοστέφανο
της ανεξάρτητης αρχής από όλους και από τη Νέα Δηµοκρατία
και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνηµα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ και
αυτό, γιατί µια τέτοια προσέγγιση διευκόλυνε και διευκολύνει
διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις.
Οι λεγόµενες, λοιπόν, ανεξάρτητες αρχές είναι βαθιά εξαρτηµένες, υπηρετούν τη δηµόσια διοίκηση, που είναι εργαλείο στήριξης ανταγωνιστικότητας και αποτελεσµατικότητας της καπιταλιστικής οικονοµίας. Γι’ αυτό, άλλωστε και η έκθεση Πισσαρίδη
κατατάσσει τον ΑΣΕΠ ως βασικό µοχλό στις προτεραιότητες της
καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Εµείς, βεβαίως, όταν κάναµε κάθε φορά κριτική στις αλλαγές
και τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, δεν υπερασπιζόµαστε
τον δηµόσιο τοµέα που υπάρχει σήµερα ούτε κλείνουµε τα µάτια
σε υπαρκτά φαινόµενα διαφθοράς, ούτε αδιαφορούµε για αναγκαίους λειτουργικούς εκσυγχρονισµούς που σχετίζονται µε τις
λαϊκές ανάγκες, ούτε αγνοούµε φυσικά τις ηρωικές, πολλές φορές, προσπάθειες των εργαζοµένων, που έρχονται καθηµερινά
σε επαφή µε τον λαό, τους οποίους βέβαια δεν ταυτίζουµε συλλήβδην µε την αντιλαϊκή φύση και την αποστολή του αστικού
κράτους, για την οποία δεν έχουµε την παραµικρή, µα την παραµικρή αυταπάτη.
Αυτό που θέλουµε να υπερασπιστούµε είναι την αξιοπρέπειά
τους στην εργασία, τα δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις
τους, που πηγάζουν ακριβώς από αυτή την αξιοπρέπεια.
Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που προωθείτε δεν έχετε στόχο την
ικανοποίηση των διευρυµένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Άλλωστε, η συνολική σας πολιτική
κάθε µέρα όλα αυτά τα έχε τσακίσει.
Επιτρέψτε µου ορισµένα λόγια για τις υπόλοιπες διατάξεις.
Αφορούν τα άλλα τριάντα άρθρα του σχεδίου νόµου. Προφανώς,
δεν θα καταπιαστώ και µε τα τριάντα. Δεν µας παίρνει ο χρόνος.
Θα σταθώ, όµως, σε ορισµένα που εκτιµάµε ότι είναι ιδιαιτέρως
σηµαντικά. Αφορά στο άρθρο 35, ρυθµίσεις για τη νοµική υποστήριξη υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα και αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Είναι ήδη γνωστό ότι έχουµε καταθέσει σχετική
τροπολογία.
Με το παρόν άρθρο του σχεδίου νόµου δεν αντιµετωπίζονται
δύο σοβαρά ζητήµατα, κατά την άποψή µας. Είναι ο λόγος που
καταθέτουµε αυτή την τροπολογία. Με το άρθρο 52 του ν.4674/
2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε η νοµική
υποστήριξη των µονίµων υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υπουργείων, των
ανεξάρτητων αρχών, των αποκεντρωµένων διοικήσεων του κράτους, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Παρόµοια νοµική υποστήριξη παρέχεται και
στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ορίστε, λοιπόν: Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα έξοδα για τη νοµική υποστήριξη καταβάλλονται εκ των
υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση µε την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών κ.λπ..
Αυτή η ρύθµιση είναι πραγµατικά πάρα πολύ προβληµατική. Η
εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων για τη νοµική υποστήριξη
θα οδηγήσει στην κατάσταση οι υπάλληλοι και οι αιρετοί να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουν οι ίδιοι για τη νοµική τους υποστήριξη για υπηρεσιακές υποθέσεις για τις οποίες
δεν υφίσταται καταγγελία εκ µέρους οποιασδήποτε δηµόσιας
υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής ή ΟΤΑ και να περιµένουµε πολλές φορές αρκετά χρόνια για να τους καταβληθούν οι συγκεκριµένες δαπάνες.
Με το άρθρο 35 του παρόντος σχεδίου νόµου δεν αντιµετωπίζονται αυτά τα σοβαρά ζητήµατα. Έτσι όπως εισάγεται διαιωνίζει
το πιο πάνω πρόβληµα που επισηµάναµε, δηλαδή ο υπάλληλος
να πληρώνει από την τσέπη του.
Προκειµένου, λοιπόν, να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλή-
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µατα καταθέσαµε τη συγκεκριµένη τροπολογία, τροποποιώντας
ουσιαστικά το άρθρο 35 του παρόντος νόµου, το οποίο τροποποιεί τον προηγούµενο νόµο και σας καλούµε να κάνετε δεκτή
αυτή την τροπολογία, γιατί είναι δίκαιη. Αν δεν το πράξετε, προφανώς για το συγκεκριµένο άρθρο θα ψηφίσουµε «παρών».
Σε σχέση µε τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο των αναπτυξιακών οργανισµών ΟΤΑ, αυτή είναι άλλη µια τροποποίηση
στις τόσες ρυθµίσεις για τους αναπτυξιακούς οργανισµούς. Με
τη συγκεκριµένη ρύθµιση, στην πράξη, ικανοποιεί στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας που ήταν αίτηµά τους και δίνει τη δυνατότητα
να µπουν µπροστά και οι περιφερειακές ενώσεις δήµων. Προσθέτει ως συµµετέχοντες και άλλους φορείς -Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, επιστηµονικούς φορείς,
επιµελητήρια και πάει λέγοντας- και δίνει τη δυνατότητα οι πάνω
των πενήντα χιλιάδων κατοίκων να συστήνουν µονοµετοχικό αναπτυξιακό οργανισµό.
Είµαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτά τα επαγγελµατικά εργαλεία,
που δίνουν ώθηση στην ιδιωτικοποίηση και στη διασύνδεση των
δήµων και στις επιχειρήσεις.
Τελειώνοντας, να πω για µια επιπλέον τροπολογία που έχουµε
καταθέσει. Τη µία ήδη την ανέφερα, που είναι η νοµική στήριξη
των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα και της αυτοδιοίκησης.
Η δεύτερη αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των µαθητών εσπερινών γενικών λυκείων και εσπερινών
ΕΠΑΛ.
Ο νόµος Κεραµέως - Χρυσοχοΐδη θα έλεγα µε τρόπο ανέντιµο
και σε χρόνο νεκρό, µε την έννοια ότι ήταν κλειστά τα σχολεία,
τα πανεπιστήµια, νοµοθέτησε σε βάρος των εσπερινών σχολείων
της χώρας. Επιβάλλει στις πανελλαδικές εξετάσεις κοινά θέµατα,
κοινή ύλη και ίδιους τρόπους εξέτασης σε ηµερήσια και εσπερινά
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, τροποποιώντας τα µέχρι τώρα ισχύοντα, που προέβλεπαν διαφορετική ύλη, διαφορετικά θέµατα και εξετάσεις,
που σε συνδυασµό µε την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα ηµερήσια και τα εσπερινά λύκεια ουσιαστικά ακυρώνουν αυτό το ποσοστό του 1% επιπλέον θέσεις στα ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τα εσπερινά λύκεια, συρρικνώνοντας
τις ελπίδες αυτών των νέων ανθρώπων για ένα καλύτερο µέλλον.
Δηλαδή, στην πραγµατικότητα συρρικνώνει, τους αφαιρεί το δικαίωµα στη δεύτερη ευκαιρία εκµηδενίζοντάς τους.
Με την τροπολογία, λοιπόν, που καταθέσαµε για να προστεθεί
στον ν.4777/2021 λέµε ότι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που προέρχονται από εσπερινά σχολεία να εισάγονται σε επιπλέον θέσεις
σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθµού εισακτέων σε σχολές,
σε τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των πανεπιστηµίων,
της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις σχολές Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού και
των ΑΣΤΕ, των τουριστικών σχολών, και ότι κάθε άλλη διάταξη
νόµου καταργείται.
Διορθώστε την αδικία αυτή. Περιµένει µε αγωνία αυτός ο κόσµος, που αποφάσισε να πάρει αυτήν τη δεύτερη ευκαιρία για
τον εαυτό του και για το µέλλον του.
Για υπόλοιπα, επί της αρχής καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Για διάφορα άρθρα, αλλά και υπουργικές τροπολογίες θα µιλήσουµε στη δευτερολογία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση συνάδελφος κ. Αντώνιος Μυλωνάκης. Παρακαλώ, να µεταφέρετε
και τα συλλυπητήρια της Αίθουσας για τον θάνατο του πατέρα
του στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, γνωριζόµαστε
πολλά χρόνια, όµως όταν βιάζετε τη λογική µας, νοµίζω ότι κάτι
άλλο συµβαίνει. Έχετε πάρει έναν ολισθηρό δρόµο, κύριε Υπουργέ -δεν ξέρω τι συµβαίνει- σε πάρα πολλά θέµατα.
Κοιτάξτε, µας φέρνετε ένα νοµοσχέδιο -το είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι- και έχουµε εδώ τόµους τροπολογιών και
µάλιστα την τελευταία στιγµή. Γιατί αυτά δεν ενσωµατώθηκαν
στο κύριο σώµα, κύριε Υπουργέ; Ποιος είναι ο λόγος; Δεν είχαµε
τέσσερις συνεδριάσεις;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εµπροθέ-
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σµως κατατεθείσες όλες οι τροπολογίες.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Μα, µισό λεπτό, γιατί δεν ενσωµατώθηκαν κανονικά στο κύριο σώµα του νοµοσχεδίου;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όλα;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Βεβαίως όλα. Όλα να τα συζητήσουµε από την αρχή. «Καλά» θα µου πείτε.
Δυο λόγια, γιατί θα το συζητήσουµε εκτενέστερα, για την ένσταση αντισυνταγµατικότητας του ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 54. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Έχουµε πει πάρα πολλές φορές ότι
για τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είστε νοµίζω ένας έγκριτος νοµικός που γνωρίζετε πολύ
καλά ότι βάσει του Συντάγµατος πρέπει να υπάρχουν πέντε ανεξάρτητες αρχές. Εµείς έχουµε τριάντα δύο ή τριάντα τρεις. Εκατοντάδες εκατοµµύρια φεύγουν τα οποία θα µπορούσαµε να τα
χρησιµοποιήσουµε για το καλό του ελληνικού λαού.
Όµως το ΑΣΕΠ είναι µια αρχή πρωτεύουσα για την εντιµότητα,
την ακεραιότητα και την αξιοκρατία. Έτσι τουλάχιστον πρέπει να
λέµε και να γνωρίζει και ο κόσµος. Δεν καταλαβαίνω, υπάρχει
κάτι το οποίο θέλετε να περάσετε, τίποτα «φωτογραφικό»;
Εάν πάµε ανάποδα, εγώ θα σας πω ότι το άρθρο 101 του Συντάγµατος παράγραφος 1 µιλάει για εξαετή θητεία. Πολύ ωραία,
έξι χρόνια θητεία. Δεν µιλάει για δεκαοκτώ χρόνια θητεία. Εάν
τώρα θέλουµε να το παίξουµε έξυπνοι και να θέλουµε το µέλος
το οποίο θα είναι σε αυτήν τη θητεία, κύριε Υπουργέ, την επόµενη θητεία να τον κάνουµε αντιπρόεδρο και την επόµενη θητεία
να τον κάνουµε πρόεδρο, τότε πείτε µας ποιος είναι αυτός τον
οποίο θέλετε να τον κάνουµε πρόεδρο, να συµφωνήσουµε όλοι
µαζί εδώ, να προσυπογράψουµε και να τον κάνουµε πρόεδρο,
αν είναι τόσο άριστος πια αυτός.
Μια συµβουλή, κύριε Υπουργέ, επειδή πολλά λέγονται και
πολλά ακούγονται, µην το κάνετε αυτό. Πάρτε το πίσω. Δεν µπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαγράψει µια πορεία στην πολιτική τόσα χρόνια να γίνει ρεζίλι για έναν άνθρωπο, επειδή
κάποτε ήταν συµµαθητές στο Κολέγιο Αθηνών, λέω εγώ τώρα,
επειδή δεν το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, πηγαίνει διά της
πλαγίας οδού. Είναι µαζί σας, τα κουβεντιάζετε µαζί και µετά έρχεται, όπως και µε την ψήφο των αποδήµων. Τα ίδια λέγατε, τα
κουβεντιάσατε και τώρα λέει «όχι, δεν είναι έτσι τα πράγµατα».
Ναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν τα λέτε µε ονοµατεπώνυµα.
Γιατί την κάνατε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, κύριε εισηγητά του ΣΥΡΙΖΑ; Για «φωτογραφική» διάταξη δεν την κάνατε;
Ή θέλετε να πείτε ότι είναι αντισυνταγµατικό; Δεν είναι αντισυνταγµατικό, αν θέλουµε να το πάρουµε µε την ευρεία έννοια, µπορεί να είναι και αντισυνταγµατικό, αν το πάρουµε στη σκληρή
νοµική του βάση. Αλλά εδώ δεν κάνουµε αυτό το πράγµα. Εδώ
είµαστε πολιτικοί, δεν είµαστε συνταγµατολόγοι.
Πολιτικά, λοιπόν, σας αγγίζει ή δεν σας αγγίζει το νευρικό σας
σύστηµα όταν βλέπετε µία «φωτογραφική» διάταξη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Μπράβο, πείτε το, «ναι». Να καταλάβει και ο ελληνικός λαός, Μια φορά επιτέλους να µιλήσουµε
εδώ τη γλώσσα της αλήθειας.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να το πάρετε πίσω
τώρα διότι σε λίγο που θα συζητηθεί ίσως βρεθείτε σε δύσκολη
θέση.
Πάµε λοιπόν, να δούµε τώρα τι γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πολλά νοµοσχέδια, κύριε Υπουργέ µου. Εν ριπή πολυβόλου έρχονται τα νοµοσχέδια εδώ. Πάτε να τα αλλάξετε όλα. Φτιάξατε
ένα επιτελικό κράτος το οποίο έχει αποτύχει. Η διαχείριση των
προβληµάτων της χώρας µε τέτοια πολιτική εµπειρία που έχετε,
κύριε Υπουργέ, σας αγγίζει καθόλου ή δεν σας αγγίζει;
Εγκληµατικά λάθη σε όλα. Φέρνετε νοµοσχέδια και σας λέει η
Ελληνική Λύση, ένα κόµµα των δέκα νοµαταίων, ότι είναι προς
τη λάθος κατεύθυνση. Όχι. Το περνάτε. Τα ίδια έγιναν και µε τα
νοµοσχέδια για την παράνοµη µετανάστευση, τη λαθροµετανάστευση, την προσφυγιά, να την πείτε όπως θέλετε. Τα ίδια πράγµατα, πέντε, έξι, δέκα νοµοσχέδια.
Ό,τι έχετε περάσει για την αντιµετώπιση του COVID δεν είναι
προς τη λάθος κατεύθυνση; Δεν λέγαµε από την πρώτη στιγµή
εδώ -και ο Πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος- στην Ολοµέλεια ότι
χρειάζονται, απαιτούνται τρία, τέσσερα πραγµατάκια για την αν-
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τιµετώπιση της πανδηµίας;
Δηλαδή, τα τεστ, µε τη σωστή, όµως, βάση των τεστ και όχι να
το πάρει ο µπαµπάς σπίτι, ο οποίος στο χωριό δεν ξέρει τι γίνεται, και να κάνει ένα τεστ «αρτζι µπούρτζι και λουλάς» και να το
βάλει, λέει, δύο εκατοστά στη µύτη, όχι, πρέπει να µπαίνει στον
ρινοφάρυγγα, όχι, πρέπει να µπαίνει από το στόµα! Τι είναι αυτά
τα πράγµατα τώρα; Άλλοι λένε ότι δεν είναι σωστά αυτά τα τεστ.
Πού το πάτε; Τι κάνετε;
Και βέβαια πάντα βγαίνετε νικητές. Πώς γίνεται να δίνετε έναν
αγώνα, να σας λέµε όλοι ότι έχετε λάθος, αλλά στο τέλος να
βγαίνετε νικητές; «Ναι» λέει «βεβαίως και γλιτώσαµε εξακόσια
άτοµα από το σχολείο». Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
Σε λίγο θα ανοίξετε την εστίαση και µαθαίνω ότι πάτε να κάνετε το ίδιο πράγµα. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάνει αυτό το τεστ, να
το βάλεις δύο εκατοστά και όχι τρία στη µύτη ή να κατεβαίνει
από τον ρινοφάρυγγα, δεν θα µπορεί να φάει ο άλλος έξω. Δεν
µπορώ να καταλάβω.
Βέβαια για την ψήφο των απόδηµων σας είχαµε πει ότι όπου
υπάρχει Έλληνας στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει. Εσείς θέλατε να βάλετε δικλείδες ασφαλείας.
Και τώρα, βγήκε η κ. Τζάκρη προχθές σαν τον λαγό. Προφανώς
τα είχατε συζητήσει µε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελευταία στιγµή και ο
ΣΥΡΙΖΑ -πονηροί και αυτοί- λέει τώρα: «Όχι, δεν είναι έτσι τα
πράγµατα». Και γιατί βγήκε η κ. Τζάκρη, κύριε Ζαχαριάδη, και
είπε από την πρώτη στιγµή ότι θα τον αλλάξετε τον νόµο όταν
θα ξανάρθετε στην εξουσία;
Μόνη της το είπε η κ. Τζάκρη; Εδώ έχετε βιάσει και εσείς τη
λογική µας. Κάντε µας τη χάρη! Να καταλάβουµε τι γίνεται. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, κύριε
Υπουργέ. Αυτήν τη στιγµή τρέχει διαγωνισµός 860 εκατοµµύρια,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συν τον ΦΠΑ για τη σίτιση των παράνοµων µεταναστών. Για τη σίτιση των Ελλήνων θα ενδιαφερθείτε ποτέ, κύριε Υπουργέ ή δεν σας απασχολεί αν ο Έλληνας
τρώει; Δεν σας απασχολεί.
Τώρα µαθαίνω και κάτι άλλο. Πρέπει να το δούµε και το λέω
από εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτά τα πράγµατα που
θέλει να κάνει η Νέα Δηµοκρατία δεν χωρούν στη λογική ενός
ανθρώπου, ενός µέσου µυαλού. Θέλει ο κ. Σκυλακάκης να καταστρέψει και τα µετοχικά ταµεία των στρατιωτικών. Κύριε Υπουργέ, ο κ. Σκυλακάκης θέλει να καταστρέψει και τα µετοχικά ταµεία
των στρατιωτικών, τα µετοχικά ταµεία Στρατού, Αεροπορίας και
Ναυτικού. Την προµήθεια 4% που έπαιρναν από τα εξοπλιστικά
τα µετοχικά ταµεία και υπήρχαν, θέλει να τη µειώσει κατά 50%.
Να τα τσακίσει κι αυτά. Να τα κλείσει κι αυτά. Να τα κλείσετε
όλα. Αφορά τους στρατιωτικούς, αυτούς που σας στήριξαν τόσα
χρόνια, εσάς τη Νέα Δηµοκρατία, και εξακολουθούν απ’ ό,τι φαίνεται να µη βάζουν µυαλό. Αλλά καλά κάνετε. Αφού βρίσκετε,
κάντε τα, λοιπόν. Συνεχίστε. Αυτό είναι το ευχαριστώ σας σε
όλους. Έχουµε τρελαθεί εδώ. Βιάζετε τη λογική µας συνεχώς.
Στο χωριό µας στην Κρήτη, κύριε Συντυχάκη, λένε κάτι: Μια
του κλέφτη, δυο του ψεύτη, τρίτη και κακή του µέρα. Περιµένουµε τα τρία νοµοσχέδια για τα πρωτόκολλα συνεργασίας της
συµφωνίας των Πρεσπών µε τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία,
όπως την ονοµάζετε και τιµάτε τη συµφωνία αυτή. Να δούµε
τώρα τι θα κάνετε. Θα τα φέρετε προς κύρωση; Θα τα ψηφίσουν
οι δήθεν πρώην µακεδονοµάχοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας; Για να δούµε. Θα τα ψηφίσετε εσείς, κύριε Υπουργέ; Ή θα
φεύγετε σαν τους λαγούς και θα σας κυνηγάµε µε το τουφέκι να
σας ρωτάµε; Τι λέει ο κ. Βορίδης; Τι λέει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης
γι’ αυτήν την προδοτική συµφωνία; Δεν είναι προδοτική κατά τον
Γεωργιάδη τώρα. Βεβαίως. Την τιµάει και τη σέβεται.
Θα περάσω τώρα στο νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο δεν φτιάχνει τίποτα. Δηλαδή, θέλετε να µας πείτε ότι µέχρι
τώρα το δηµόσιο δεν εργαζόταν. Δεν υπήρχε χρηστή διοίκηση,
κύριε Συντυχάκη. Οι διοικήσεις όλες, οι διευθυντές, οι τµηµατάρχες στο δηµόσιο δεν έκαναν τίποτα. Δεν έλεγχαν. Ήταν ανεξέλεγκτοι οι υπάλληλοι. Γίνονταν τα µύρια όσα: σεξουαλικές παρενοχλήσεις, πράγµατα µέσα στο δηµόσιο, για τα οποία δεν
υπήρχε ένα κυτίο παραπόνων να τα βάλουν οι άνθρωποι. Υπήρχε
διαφθορά αλλά δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να του µεταφέρουν
ότι υπάρχει διαφθορά. Δεν υπήρχε Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδι-
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κας, δεν υπήρχαν δικαστήρια, δεν υπήρχε τίποτα.
Και έρχεστε εσείς τώρα να φτιάξετε το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου, να φτιάξετε καινούργιες διευθύνσεις, καινούργια τµήµατα, να βάλετε τους δικούς σας, να φέρετε ανθρώπους από τον
ιδιωτικό τοµέα στον δηµόσιο τοµέα.
Φτιάχνετε ένα γραφείο συµβούλου ακεραιότητας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Τι είναι αυτό; Τι σύµβουλος ακεραιότητας
είναι αυτός; Τι θα κάνει, δηλαδή, αυτός ο σύµβουλος ακεραιότητας; Θα κάθεται σε ένα γραφείο µαζί µε δυο, τρεις, τέσσερις παρατρεχάµενους και θα έρχοµαι εγώ να λέω «σεξουαλικά παρενοχλήθηκα»; Δεν έχω δικαίωµα, δηλαδή, να κάνω µία καταγγελία;
Η καταγγελία πρέπει να πηγαίνει µέσω του συµβούλου ακεραιότητας; Του αδιάφθορου; Ποιος είναι αυτός ο σύµβουλος ακεραιότητας; Γιατί δεν βάζετε ένα κυτίο παραπόνων; Να πετάνε
µέσα τις καταγγελίες. Γελάτε; Γελάτε. Γελάει ο κόσµος µαζί σας.
Με τα χάλια σας. Κάνετε ότι φέρνετε νοµοσχέδια τα οποία έχουν
αποτύχει από την αρχή. Σας τα λέµε. Δεν πειράζει.
Θα πούµε επί της ουσίας µερικά πραγµατάκια για να καταλάβετε. Ακούτε τώρα. Διαρθρώνεται, λέει, αυτό το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σε τρία επίπεδα. Τρεις γραµµές. Αν σας διαβάσω τις γραµµές, θα δείτε ότι και οι τρεις γραµµές είναι το ίδιο
πράγµα. Πώς τα φτιάχνετε έτσι! Εφευρίσκετε κάτι όρους! «Μερική επήρεια». Εφευρέθηκε το «µερική επήρεια», καταστράφηκε
η χώρα εθνικά. Εφευρίσκετε τώρα κάτι πράγµατα…
Η πρώτη γραµµή περιλαµβάνει οργανικές µονάδες και τους
υπαλλήλους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας οι οποίοι εκτελούν
τις διεργασίες εντοπισµού. Αυτοί εντοπίζουν και µετριάζουν τον
κίνδυνο. Εντοπίζουν.
Η δεύτερη γραµµή, η οποία είναι η γραµµή, άµυνας περιλαµβάνει τις οργανικές µονάδες και τα µονοπρόσωπα ή συλλογικά
όργανα του φορέα που έχουν ως αρµοδιότητα τη διασφάλιση
της τήρησης της νοµιµότητας. Η διασφάλιση της τήρησης της
νοµιµότητας είναι στη δεύτερη γραµµή του συστήµατος ελέγχου. Έτσι, κύριε Βορίδη. Δεν είναι θέµα τµηµατάρχου, διευθυντού, γενικού διευθυντού. Αυτοί είναι άχρηστοι δηλαδή. Δεν
ελέγχουν τίποτα. Άρα, λοιπόν, πού είναι η χρηστή διοίκηση που
λέµε για το δηµόσιο;
Η τρίτη γραµµή περιλαµβάνει τη µεγάλη µονάδα εσωτερικού
ελέγχου που παρέχει στον επικεφαλής του φορέα εύλογη διαβεβαίωση και συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε την επάρκεια αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης. Τι
είναι αυτά που λέτε; Ούτε εσείς οι ίδιοι δεν καταλαβαίνετε αυτά
που γράφετε.
Έχω πάρα πολλά να πω. Κατ’ αρχάς έχετε, κύριε Υπουργέ, καταλάβει ότι αυτοί οι εσωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι είναι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι επιθεωρητές και οι ελεγκτές
δηµοσιονοµικού ελέγχου, ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Προσέξτε τώρα, κύριε Συντυχάκη. Ελέγχονται από το
Υπουργείο Οικονοµικών. Από τους «αρχιελεγκτές». Ποιοι είναι
αυτοί; Οι γενικοί οικονοµικοί επιθεωρητές. Αυτοί, λοιπόν, οι γενικοί οικονοµικοί επιθεωρητές ελέγχουν όλους τους ελεγκτές, µε
έναν µεγάλο όγκο ελέγχων, τρεις χιλιάδες υποθέσεις. Σας το
είπα και στην επιτροπή. Μου είπατε ότι τους είχατε βάλει µέσα.
Τους έβγαλε ο κ. Σκυλακάκης και θα το φέρει λέει σε άλλο νοµοσχέδιο. Για ποιο λόγο; Δεν παίρνουν το επίδοµα ελεγκτών. Δηλαδή, αυτοί που ελέγχουν τους ελεγκτές δεν παίρνουν το
επίδοµα. Είναι δεκαεννέα άτοµα. Πενήντα χιλιάδες τον χρόνο.
Φτώχυνε το ελληνικό κράτος και γι’ αυτό βλέπετε ότι στους οικονοµικούς επιθεωρητές πλέον δεν θέλει να πάει κανένας.
Έχουν µείνει τέσσερις παλιοί που κάνουν τους ελέγχους. Έχουν
µείνει και δεκαπέντε οι οποίοι κάνουν τις προανακρίσεις ως προανακριτικοί υπάλληλοι για όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν κατά
καιρούς στις συµβάσεις και στον έλεγχο. Λοιπόν, τι κάνουµε; Καταστρέφουµε και τους οικονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµικών. Ό,τι θέλετε, κάνετε.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Δεν θα καθυστερήσω πολύ. Τα οικονοµικά δεδοµένα θέλω µόνο να δούµε. Το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους έβγαλε την έκθεση. Επιγραµµατικά αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, τα εξής για να καταλάβετε: Ένα σκασµός λεφτά δίνονται για νέες θέσεις οι οποίες
ουσιαστικά δεν χρειάζονται. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι θέµα
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ελέγχου του φορέα. Μόνοι τους θα φτιάξουν τον εσωτερικό
έλεγχο και θα ελέγχουν τους παραβάτες. Δεν χρειάζεται ούτε
ένας ο οποίος θα είναι σαν κυτίο παραπόνων να παίρνει τις καταγγελίες, ούτε τίποτα. Έγγραφες καταγγελίες ο δηµόσιος υπάλληλος, ο φορέας, παντού. Να πηγαίνει στον προϊστάµενό του
και ο προϊστάµενος να τη στέλνει. Είτε θα τιµωρείται µε τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, είτε θα πηγαίνει στον εισαγγελέα, αν
έχει κάνει κακούργηµα.
Ετήσια δαπάνη. Ποσά δεν µας αναφέρουν. Δεν ξέρουµε τι
ποσά πάλι θα βγάλει ο κορβανάς. Ετήσια δαπάνη κάλυψης κόστους λειτουργίας αυτοτελών γραφείων συµβούλων ακεραιότητας, στο άρθρο 23. Δαπάνη για διενέργεια ειδικών προγραµµάτων πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών, στο άρθρο 9. Δαπάνη από το ηλεκτρονικό µητρώο συµβούλων ακεραιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών. Και να µην ξεχάσω ότι όλο αυτό το σύστηµα ασφαλείας εξαιρεί το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άµυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί αυτά πρέπει να
εξαιρεθούν, αν νοµίζετε ότι πρέπει να υπάρχουν ελεγκτές στους
ελεγκτές και στους παραελεγκτές. Ενδεχόµενη δαπάνη για τη
σύσταση µονάδων εσωτερικού ελέγχου. Δαπάνη για την ανάθεση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών στο άρθρο 9, παράγραφος 4 και 5. Δαπάνη
για την ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριµένου έργου των µονάδων
εσωτερικού ελέγχου σε ιδιώτες, άρθρο 19. Ενδεχόµενη δαπάνη
για την Επιτροπή Ανταγωνισµού από τη δυνατότητα επιλογής
προϊσταµένων οργανικών µονάδων της επιτροπής από τον ιδιωτικό τοµέα.
Όλα αυτά επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό. Κανείς,
λοιπόν, δεν λέει -ούτε το Γενικό Λογιστήριο- πόσα χρήµατα θα
απαιτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισµό για τις νέες διευθύνσεις, για τα νέα πρόσωπα τα οποία θα έρθουν να επανδρώσουν αυτό το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µε αυτούς τους
περίεργους ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται σε ένα γραφείο
και θα παίρνουν τις καταγγελίες.
Εµείς ως Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή σάς είχαµε πει
ότι τέτοια νοµοσχέδια, στα οποία προβάλλουµε βέτο µε σοβαρές
ενστάσεις, δεν θα τα ψηφίζουµε. Καταψηφίζει, λοιπόν, το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, η Ελληνική Λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή
της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδοµών και Μεταφορών, ρυθµίσεις για τη
µεταφορά στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας των αρµοδιοτήτων για τα εµπορικά σήµατα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
Τον λόγο έχει από το ΜέΡΑ25 η συνάδελφος κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών µε δύο βασικά σηµεία, τη δηµιουργία
µονάδων εσωτερικού ελέγχου και την εισαγωγή του θεσµού του
συµβούλου ακεραιότητας.
Ήδη στο πρώτο άρθρο διαβάζουµε και βλέπουµε πως εισάγονται ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, καθώς τα διεθνή πρότυπα
που αναφέρονται αφορούν τον ιδιωτικό τοµέα κυρίως, ενώ οι παραποµπές στον ν.4622 και στις αρχές χρηστής διοίκησης παρουσιάζονται κατ’ εµάς διαστρεβλωµένες, όπως, για παράδειγµα, η
αποδοτικότητα µόνο ως προς τον χρόνο. Η δε λογοδοσία αφορά
αποκλειστικά το εσωτερικό του οργανισµού, χωρίς να περιλαµβάνει τον επικεφαλής αυτού, ο οποίος ισχυροποιείται µε τις διατάξεις τού υπό συζήτηση νοµοθετήµατος µε επιβολή του στον
οργανισµό µε µια εικονική µονάδα δήθεν ελέγχου.
Στο δεύτερο άρθρο έχουµε τον ορισµό του πεδίου εφαρµογής
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µε διαφορές, όµως, αν δούµε τον σχετικό ν.4270/2014.
Περνώντας, τώρα στο τρίτο άρθρο, στον δέκατο πέµπτο ορισµό του τρίτου άρθρου, βλέπουµε ότι τα πρότυπα για την εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου είναι και εδώ τα πρότυπα του
ιδιωτικού τοµέα, µια διεθνής διακήρυξη του Συµβουλίου των
Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών, η οποία περιγράφει τις απαιτήσεις για την άσκηση
ενός µεγάλου φάσµατος δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου
και την αξιολόγηση της απόδοσης αυτού. Είναι εφαρµογή προτύπων ελέγχου του ιδιωτικού τοµέα χωρίς καµµία µα καµµία άλλη
αναφορά σε άλλο πρότυπο.
Στο τέταρτο άρθρο έχουµε τον ορισµό του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Δίνεται η δυνατότητα να υποστεί ένας υπάλληλος έλεγχο ενδεχοµένως για παραβίαση πολιτικών χωρίς να έχει
παραβιάσει τη νοµιµότητα ή τον κανονισµό, κάτι που σίγουρα
υπερβαίνει τη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, η οποία
προβλέπει ότι η αποστέρηση δικαιωµάτων δεν µπορεί να είναι
δυσανάλογη µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Με το πέµπτο άρθρο περιγράφεται αδροµερώς η δοµή του συστήµατος ελέγχου και γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στην
ΕΑΔ, που θα ορίζει µεν τα πρότυπα καταγραφής και ενηµέρωσης
διαδικασιών ελέγχου, αλλά δεν φαίνεται πουθενά να έχει πραγµατικό λόγο επί των διαδικασιών αυτών.
Στο έκτο άρθρο έχουµε την παρουσίαση της τριεπίπεδης διάρθρωσης του συστήµατος. Στο πρώτο επίπεδο έχει όλους τους
υπαλλήλους του φορέα, άρα έχουν και αυτοί ελεγκτικό ρόλο, στο
δεύτερο τους υπαλλήλους και τις µονάδες που είναι αρµόδιοι
για τον έλεγχο και τη διαχείριση των κινδύνων και στο τρίτο την
ειδική µονάδα ελέγχου, η οποία είναι συµβουλευτική και είναι
κάτω από τον επικεφαλής του φορέα.
Αξίζει να σηµειωθεί δε ότι στο δεύτερο επίπεδο ουσιαστικά
συµπεριλαµβάνονται οι προϊστάµενοι και πραγµατικά από θεσµική άποψη είναι άτοπο αυτό που επιχειρείται, επειδή ήδη
έχουν τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες αυτές. Οπότε το µόνο
που βλέπουµε ουσιαστικά να γίνεται είναι µια µετατόπιση από τη
νοµιµότητα στην αποδοτικότητα.
Στα άρθρα 7 και 8 έχουµε τις αναφορές στην ανεξαρτησία του
ελέγχου και της επιτροπής ελέγχου αντίστοιχα, που είναι διαφορετική από τη µονάδα ελέγχου. Έχει τρία έως πέντε µέλη µε
τριετή θητεία, τα οποία κατά πλειοψηφία δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον φορέα και δεν ασκούν αρµοδιότητες
σε αυτόν.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακύπτει το εξής ζήτηµα:
Αν από τα πέντε µέλη τα δύο από αυτά εργάζονται στον φορέα,
είναι νόµιµη η συνεδρίαση των τριών υπολοίπων µελών και η
λήψη αποφάσεων; Αν ναι, βλέπουµε ότι αναιρείται και νοµίµως η
ανεξαρτησία που οφείλει να υπάρχει.
Στο ένατο άρθρο παρουσιάζεται η µονάδα ελέγχου και εισάγεται, επιτρέψτε µου να χρησιµοποιήσω την έκφραση, το «παραθυράκι» του πλήρως ιδιώτη ελεγκτή µε αντιµισθία, µε αδυναµία
µάλιστα να τεθεί εµπόδιο σε αυτήν αν υπάρχει αιτιολογηµένη έκθεση του επικεφαλής του φορέα.
Επίσης, φαίνεται πως, ενώ αρχικά και στην αρχή του νοµοσχεδίου βλέπουµε την παρουσίαση και την αναφορά σε διεθνή πρότυπα, εδώ αναθέτει στον ίδιο τον επικεφαλής του φορέα την
έγκριση όλων των εσωτερικών κανονισµών, εγχειριδίων κ.λπ. της
µονάδας. Αναφέρεται στα προγράµµατα του ΕΚΔΔΑ για ελεγκτική επάρκεια, τα οποία ήδη υπάρχουν.
Στο δέκατο άρθρο έχουµε την περιγραφή των τεσσάρων στόχων της µονάδας. Αυτοί είναι η διαβεβαίωση ορθής λειτουργίας
των συστηµάτων διακυβέρνησης, η παροχή συµβουλών, ο έλεγχος πληροφορικών συστηµάτων και ο έλεγχος εφαρµογής χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Εξ αυτών οι δύο πραγµατικά
είναι ανέφικτοι, αν κάποιος δεν έχει ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Επιπλέον βλέπουµε να εισάγεται η έννοια της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης αντί της χρηστής διοίκησης, µια έννοια
που αναφέρεται κατ’ επανάληψη διατρέχοντας το νοµοσχέδιο.
Από τις δεκαέξι δε αρµοδιότητες της µονάδας οι µισές σχεδόν
απαιτούν ειδικές γνώσεις που είναι δεδοµένο ότι ελάχιστοι κατέχουν και πολλές από αυτές δεν µπορούν να παρασχεθούν σε ταχύρρυθµα σεµινάρια του ΕΚΔΔΑ για τους ελεγκτές. Είναι δεδο-
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µένο ότι αυτό είναι ένας τρόπος να ζητηθεί η παρέµβαση των
ιδιωτών σε πολλαπλάσιο βαθµό απ’ ό,τι σήµερα σε όλες τις µονάδες που θα δηµιουργηθούν.
Προχωρώντας, τα άρθρα 11, 12 και 13 αναφέρονται αντίστοιχα, χωρίς λεπτοµέρειες, τα πρώτα δύο στον κανονισµό της
µονάδας, τον κώδικα δεοντολογίας των ελεγκτών και την ετήσια
έκθεση του διευθυντή της. Το άσχηµο στην πρόβλεψη είναι ότι
επιτρέπονται µόνο τρεις χαρακτηρισµοί για το σύνολο του φορέα
και αυτοί όχι λεπτοµερώς, δηλαδή «θετική», «αρνητική» ή «µε επιφύλαξη». Επίσης, δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάληψης δράσης από κάποια από τις ανωτέρω αρχές, αν η έκθεση παρουσιάζει προβλήµατα ή αναφέρει αρνητικές καταστάσεις.
Τα άρθρα 14, 15 και 16 αναφέρονται αντίστοιχα στον προγραµµατισµό των εργασιών, στα στάδια ελέγχου ή της συµβουλευτικής υποστήριξης και στην παρακολούθηση της εφαρµογής
των συστάσεων.
Στο άρθρο 17 έχουµε τον ορισµό του ετήσιου προγράµµατος
αξιολόγησης και βελτίωσης ποιότητας για τη µονάδα εσωτερικού
ελέγχου, που και αυτό ανατίθεται στον ίδιο τον προϊστάµενό της.
Το άρθρο 18 δίνει πλήρη πρόσβαση στους ελεγκτές σε αρχεία
και δεδοµένα του φορέα σχετικά µε την επιτέλεση του έργου
τους, κάτι όµως που δεν φαίνεται να περνά από τον έλεγχο του
υπευθύνου προστασίας δεδοµένων.
Στο άρθρο 19 προβλέπεται η χρήση υπηρεσιών άλλων υπαλλήλων εκτός µονάδων ή και από άλλους φορείς, χωρίς να περιορίζεται στον δηµόσιο τοµέα. Αφήνεται στην κρίση του προϊσταµένου της µονάδας.
Στο άρθρο 20 ορίζονται οι ίδιοι οι ελεγκτές ως αξιολογητές
του συστήµατος ελέγχου και αναφέρονται παραδόξως στον επικεφαλής του φορέα, όχι στον προϊστάµενό τους -και εδώ είναι
το παράδοξο- σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους παρατυπία, για να µην πω κάποιου είδους απάτη. Δεν διευκρινίζεται
από ποιον ή ως προς τι. Προβληµατικός παραµένει ο έλεγχος
του συστήµατος που ενδεχοµένως έχουν δοµήσει οι ίδιοι.
Με το άρθρο 22 ορίζονται τρεις φορείς για την παρακολούθηση των µονάδων ως συντονιστές, η ΕΑΔ, το Υπουργείο Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όµως ο τρόπος ελέγχου και
παρέµβασης αφήνεται ασαφής, διότι η αναφορά σε διατάξεις
άλλων νόµων δεν καθιστά απαραίτητα το πλαίσιο και το πεδίο
σαφές.
Στο άρθρο 23 έχουµε τον νέο θεσµό του συµβούλου ακεραιότητας, που παρατηρούµε -και το είχα πει και στην επιτροπή
αυτό ότι θα συσταθεί εντός των Υπουργείων, πλην ορισµένων,
όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, Ναυτιλίας, Προστασίας του
Πολίτη και Εθνικής Άµυνας. Η ανεξαρτησία του θεσµού υπονοµεύεται και εδώ, αφού, όπου υπάρχει, υπάγεται στον Υπουργό
και, πραγµατικά, µας προκαλεί απορία -και απάντηση δεν έλαβατι πρόβλεψη υπάρχει και γιατί δεν επεκτείνεται ο θεσµός και στα
υπόλοιπα Υπουργεία που µένουν εκτός, ειδικά όταν υπάρχουν
καταγγελίες για παράτυπες και κακοποιητικές συµπεριφορές
στα συγκεκριµένα Υπουργεία.
Με το άρθρο 24 γίνεται φανερό, παρά τις διαβεβαιώσεις του
Υπουργού για το αντίθετο, ότι δεν είναι µόνο υποστηρικτικός και
ενηµερωτικός ο ρόλος, αλλά είναι και συµβουλευτικός ο ρόλος
του συµβούλου. Πέρα, όµως, από αυτό, του ανατίθεται και ο
ρόλος στη χάραξη πολιτικών.
Στο άρθρο 25 -και εδώ είναι το θέµα- δηµιουργείται ένας θεσµός, αλλά δεν έχει καµµία πειθαρχική ευθύνη. Είναι µόνο εικονική και µόνο συµβουλευτική η δράση του, πέρα από το να µπορεί να λαµβάνει µέρος στη χάραξη και στην εκπόνηση των πολιτικών που θα ασκούνται.
Με τα άρθρα 26, 27 και 28 ορίζεται ο τρόπος κατάρτισης του
µητρώου υποψηφίων συµβούλων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας
εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους και ο τρόπος στελέχωσης.
Όµως, και εδώ βλέπουµε να αφήνονται αόριστα πολλά σηµεία
και πολλά στοιχεία για τα προσόντα τους. Ο τρόπος επιλογής δε
από τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από δύο στελέχη Υπουργείων και ενός της ΕΑΔ, αποδεικνύει ότι ο µόνος σκοπός είναι να
τεθεί η τελική επιλογή υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης και όχι
του φορέα ούτε της ανεξάρτητης αρχής.
Με το άρθρο 29 καθίσταται φανερό ότι ο σύµβουλος µπορεί
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να είναι οργανικός υπάλληλος του φορέα, στον οποίο θα τοποθετηθεί ως σύµβουλος, αξιολογείται από την επιτροπή που τον
επέλεξε και µισθοδοτείται από τον φορέα υποδοχής. Ένας υπάλληλος, δηλαδή, που θα αναλάβει ο σύµβουλος, θα καλείται να
διερευνήσει και να αξιολογήσει καταγγελίες που θα γίνονται για
συναδέλφους του µε τους οποίους µπορεί να έχει συνεργαστεί
για πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα. Πειθαρχικά µόνο υπάγεται ο
σύµβουλος στην ΕΑΔ και για τα υπόλοιπα ζητήµατα στον φορέα
υποδοχής.
Με το άρθρο 30 ορίζεται το συντονιστικός ρόλος της ΕΑΔ, η
οποία υποβιβάζεται µε αυτόν τον τρόπο σε συµβουλευτικό και
µόνο όργανο χωρίς εκτελεστικές αρµοδιότητες.
Το άρθρο 31 καλύπτει ένα κενό ως προς το ποιος αποφασίζει
τον τρόπο σύστασης των επιτροπών ελέγχου, αρµοδιότητα την
οποία αναθέτει στον οικείο Υπουργό σε συνδυασµό µε τον
Υπουργό Οικονοµικών, ενώ η ΕΑΔ έχει διακοσµητικό ρόλο γνωµοδοτώντας µόνο για τα έντυπα καταγραφής και τον κώδικα δεοντολογίας των ελεγκτών. Η έκταση των αρµοδιοτήτων της
µονάδας ελέγχου παραµένει ασαφής και αόριστη, ενώ αόριστοι
παραµένουν και οι κανόνες επιλογής προϊσταµένων που αφήνονται στην κρίση του επικεφαλής και της ΕΑΔ, ενώ στο Υπουργείου
Εσωτερικών και ΕΑΔ αφήνονται οι προϋποθέσεις παρακολούθησης του προγράµµατος ελεγκτή.
Με το άρθρο 32 µεταβατικά αφήνονται όλα στους επικεφαλής
και στις οικείες διατάξεις, θεωρώντας ότι ήδη υπάρχουν οι µονάδες και οι επιτροπές ελέγχου ίσως από άλλες διατάξεις, που
δεν αναφέρονται, όµως.
Με το άρθρο 33 καταργούνται ορισµένα άρθρα που σχετίζονται µε το παρόν αντικείµενο. Διατηρείται σε ισχύ το πρώτο εδάφιο από την τρίτη παράγραφο του άρθρου 11 του ν.3697 και η
υπόλοιπη παράγραφος µέχρι να δηµιουργηθούν οι νέες µονάδες
ελέγχου, τη στιγµή, όµως, που ήδη προβλέπονται από το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο τέτοιες, όπως, για παράδειγµα, στις δηµόσιες µονάδες υγείας.
Επίσης, βλέπουµε να καταργούνται οι ισχυρότερες από άποψη
εξουσιών µονάδες ελέγχου, που υπήρχαν ήδη και που µπορούσαν πραγµατικά να επιβάλλουν διορθώσεις σε περίπτωση παράβασης κανόνων, τις οποίες έρχονται να αντικαταστήσουν οι ανίσχυρες συµβουλευτικές νέες µονάδες. Μιλάω για µονάδες που
ήδη προβλέπονταν, όπως αυτές που προβλέπονται στα άρθρα
19 και 21 του ν.3492/2006.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν διαφωνεί πως υπάρχουν κακώς κείµενα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, κακώς κείµενα της δηµόσιας τάξης που όλα µα όλα τα κόµµατα του
µνηµονιακού τόξου θρέψατε, χαϊδέψατε και γιγαντώσατε όταν
διαχειριστήκατε την εξουσία της χώρας µας. Αυτό, όµως, δεν
µπορεί να γίνει µε το νοµοθέτηµα που συζητάµε σήµερα, το οποίο δεν επιφέρει καµµία ουσιαστική µεταβολή στον τρόπο ελέγχου που ισχύει ως τώρα ούτε διασφαλίζει την ύπαρξη πραγµατικού ελέγχου αφήνοντας αόριστο το τι θα συµβεί µε τις ήδη
υπάρχουσες µονάδες ελέγχου.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που µε άρθρα του τροποποιεί πρόσφατους νόµους, όπως αυτός του ΑΣΕΠ, ένας νόµος που ψηφίστηκε πριν από δύο µήνες, ένας νόµος που -σας το έθεσα και
στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ- πραγµατικά δεν µπορούµε να καταλάβουµε από πού προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης των άρθρων του.
Θα ήθελα σήµερα να µας πείτε γιατί, καθώς σας το είχα πει
και στην επιτροπή, αφού θα µπορούσατε να µην έχετε ζητήσει
να γίνει άµεσα η ψηφοφορία, η ολοκλήρωση της συζήτησης και
η ψήφιση όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας, θα µπορούσατε να
έχετε κάνει τότε τις αλλαγές που θέλατε και όχι να βρίσκεστε
στην άβολη για εσάς και θετική για εµάς θέση να παραδέχεστε
ότι θέλετε κάτι να αλλάξετε και δεν το αλλάξατε τότε και το κάνετε τώρα.
Επιτέλους, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, σταµατήστε
την πρόχειρη νοµοθέτηση. Σταµατήστε κάθε δύο µήνες, κάθε
τρεις µήνες, κάθε πέντε να τροποποιείτε νόµους, που εσείς οι
ίδιοι έχετε φέρει. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγµα, ένας ανασχηµατισµός να ακολουθείται από διαρκείς τροποποιήσεις νόµων που έχουν συζητηθεί και έχουν ψηφιστεί, ειδικά όταν εσείς
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έχετε κάνει σηµαία σας την ορθή νοµοθέτηση.
Και ήδη -θα κλείσω µε αυτό- αύριο θα βρεθούµε να συζητήσουµε τροποποίηση του νόµου για την ψήφο των αποδήµων, του
νόµου που εσείς ψηφίσατε το 2019. Αναρωτιέµαι πραγµατικά
πόσο ακόµα οι πολίτες θα ανέχονται τα νοµοθετικά σας καπρίτσια και τις κινήσεις εντυπωσιασµού. Εύχοµαι, ελπίζω και είµαι
σίγουρη πως δεν θα είναι για πολύ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ ευχαριστώ,
κυρία Μπακαδήµα.
Θα πάµε τώρα στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τον λόγο και µετά
θα το πάµε κατά ανάστροφη φορά, όπως γίνεται, ξεκινώντας από
το ΜέΡΑ25 και θα καταλήξουµε στη Νέα Δηµοκρατία και στον
Υπουργό.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε την
ένσταση αντισυνταγµατικότητας κατά το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής για ευθεία παραβίαση του άρθρου 54 στο
άρθρο 101Α του ισχύοντος Συντάγµατος, όπου προβλέπεται ότι
η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα µέλη της,
διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από προσωπική,
λειτουργική ανεξαρτησία, όπως ο νόµος ορίζει.
Το ζήτηµα έχει δύο οπτικές. Έχει την πολιτική, την οποία τη
θίξαµε σε όλες τις επιτροπές και έχει δίκιο ο κ. Μυλωνάκης, που
έθιξε κάποια ζητήµατα, αρκετά ζητήµατα, για το πολιτικό σκέλος
της συγκεκριµένης φωτογραφικής, όπως είπε, διάταξης. Η φωτογραφικότητα, βέβαια, έχει ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας
ούτως ή άλλως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά υπάρχουν και
πολύ πιο συγκεκριµένα ζητήµατα, µερικά εκ των οποίων έθεσε
και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής στη δική της τη θέση
για το άρθρο 54. Τα λέει αρκετά αναλυτικά.
Θεωρούµε ότι το συγκεκριµένο άρθρο, παρά τα αντιθέτως λεγόµενα από τον Υπουργό στις επιτροπές απαντώντας, θίγει τον
πυρήνα της συγκεκριµένης συνταγµατικής διάταξης του άρθρου
101Α, γιατί αυτό που θέλησε ο συνταγµατικός νοµοθέτης και το
θέλησε για συγκεκριµένο λόγο είναι, πράγµατι, τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών να έχουν θητεία ορισµένη.
Το τι σηµαίνει ορισµένη θητεία δεν το διευκρινίζει το Σύνταγµα, δεν το διευκρινίζει ο συνταγµατικός νοµοθέτης. Το αφήνει
στην ευχέρεια του νοµοθέτη, πλην όµως είναι συγκεκριµένο και
από την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά
και από τη θεωρία ότι η ορισµένη θητεία πρέπει να είναι µικρή.
Και για αυτόν τον λόγο όλες οι αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας -και το λέµε και µέσα στην ένταση- τόσο και οι πολύ
πρόσφατες -και η 3515 του 2013 και η 95 του 2017, η 2583 και η
2586 του 2017 και η 1841 του 2020 και οι 1136 του 2020- στην
πραγµατικότητα µόνο κατ’ εξαίρεσιν επέτρεπαν και την ανανέωση θητειών ιδίως µε το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο που ήταν
τετραετής και, άρα, θεωρούσε ότι µια επέκταση θα µπορούσε να
είναι συνταγµατικώς ανεκτή.
Επειδή ακριβώς ήρθε η αλλαγή το 2012 και έφερε, στην πραγµατικότητα, την απαγόρευση ανανέωσης των θητειών, αυξάνοντας όµως τον ορισµένο χρόνο στα έξι, πάλι το Συµβούλιο της
Επικρατείας έχει πει ότι η παράταση των θητειών µπορεί να επιτραπεί µόνο για πολύ συγκεκριµένους λόγους και για πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα.
Ποιος είναι ο λόγος της προστασίας, ο πυρήνας της προστασίας του 101; Ότι ακριβώς η ορισµένη θητεία διασφαλίζει την
ανεξαρτησία των µελών των ανεξάρτητων αρχών. Και µάλιστα
µας το δικαιολογήσατε και τεχνηέντως, ότι εµείς δεν ορίζουµε
µε το νόµο που το έχει απαγορεύσει το Συµβούλιο της Επικρατείας, προφανώς ως αντισυνταγµατικό, για το ποιος θα είναι ο
Πρόεδρος του Ανωτάτου Συµβουλίου και ότι αυτό θα το ορίσει
η Διάσκεψη των Προέδρων.
Προφανώς, θα το ορίσει η Διάσκεψη των Προέδρων. Όµως, η
Διάσκεψη των Προέδρων δεν µπορεί να υπερβεί αυτό που ορίζει
το 101Α του Συντάγµατος. Δεν µπορεί να επιλέξει πολλαπλές θητείες, έστω και µε τον -εγώ θα έλεγα- τρόπο τον οποίον έχετε
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πάει να το βάλετε, µε την αλλαγή δηλαδή στην ουσία, την προαγωγή ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εκτίσει ήδη τις θητείες τους.
Εδώ λοιπόν έχουµε το εξής παράδοξο: Αν γίνει δεκτή η δική
σας διάταξη και περάσει και δεν κριθεί αντισυνταγµατική -που
είναι-, θα µπορεί ένα µέλος του ΑΣΕΠ, συγκεκριµένα του ΑΣΕΠ
-που θυµίζω ότι είναι από τις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγµα, είναι από τις λίγες ανεξάρτητες
αρχές που προβλέπονται από το Σύνταγµα και όχι από κοινό
νόµο- να κάνει την εξαετή θητεία του, να πάρει την παράταση
που του επιτρέψατε µε το νόµο του Γενάρη, τα τρία χρόνια, το
ήµισυ, να κάνει εννιά χρόνια, να γίνει η Διάσκεψη των Προέδρων,
να εκλεγεί πρόεδρος του ΑΣΕΠ, να κάνει άλλα έξι χρόνια µε δυνατότητα παράτασης άλλων τριών ετών. Θα µπορεί δηλαδή ένας
σήµερα αναπληρωτής αντιπρόεδρος και πρόεδρος να υπερβεί
κατά πολύ τα δέκα έτη.
Τα οκτώ είχε ως όριο η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τα είχε, επειδή ήταν οι δύο τετραετίες θητεία βέβαια.
Γι’ αυτό σε όλες τις αποφάσεις, άµα δείτε, δεν υπερβαίνει ο ορισµένος χρόνος τα οκτώ χρόνια, έξι ή οκτώ ανάλογα.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι θα ήταν συνταγµατικά ανεκτή
µία µικρή παράταση -γιατί αυτό έχει πει και το Συµβούλιο της
Επικρατείας-, αλλά εδώ βλέπουµε µία προφανή στρέβλωση του
πυρήνα του άρθρου του 101Α και θεωρούµε ότι γι’ αυτούς τους
λόγους είναι αντισυνταγµατική και νοµίζω ότι το Σώµα πρέπει να
την κρίνει ως τέτοια ή ο Υπουργός να την αποσύρει, πριν κρίνει
το Σώµα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα επαναλάβω, για τον κόσµο που µας ακούει, τη διάταξη, για
την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. «Διανυθείσα ή διανυόµενη θητεία σε θέση αντιπροέδρου ή αναπληρωτή προέδρου ή απλού µέλους δεν κωλύει το
διορισµό του για πλήρη θητεία σε θέση υψηλότερης βαθµίδας
της ίδιας αρχής. Σε µία τέτοια περίπτωση δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο θητείες συνολικά».
Εγώ θα επικαλεστώ την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής που λέει ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 101Α του Συντάγµατος, όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα µέλη
διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία, όπως ο νόµος ορίζει.
Όπως λοιπόν προκύπτει από το περιεχόµενο αυτής της διάταξης, τα βασικά και αλληλένδετα θεσµικά χαρακτηριστικά των
ανεξάρτητων αρχών είναι το ορισµένο της θητείας των µελών
τους, η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους, ενώ σε
ό,τι αφορά το ορισµένο της θητείας, ο χρονικός περιορισµός
εκλαµβάνεται ως αντίβαρο στην ιδιαίτερη θεσµική ανεξαρτησία,
µε την οποία περιβάλλονται τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών.
Όπως έχει κρίνει σχετικώς και το Συµβούλιο της Επικρατείας,
η θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών συνάπτεται, είναι
συνυφασµένη µε την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία
των µελών τους και αναδεικνύει τη σηµασία που ο νοµοθέτης και
του Ενωσιακού Δικαίου και ο εθνικός αποδίδουν στο ρόλο τους.
Συνεχίζω. Σύµφωνα µε τη συνταγµατική θεωρία, ορισµένη είναι
η θητεία που είναι ολιγοχρόνια. Συνεχείς παρατάσεις της δεν συνάδουν µε το ορισµένο αυτής. Η παράταση οφείλει να µην επεκτείνεται πέραν του εύλογου χρόνου. Υπήρξε σχετική απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας το 2013, σε σχέση µε σχετική
ρύθµιση, η οποία προέβλεπε ότι αυτοδίκαια παρατείνεται η θητεία των µελών του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και
καλύπτει ισόχρονο διάστηµα µέχρι τον διορισµό των νέων µελών.
Καταλήγοντας η απόφαση αναφέρει ότι, κατά την έννοια της
συνταγµατικής ρύθµισης, η οποία προβλέπει συγκεκριµένη διαδικασία εντός ορισµένων ορίων, καθιερώνεται ρητά ορισµένη θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών. Είναι µεν ανεκτή η
συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω αρχών µετά τη λήξη της
θητείας των µελών τους, όµως µετά την πάροδο του εύλογου
χρόνου το Σύνταγµα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των µελών της ανεξάρτητης αρχής.

11516

Σηµειώνεται λοιπόν ότι η ανωτέρω παρατιθέµενη νοµολογία
αναφέρεται στην παράταση της θητείας, όχι στο ζήτηµα της ανανέωσης της θητείας µελών των ανεξάρτητων αρχών. Και εδώ
είναι το ζήτηµα που θίγει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Το ζήτηµα παραµένει στον πυρήνα του ταυτόσηµο. Και η παράταση και η ανανέωση οδηγούν αντικειµενικά σε επιµήκυνση του
χρόνου θητείας στις συγκεκριµένες θέσεις και µάλιστα πλέον
των δεκαοκτώ ετών.
Ολοκληρώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση δεν
µπορεί να υπάρχει διακριτή εφαρµογή µεταξύ των µελών των
ανεξάρτητων αρχών, ακριβώς γιατί η πρόνοια του Συντάγµατος
είναι να µην κοµµατικοποιούνται τα µέλη, ώστε να διατηρούν την
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους.
Η οποιαδήποτε δυνατότητα δεύτερης θητείας σε θέση υψηλότερης βαθµίδας µετατρέπει τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών
σε λοµπίστες των κοµµατικών σχηµατισµών, των κοµµάτων εξουσίας συγκεκριµένα, ώστε να προταθούν στη συνέχεια σε ανώτερη θέση. Πρόκειται βεβαίως για µία φωτογραφική διάταξη -πιο
αναλυτικά θα αναφερθώ στην οµιλία µου- στο πλαίσιο της επιτελικοποίησης του κράτους.
Συντασσόµαστε µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας και
την υπερψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνης Μυλωνάκης από την Ελληνική
Λύση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως είπα και στην πρωτολογία µου, το θέµα
είναι διπλό. Είναι και αντισυνταγµατικό, είναι και βαθιά πολιτικό
και µάλιστα η ηθική του πολιτική διάσταση είναι πολύ µεγαλύτερη.
Θα σας εξηγήσω απλά, για να καταλάβει και ο κόσµος. Έχουµε πει και έχουµε προτείνει -και νοµίζω ότι και άλλα κόµµατα το
έχουν προτείνει- η επιλογή των µελών των ανεξάρτητων αρχών
και δη των προέδρων πρέπει να γίνεται µε έναν καθορισµένο
τρόπο, όχι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγµή.
Πώς γίνεται αυτή τη στιγµή; Φέρνει η Κυβέρνηση έναν άνθρωπο, τον βάζει στη Διάσκεψη των Προέδρων και επιλέγουν εάν
κάνει ή δεν κάνει. Βέβαια, µε τα 3/5 κάπως µπορεί να διορθώθηκε
το πράγµα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Η άποψή µας είναι ότι πρέπει να περνούν τρία, τέσσερα άτοµα,
κύριε Πρόεδρε, από τη Διαρκή Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, να επιλέγονται από τα κόµµατα και µεταξύ των δύο να
βγαίνει ο ένας, ο οποίος θα είναι πρόεδρος και εν συνεχεία τα
µέλη.
Σύµφωνα τώρα µε την ένταση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο όποιος εξακολουθεί να µη λέει το πρόβληµα
το πολιτικό το οποίο υφίσταται -δεν πειράζει, ίσως έχουν και
αυτοί κάνει άλλα κατά το παρελθόν και σου λέει «µη βγουν και
τα δικά µας στη φόρα»- στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, στο άρθρο
54 προβλέπεται ότι δεν υπάρχει κώλυµα να διορίζεται το απλό
µέλος για τη νέα θητεία στη θέση του αντιπροέδρου και πάλι για
µια νέα θητεία στη θέση του προέδρου. Δηλαδή, µπορεί να ξεκινήσει κάποιος από απλό µέλος, να πάρει µια παράταση δύο ετών
µετά τα έξι χρόνια -εύλογη, όπως λέει και το Σύνταγµα, πάρα
πολύ σωστά- εν συνεχεία να γίνει αντιπρόεδρος ή πρόεδρος για
άλλα έξι χρόνια.
Άρα βλέπουµε ότι περνάει το όριο και αυτό ακόµα το οποίο
έχει θέσει το Συµβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή την οκταετία,
έξι συν δύο, εύλογος χρόνος. Εδώ τι γίνεται; Εδώ έχουµε ήδη τα
έξι χρόνια, θα πάµε σε άλλα έξι, άρα πάµε δώδεκα. Και αυτό είναι
ένα πρόβληµα, το οποίο πρέπει να το δείτε.
Ένα άλλο θέµα το οποίο νοµίζω ότι πρέπει να δούµε, κύριε
Πρόεδρε -και το έχουµε ξαναπεί, νοµίζω- και πρέπει να το στηρίξουµε όλοι είναι να σταµατήσει αυτό το πράγµα µε τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν είναι ανεξάρτητες, είναι πλήρως εξαρτηµένες.
Το δε πρόσωπο το οποίο προφανώς φωτογραφίζεται σε αυτό
το άρθρο είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα το πω εγώ µόνο,
το λένε τα sites, έχει βουίξει ο κόσµος, ασχέτως αν ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχεται και δεν θέλει να το κάνει πολιτικό και
το περνάει και κρύβονται πίσω από το Σύνταγµα. Το Σύνταγµα
είναι καθορισµένο, ορισµένη είναι η θητεία των προέδρων και το
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κάνει επίτηδες…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε συνάδελφε…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ακούστε, κύριε Κεγκέρογλου, διότι
και εσείς, το Κίνηµα Αλλαγής, έχετε ευθύνες. Δέχεστε ότι είναι
βαθιά πολιτικό εκτός από αντισυνταγµατικό ή δεν το δέχεστε; Αν
το δέχεστε, να το πείτε. Αν δεν το δέχεστε, αφήστε τα υπόλοιπα.
Εµείς είπαµε καθαρά ποιο είναι το πρόβληµα. Το πρόβληµα
είναι ότι είναι φωτογραφική η διάταξη και αντισυνταγµατική,
βαθιά πολιτική, κύριε Πρόεδρε.
Η Ελληνική Λύση συντάσσεται και υπερψηφίζει την αίτηση αντισυνταγµατικότητος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, προχωράµε.
Ορίστε, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, κύριε Συντυχάκη, εσείς
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσουµε µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας,
αν και πλέον αυτό το παιχνίδι περί αντισυνταγµατικότητας είναι
παρωχηµένο, είναι ντεµοντέ. Και το λέω αυτό διότι εσείς είσαστε
που το παραβιάζετε συστηµατικά και µάλιστα κατά το δοκούν.
Όταν ο ένας είναι στην κυβέρνηση, επικαλείται τη συνταγµατικότητα και ο άλλος που είναι στην αντιπολίτευση την αντισυνταγµατικότητα και το αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το
παιχνίδι πρέπει να σταµατήσει και να βγάλει και συµπεράσµατα
ο ελληνικός λαός.
Εσείς που τόσο πολύ υπερασπίζεστε αυτό το Σύνταγµα το
έχετε κάνει λάστιχο στην κυριολεξία.
Σε κάθε περίπτωση, λέµε «ναι» στο αίτηµα της αντισυνταγµατικότητας, «όχι» στην κοροϊδία και στον εµπαιγµό. Τέλος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ορίστε, από το Κίνηµα Αλλαγής, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυµίσω ότι η εισαγωγή των
ανεξάρτητων αρχών στο σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας
µας, παρά τα προβλήµατα που αυτές αντιµετωπίζουν, έχει συµβάλει στην εξισορρόπηση της λειτουργίας του. Βεβαίως, δεν
έχουν όλες οι ανεξάρτητες αρχές τα ίδια προβλήµατα ούτε την
ίδια επιτυχή λειτουργία ούτε και την ίδια αποτελεσµατικότητα.
Το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε και ως κυβέρνηση θεσµοθέτησε
συνταγµατικά κατοχυρωµένες σήµερα ανεξάρτητες αρχές, αλλά
και άλλες, όπως και ρυθµιστικές αρχές, πιστεύοντας απόλυτα
στον σύγχρονο ρόλο τους, στον χρήσιµο και κρίσιµο ρόλο για τη
λειτουργία της δηµοκρατίας.
Το Κίνηµα Αλλαγής επιδεικνύει το µέγιστο ενδιαφέρον για την
επιτυχή λειτουργία τους και τη διαφύλαξη του ρόλου τους. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και Νέας
Δηµοκρατίας δεν είχαν την ίδια µε εµάς οπτική και προσκολληµένες στην αντίληψη του κρατισµού -από τη δική της οπτική καθεµιά- αντί της στήριξής τους στις ανεξάρτητες αρχές, έχουν
επιδείξει έλλειψη σεβασµού µε διάφορους τρόπους και διάφορες ενέργειες νοµοθετικές και άλλες.
Είναι ο διακηρυγµένος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο κάθε
αρµού της εξουσίας -αφού η κυβερνητική εξουσία δεν αρκεί- και
η παραδοσιακή ιδιοκτησιακή αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας
για το κράτος που καλά κρατεί -παρά τις διακηρύξεις περί φιλελευθερισµού και εκµοντερνισµού του κ. Μητσοτάκη- και η οποία
ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος εκδηλώνεται επίσης µε διάφορους τρόπους, όπως η απαράδεκτη διαδικασία παρεµβατικής
και κακής νοµοθέτησης που αφορά και το άρθρο 54 του συζητούµενου νοµοσχεδίου.
Εµείς τοποθετηθήκαµε απόλυτα αρνητικά και στον τρόπο νοµοθέτησης και στο περιεχόµενο για το 54 και είχαµε πρόθεση να
εξετάσουµε -και το κάνουµε µε απόλυτο ενδιαφέρον- και την
πρόταση αντισυνταγµατικότητας και όλα όσα είχαν ακουστεί στις
επιτροπές. Είχε προαναγγελθεί εξάλλου.
Σηµειώνω ότι σήµερα περίµενα µε πολύ ενδιαφέρον και την
επιστηµονική άποψη της Βουλής, µάλλον την άποψη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Δεν αντελήφθην ότι παρ’ ότι
γνώριζε η Επιστηµονική Επιτροπή, το Επιστηµονικό Συµβούλιο
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το θέµα, έθεσε ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. Είναι ένα ζήτηµα.
Η ένσταση, λοιπόν, την οποία συζητάµε αφορά το άρθρο 101Α.
Και πράγµατι, πηγάζουν ερωτήµατα, αλλά και αντιφάσεις. Είναι,
βεβαίως, τραβηγµένη, όπως παρουσιάζεται, δεν έχει µια στέρεη
βάση, παρ’ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαίρετους συνταγµατολόγους που
θα µπορούσαν να έχουν τεκµηριώσει ένα υπαρκτό θέµα.
Κατ’ αρχάς, το µεγαλύτερο µέρος αναλώνεται για την υποστήριξη διατάξεων που ψηφίστηκαν πριν από λίγες βδοµάδες και κυρίως του άρθρου 44 του ν.4675 τον Γενάρη, το οποίο, βέβαια,
δεν το είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα το θεωρεί καλό. Έτερον εκάτερον, θα µου πείτε, αλλά η αντίθεση αυτή είναι πολιτική
διαφωνία και δεν αφορά την παραβίαση συνταγµατικής διάταξης. Είναι µια πολιτική διαφωνία την οποία εµείς εκφράζουµε µε
συνέπεια. Καταψηφίσαµε το 44 του νόµου εκείνου, καταψηφίζουµε και το 54 σήµερα. Δεν ψάχνουµε δικαιολογίες για να πούµε ότι είναι καλό το 44.
Δεν ξέρω αν θέλατε να επικαλεστείτε, κύριοι συνάδελφοι, κάποιο άλλο άρθρο, αλλά δεν το κάνετε, οπότε τελικά µιλάµε µόνο
για το 101.
Τι λέει, λοιπόν, το 101, σύµφωνα και µε την αίτησή σας; Ορθά
αναφέρετε εκεί την πρόβλεψη στο άρθρο 101Α του Συντάγµατος
ότι τα µέλη των προβλεποµένων από το Σύνταγµα ανεξάρτητων
αρχών διορίζονται µε ορισµένη θητεία, η οποία έχει πρωταρχικό
στόχο τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους, όπως ο νόµος ορίζει. Ναι, υπό την έννοια ότι δεν
είναι επιτρεπτή η παύση τους πριν τη λήξη της θητείας τους,
εκτός εάν παραιτηθούν -είναι άλλο- ή εκτός εάν συναινέσουν.
Εναπόκειται δε, σύµφωνα µε τη συνταγµατική διάταξη, στον
κοινό νοµοθέτη να προβλέψει είτε παράταση της αρχικής θητείας των µελών των ανεξάρτητων αρχών για χρονικό διάστηµα,
η διάρκεια του οποίου είναι εύλογη -µε το άρθρο 44 το οποίο
αναφέραµε προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα παράτασης της θητείας- είτε όπως εν προκειµένω, δυνατότητα επιλογής από τη Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής και διορισµός
των ήδη υπηρετούντων µελών αυτήν στην επόµενη βαθµίδα.
Τούτο, άλλωστε, έγινε το 1999, διορισµός τότε συµβούλου Βέη
σε θέση αντιπροέδρου, καθώς και µετέπειτα διορισµός του ιδίου
σε θέση προέδρου. Διήρκεσε είκοσι χρόνια η θητεία του επιτυχώς και εξήλθε µάλιστα και σε µεγάλη ηλικία, ογδόντα οκτώ -νοµίζω- ετών. Έκτοτε τέθηκαν όρια και για το διάστηµα που µπορεί
να είναι κάποιος και για την ηλικία και δεν θα πρέπει να ξαναφτάσουµε σε αυτό το σηµείο.
Το 2011, όµως, πραγµατοποιήθηκε διορισµός του τότε συµβούλου του ΑΣΕΠ κ. Μπολόφη σε θέση αντιπροέδρου, χωρίς να
έχει τεθεί θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Επίσης, µετά τη νοµοθετική ρύθµιση του ν.4055/2012 περί εξαετούς θητείας των µελών, δίχως δυνατότητα ανανέωσης, το 2016
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ.
Ζαµπίρας τοποθετείται πρόεδρός της και ο διατελέσας µέλος
του ΕΣΡ Ροδόλφος Μορώνης τοποθετείται αντιπρόεδρος του
ΕΣΡ, χωρίς ποτέ να τεθεί θέµα αντισυνταγµατικότητας και µάλιστα, µε προτάσεις τις οποίες κάνατε εσείς. Άρα, ανακαλύπτετε
εκ των υστέρων ότι ήταν αντισυνταγµατικές οι προτάσεις σας.
Εξάλλου, εάν η προτεινόµενη διάταξη κριθεί σήµερα αντισυνταγµατική, τότε θα δηµιουργηθεί ένα µη προβλεπόµενο άµεσα ή
έµµεσα από το Σύνταγµα κώλυµα επιλογής προέδρων ή αντιπροέδρων για µια ολόκληρη κατηγορία επιλέξιµων προσώπων,
καθώς αυτούς που είναι ή ήταν στο παρελθόν απλά µέλη ή αντιπρόεδροι των αρχών.
Το Σύνταγµα δεν θέλησε να δηµιουργήσει κώλυµα, αφήνοντας
τον προσδιορισµό των προσόντων και προφανώς των όποιων κωλυµάτων στον κοινό νοµοθέτη. Αν µε ρωτάτε αν πρέπει να υπάρχουν, βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν, αλλά είναι θέµα του
κοινού νοµοθέτη, είναι θέµα νόµου. Αντίθετα, µάλιστα, ο διορισµός προέδρου ή αντιπροέδρου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε
πολύ λίγο.
Ο διορισµός προέδρου ή αντιπροέδρου, προερχόµενου από
την ίδια την ανεξάρτητη αρχή δείχνει, χωρίς κατάχρηση αυτού
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του δικαιώµατος, να είναι και ο πιο εναρµονισµένος από την αρχή
της συνέχειας στη διοίκηση των αρχών και της αυτονοµίας
τους.Αυτό είναι γενικά αποδεκτό και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση όχι µόνο για τα παραδείγµατα που ανέφερα στο παρελθόν -ενίσταται, βέβαια, σήµερα-, αφού για τη θέση αντιπροέδρου
του ΑΣΕΠ έχει προτείνει εν ενεργεία µέλος του ΑΣΕΠ που έχει
ακόµα µερικούς µήνες θητείας. Δεν πιστεύω να τον κοροϊδεύετε
και να τον προτείνετε για µερικούς µήνες ακόµα! Αυτό είναι «εκ
των ων ουκ άνευ»!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ποιο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προφανώς και δεν τον προτείνατε για µερικούς µήνες. Άρα, δεν πιστεύετε σε αυτά που λέτε
προς τούτο. Εποµένως, το µόνο θέµα που τίθεται είναι η συνολική διάρκεια και το ότι δεν µπορούµε για τον οποιονδήποτε λόγο
να ξαναπάµε στις εικοσαετίες που υπήρξαν στο παρελθόν. Αυτό
είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα.
Εµείς, λοιπόν, θα καταψηφίσουµε το άρθρο 54 και λόγω κακής
νοµοθέτησης, αλλά και λόγω περιεχοµένου και θα το θέσουµε
και σε ονοµαστική ψηφοφορία, για να είναι εκπεφρασµένη η βούληση των κοµµάτων που συµµετέχουν στη Βουλή και να µη λένε
άλλα τη µια φορά και άλλα την άλλη και να φτάνουµε στο σηµείο,
όπως σωστά επισήµανε ο συνάδελφος κ. Συντυχάκης, να έχουµε
κάνει «καραµέλα» την αντισυνταγµατικότητα, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται παρ’ ότι υπάρχει έντονη πολιτική
διαφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Κεγκέρογλου, κλείστε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επαναλαµβάνω, υπάρχει έντονη
διαφωνία!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Κεγκέρογλου! Αγόρευση κάνατε!
Τον λόγο έχει τώρα από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Ευστάθιος
Κωνσταντινίδης.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η Βουλή έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να ελέγχει τη συνταγµατικότητα
των προς ψήφιση νοµοθετηµάτων. Από την ίδια τη φύση του Συντάγµατος ως δεσµευτικού θεµελιώδη νόµου απορρέει η σχετική
υποχρέωση για σεβασµό και τήρηση από όλα αδιακρίτως τα όργανα. Συνεπώς, εµπρόθεσµα και τυπικώς ορθά υποβάλλεται η
ένσταση αντισυνταγµατικότητας, αλλά είναι αβάσιµη, αφού
εδράζεται επί εσφαλµένων παραδοχών, ερµηνειών και συµπερασµάτων. Θα πούµε στη συνέχεια το γιατί.
Ας δούµε, λοιπόν, ποιες είναι οι σχετικές διατάξεις. Είναι ασφαλώς το άρθρο 101 του Συντάγµατος. Όπου από το Σύνταγµα
προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής,
τα µέλη της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει. Η
επιλογή τους γίνεται µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων
της Βουλής που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 των µελών
της. Η θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται
ως τον διορισµό νέων µελών.
Η άλλη διάταξη είναι η τροποποιούµενη, αυτή του άρθρου 44
παράγραφος 2 του ν.4765/2021 που προβλέπει ότι η θητεία των
µελών του ΑΣΕΠ είναι εξαετής, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
Προβλέφθηκε δε µε αυτή η δυνατότητα παράτασης της διανυόµενης θητείας µέχρι και το µισό των κενούµενων θέσεων για µία
φορά και για χρόνο έως το ήµισυ της αρχικής.
Και η τρίτη φυσικά διάταξη είναι η αµφισβητούµενη η οποία
προβλέπει ότι η θητεία των µελών, περιλαµβανοµένων των Προέδρων του Συνηγόρου του Πολίτη, των Αντιπροέδρων και του
Αναπληρωτή Προέδρου, είναι εξαετής, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του
ν.4765/2021 και της δυνατότητας παράτασης της θητείας των
µελών του ΑΣΕΠ.
Ας δούµε τώρα τι απορρέει από τις παραπάνω διατάξεις.
Απορρέει ότι τα µέλη των συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανε-

11518

ξαρτησίας -κάτι που φυσικά δεν αµφισβητείται-, πρέπει να έχουν
προσόντα ανάλογα µε την αποστολή τους -ούτε και αυτό-, επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής -ούτε αυτό
θίγεται-, ορίζονται δε µε ορισµένη θητεία, η διάρκεια της οποίας
εναπόκειται στον κοινό νοµοθέτη να την καθορίσει. Αυτό, λοιπόν,
κάνει η συγκεκριµένη διάταξη, αποσαφηνίζει το πλαίσιο της ήδη
υφιστάµενης ρύθµισης, ούτως ώστε να µην υπάρχει καµµία αµφισβήτηση.
Τι λέει η ένσταση αντισυνταγµατικότητας γι’ αυτά; Λέει ότι ο
κοινός νοµοθέτης δεσµεύεται στο έργο του από τη συνταγµατική
διάταξη, ώστε να µην µπορεί να προβλέπει διάρκεια τέτοιας
έκτασης που να καταργεί τη συνταγµατική πρόβλεψη για ορισµένη θητεία και ότι ο χρόνος της προκαθορισµένης θητείας,
όπως λέει η ένσταση, των µελών των ανεξάρτητων αρχών πρέπει
να διανυθεί αποκλειστικά στη θέση στην οποία διορίστηκαν, µη
επιτρεπόµενης οποιασδήποτε αλλαγής σε θέση ανώτερης βαθµίδας, τα οποία φυσικά δεν προκύπτουν από καµµία ανάγνωση.
Με τη διάταξη του άρθρου 54, συνεχίζει, παραβιάζεται η απαίτηση περιορισµένης θητείας, καθώς συνιστά συγκεκαλυµµένη
παράταση για µία επιπλέον θητεία. Βεβαίως, η ένσταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία υιοθετήθηκε από κάποια κόµµατα, επιχειρεί να εδρασθεί σε απόψεις που έχουν εκφραστεί
αναφορικά µε τη δυνατότητα και το εύρος της παράτασης µίας
θητείας και όχι της ανάθεσης της κρίσης για µία νέα θητεία.
Όµως, η θητεία αναφέρεται σε συγκεκριµένη ιδιότητα µε διακριτά καθήκοντα και όχι στην υπηρέτηση συνολικά σε έναν οργανισµό από οποιαδήποτε θέση.
Εξάλλου η συνταγµατική διάταξη αναφέρεται σε ορισµένη, δηλαδή σε συγκεκριµένη και όχι περιορισµένη θητεία, ενώ και η
σχετική νοµολογία αναφέρεται σε παράταση της θητείας µελών,
είτε αυτή επέρχεται µε όριο τον εύλογο χρόνο είτε προβλέπεται
ρητά σε διάταξη νόµου και όχι στην ανανέωση της θητείας µελών
των ανεξάρτητων αρχών, όπως διαλαµβάνει και η Επιστηµονική
Υπηρεσία στη σχετική της έκθεση.
Καταληκτικά, µε τον τρόπο αυτό επιχειρείται σκόπιµη παράφραση η οποία δεν αντέχει στη γραµµατική ερµηνεία η οποία
είναι απολύτως σαφής, αλλά ούτε και σε τελολογική. Όµως και
επί της ουσίας από τη νέα ρύθµιση δεν πλήττεται σε καµµία περίπτωση η ακεραιότητα και η ανεξαρτησία των µελών των ανεξάρτητων αρχών, οι διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις. Η
ένσταση µεταπηδά αυθαίρετα από τον όρο της παράτασης της
συνέχισης της ανανέωσης µέχρι εκείνον της νέας θητείας, η
οποία είναι ασφαλώς ξεχωριστή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά τα άλλα και επί της ουσίας -και κλείνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε- δεν θίγεται σε καµµία περίπτωση η ακεραιότητα των
µελών, αφού αυτή είναι φυσικά αδιαπραγµάτευτη. Αυτά τα µέλη
έχουν αξιολογηθεί από τη σχετική διαδικασία του Προεδρείου
της Βουλής και δεν αµφισβητείται η ακεραιότητά τους. Υπό αυτή
την έννοια, η νέα ρύθµιση είναι απολύτως συµβατή µε το Σύνταγµα και θα πρέπει να απορριφθεί η ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κωνσταντινίδη.
Και φτάνουµε στο τέλος µε την τοποθέτηση του Υπουργού κ.
Βορίδη εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως θα µπορούσα να αναφερθώ στις ορθές και νόµιµες σκέψεις των συναδέλφων µου από
τη Νέα Δηµοκρατία και το Κίνηµα Αλλαγής και να σταµατήσω
εδώ, γιατί πράγµατι η πληρότητα της ανάπτυξης έχει καλύψει το
θέµα σε µεγάλο βαθµό.
Επιτρέψτε µου µόνο ορισµένες σκέψεις προς αποσαφήνιση
του ζητήµατος της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τι είναι αυτό που συζητάµε; Υπάρχει µία διάταξη στον υφιστάµενο νόµο, η οποία λέει το εξής: «Η θητεία των µελών, περιλαµ-
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βανοµένων των µελών, είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης». Μιλάµε για το ΑΣΕΠ αυτή τη στιγµή. Τι ερχόµαστε και κάνουµε; Ερχόµαστε και προσθέτουµε µία διάταξη που λέει τα
εξής: «Διανυθείσα ή διανυόµενη θητεία σε θέση αντιπροέδρου ή
αναπληρωτή προέδρου ή απλού µέλους δεν κωλύει τον διορισµό
του για πλήρη θητεία σε θέση υψηλότερης βαθµίδας της ίδιας
αρχής. Σε µια τέτοια περίπτωση…» -λέει η διάταξη που φέρνουµε- «…δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο θητείες συνολικά». Σωστά; Αυτές είναι οι διατάξεις.
Τι έρχεστε και λέτε, λοιπόν; Έρχεστε και λέτε ότι αυτή η προσθήκη της διατάξεως που κάνουµε είναι αντισυνταγµατική. Γιατί
είναι αντισυνταγµατική; Σε ποια διάταξη ισχυρίζεστε ότι προσκρούει; Στη διάταξη του άρθρου 101Α του Συντάγµατος. Τι λέει
το Σύνταγµα ως προς αυτά; «Όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα µέλη
της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από προσωπική
και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει». Πού εστιάζει
η ένσταση αντισυνταγµατικότητας την προσβολή της συνταγµατικής διάταξης από τη διάταξη που φέρνουµε; Στο ότι λέει πως
δεν είναι ορισµένη η θητεία. Έχουµε σχετική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας που να µας βοηθάει στις σκέψεις αυτές;
Υπάρχει µία σειρά αποφάσεων. Η πιο πρόσφατη είναι η απόφαση
1136/2020, αλλά υπάρχει και µία ακόµα, η απόφαση 223/2018.
Αυτές οι αποφάσεις, λοιπόν, µας λένε τα εξής: «Εξ αυτής της
συνταγµατικής ρυθµίσεως, η οποία προβλέπει συγκεκριµένη διαδικασία εντός ορισµένων χρονικών ορίων και καθιερώνει ρητώς
ορισµένη θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών, κρίθηκε ότι
είναι µεν ανεκτή η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω αρχών
µετά τη λήξη της θητείας των µελών τους και µέχρι την επιλογή
των νέων, µόνον όµως για εύλογο χρονικό διάστηµα το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις.
Τούτου έπεται ότι µετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου το
Σύνταγµα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας».
Τι αντιµετώπισε εδώ το Συµβούλιο της Επικρατείας; Τη λήξη
θητείας, τη µη εκλογή νέου προσώπου στη διοίκηση και την εκ
του νόµου παράτασή της. Αυτό απαντά εδώ το Συµβούλιο της
Επικρατείας και λέει «Ναι, µπορείτε ακόµα και να παρατείνεται,
ακόµα και αν δεν έχετε εκλέξει καινούργιο, αλλά πρέπει τότε να
υπάρχει ένας εύλογος χρόνος παρατάσεως».
Σας θυµίζω ότι αυτά κυρίως απασχολούσαν τότε κυρίως και
πρωτίστως µε το ΕΣΡ, αν θυµάστε, που υπήρχε δυσκολία µε τη
συγκρότηση και γίνονταν παρατάσεις στη θητεία.
Αυτό απάντησε, λοιπόν. Ερώτηση: Τι σχέση έχει αυτό που λέει
το Συµβούλιο της Επικρατείας µε αυτό που κάνουµε σήµερα;
Απάντηση: Καµµία! Γιατί καµµία; Διότι εδώ µεσολαβεί µία κρίση
επί της εκλογής των οργάνων. Ποια είναι η κρίση αυτή; Η κρίση
της Διάσκεψης των Προέδρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεν παρατείνω τη θητεία, δεν έρχοµαι να πω «Ποια είναι σήµερα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ; Έληξε η θητεία σας σε έξι χρόνια; Πάρτε
άλλα έξι». Δεν κάνουµε αυτό. Λέµε ότι µπορεί και ο αντιπρόεδρος
που είναι στη θητεία, ενδεχοµένως αν το κρίνει η Διάσκεψη των
Προέδρων, αν το αποφασίσει, να γίνει πρόεδρος. Μπορεί και το
µέλος, αν το αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων να γίνει αντιπρόεδρος. Παρατείνω καµµία θητεία;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν παρατείνεται;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι βέβαια! Αφού µεσολαβεί -σας ξαναλέω- κρίση! Δεν έχω εκ του νόµου
παράταση!
Μπορεί να αποφανθεί διαφορετικά η Διάσκεψη των Προέδρων,
κύριοι συνάδελφοι. Εδώ, αντίθετα, η δική σας ερµηνεία παραβιάζει το Σύνταγµα. Ξέρετε γιατί παραβιάζει το Σύνταγµα η δική σας
ερµηνεία; Διότι αφαιρεί τη δυνατότητα από τη Διάσκεψη των
Προέδρων να κρίνει κυριαρχικά αυτό που θέλει και της λέει «Όχι,
αυτό δεν µπορείς να το κάνεις»!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άρα, λοιπόν, η δική σας ερµηνεία είναι συνταγµατικά εσφαλµένη, χωρίς αµφιβολία.
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Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, συνεχίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ.
Όµως, έχω µερικές ερωτήσεις. Πότε την ανακαλύψατε αυτή
τη θεωρία αντισυνταγµατικότητας; Οψίµως; Εχθές; Πότε; Γιατί;
Διότι έχετε ψηφίσει διάταξη. Τη διάταξη αυτή την ψηφίσατε το
2016 και λέει «Μέλη προβλεποµένων από το Σύνταγµα Ανεξαρτήτων Αρχών που έχουν επιλεγεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων για µία θητεία έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 61 του
ν.4055/2012, δύνανται να επιλεγούν εκ νέου».
Δεν ήταν αντισυνταγµατική τότε; Είχε αλλάξει το 101Α; Ήταν
άλλο ή ήταν το ίδιο; Τι συνέβη τότε;
Και περαιτέρω, εγώ δεν µιλώ για τη θεσµικά ορθή και επιβαλλοµένη συναίνεση. Και για να µην µπερδευόµαστε µε τα περί συναινέσεων, οι συναινέσεις επιβάλλονται εν προκειµένω εκ του
Συντάγµατος. Δεν είναι ζήτηµα γνώµης και αρεσκείας του οποιουδήποτε -περιλαµβάνοµαι κι εγώ στον «οποιονδήποτε»- γιατί η
Διάσκεψη των Προέδρων χρειάζεται πλειοψηφία 3/5 για να αποφασίσει. Άρα, εκεί είναι επιβαλλοµένη η συναίνεση. Τη θέλει ο
συνταγµατικός νοµοθέτης, τη ζητεί και πρέπει να αναζητηθεί από
τα κόµµατα κατά τη συνταγµατική επιταγή! Και ορθώς τα κόµµατα διαβουλεύονται!
Στη διαβούλευση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ µε τι πρόταση προσήλθε;
Προσήλθατε µε πρόταση η οποία δεν έθιγε τη συγκεκριµένη ρύθµιση ή µε πρόταση που την έθιγε; Και η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, όπως και η αντίρρηση, µήπως απλώς είναι προφάσεις
γιατί κάπως δεν ταίριαξε στον σχεδιασµό σας για τη διαπραγµάτευση αυτή;
Είναι θεµιτή η διαπραγµάτευση -το τονίζω- και θεµιτό το να ζητήσει το κάθε πολιτικό κόµµα ό,τι κρίνει σκόπιµο για την εύρυθµη
λειτουργία του ΑΣΕΠ και σε επίπεδο προσώπων.
Όµως, επειδή ακούω και οιµωγές για την ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία δεν διασφαλίζεται µε τη σύγκληση που απαιτεί το Σύνταγµα µε τα 3/5; Αυτή δεν θα ισχύσει τώρα; Καταργείται; Άλλο
όργανο θα επιλέξει τη διοίκηση του ΑΣΕΠ; Η Διάσκεψη µε τα 3/5
δεν θα την επιλέξει και τώρα µε τη ρύθµιση που φέρνουµε;
Έχω και δεύτερο ερώτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µ’ αυτό ολοκληρώνετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μ’ αυτό
τελειώνω.
Η ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ δεν προστατεύεται µε την πρόβλεψη
για προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία; Αυτή φαλκιδεύεται;
Τίνι τρόπω;
Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία -επειδή νεύετε
εσπευσµένως και εσφαλµένως, κύριε Χατζηγιαννάκη- διασφαλίζεται µε τις εγγυήσεις που χορηγούνται στα µέλη του ΑΣΕΠ, όχι
µε την επιλογή τους. Δεν είναι εκ παρθενογενέσεως η επιλογή.
Πράγµατι µέσα από µία πολιτική διεργασία που γίνεται µέσα στο
Κοινοβούλιο προκύπτουν τα µέλη του ΑΣΕΠ. Όµως, σε όλη τους
τη θητεία θωρακίζονται µε προσωπικά και λειτουργικά κριτήρια,
µε προνόµια, µε τη µη υπαγωγή τους σε οποιαδήποτε δοµή, προκειµένου να µπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους.
Άρα, είναι προσχηµατική η ένσταση αντισυνταγµατικότητας
και η Κυβέρνηση ζητά την απόρριψή της από το Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις και είναι εµφανές ότι κατά
πλειοψηφία απορρίπτεται η ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία θα γίνει διά των αντιπροσώπων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό έχει αλλάξει
εδώ και πάρα πολλούς µήνες λόγω της πανδηµίας και είναι µε
βάση την κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Δεν ισχύει το «εγέρθητι», κ.λπ..
Τώρα ακούστε πώς θα συνεχίσουµε. Θα δώσω τον λόγο για
τρία λεπτά στον Υφυπουργό κ. Γιατροµανωλάκη να παρουσιάσει
την τροπολογία του. Μετά ακολουθούν τέσσερις συνάδελφοι,
δηλαδή ο κ. Θεοδωρικάκος, ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Μουλκιώτης
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και ο κ. Δελής και µετά έχει ζητήσει τον λόγο η κ. Αδαµοπούλου
ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 και θα συνεχίσουµε. Ο Υπουργός θα µας πει στο Προεδρείο πότε θέλει να
κάνει την τοποθέτησή του. Το ίδιο ισχύει, βεβαίως και για τους
υπόλοιπους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, από τη θέση σας και µε τη µάσκα
σας, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την τροπολογία που εισάγουµε στη Βουλή το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού φέρνει τρεις προτεινόµενες διατάξεις που τις εντάσσει στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν, πρώτον, στη βελτίωση του
υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου για την επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή και του αναπληρωτή του στις δύο µεγάλες κρατικές σκηνές, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος, δεύτερον, στη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
τριών εποπτευόµενων φορέων, δηλαδή του Ελληνικού Κέντρου
Κινηµατογράφου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και, τρίτον, στη θωράκιση της
βιωσιµότητας του κλάδου ζωντανού θεάµατος και ακροάµατος.
Και εξηγώ συγκεκριµένα: Πρώτον, µε το άρθρο 1 σε σχέση µε
τον διορισµό του καλλιτεχνικού διευθυντή και του αναπληρωτή
του στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τροποποιούµε το αντίστοιχο άρθρο 3 του ν.2273/1994,
όπως εξάλλου είχαµε προαναγγείλει. Με την προτεινόµενη διάταξη εξασφαλίζουµε τις προϋποθέσεις για µία ανοιχτή διαδικασία επιλογής καλλιτεχνικών διευθυντών των δύο αυτών κορυφαίων κρατικών σκηνών της χώρας, χωρίς αποκλεισµούς και µε απόλυτη διαφάνεια.
Συγκεκριµένα, η διαδικασία τροποποιείται στα εξής σηµεία:
Πρώτον, ακολουθείται µία διαδικασία ανοιχτής δηµόσιας πρόσκλησης, όπου όλες και όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση της θέσης.
Δεύτερον, η επιλογή των καλλιτεχνικών διευθυντών στο Εθνικό
και στο ΚΘΒΕ δεν γίνεται µε απευθείας απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, αλλά πλέον θεσπίζεται µία ειδική επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής που απαρτίζεται από προσωπικότητες της ηµεδαπής και της αλλοδαπής αναγνωρισµένου
κύρους ή µε συµβολή στον χώρο του θεάτρου, η οποία αξιολογεί
και γνωµοδοτεί. Τρίτον, δίνεται η δυνατότητα σε αυτήν την επιτροπή να προχωρήσει σε µία ουσιαστική και ολοκληρωµένη αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ως προς το καλλιτεχνικό τους όραµα, τη διοικητική τους επάρκεια και εµπειρία, αλλά και την εν
γένει επαγγελµατική τους πορεία, ενώ ο δηµόσιος και ανοιχτός
χαρακτήρας της διαδικασίας διασφαλίζει ότι θα δοθεί ο χώρος
και ο χρόνος για τη διατύπωση τυχόν επιφυλάξεων για κάποιους
από τους υποψηφίους.
Τέταρτον, οι αναπληρωτές καλλιτεχνικοί διευθυντές στο Εθνικό και στο ΚΘΒΕ δεν διορίζονται πλέον από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, αλλά µε απόφαση του ΔΣ του κάθε φορέα, µετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή.
Και πέµπτον, θεσπίζονται ξεκάθαρες προβλέψεις για το τι θα
πρέπει να συµβεί σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του
καλλιτεχνικού διευθυντή για οποιονδήποτε λόγο και αυτό διασφαλίζει τη συνέχεια στη διοίκηση των κρατικών σκηνών της
χώρας.
Ως προς το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας, αυτό αποσκοπεί
στο να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης κανονισµών λειτουργίας ως τις 30 Σεπτεµβρίου του 2021 για
το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, τη Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής, έτσι ώστε οι φορείς να µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά, µεγιστοποιώντας τις δυνατότητές τους.
Τέλος, ως προς το τρίτο άρθρο, αυτό ουσιαστικά τι κάνει; Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που έχει επιφέρει η πανδηµία στη λειτουργία του ζωντανού θεάµατος και ακροάµατος. Συγκεκριµένα,
υπήρχε ήδη µια πρόβλεψη από πλευράς µας, µε ρύθµιση του
ν.4708 και µετά τροποποίησή του από τον ν.4761, για το ζήτηµα
των εισιτηρίων που είχαν αγοραστεί για θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες κ.λπ., ζωντανά θεάµατα - ακροάµατα, τα οποία είχαν
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προγραµµατιστεί και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν λόγω της πανδηµίας.
Με την εισαγόµενη διάταξη αυτό που κάνουµε είναι ότι, ουσιαστικά, επεκτείνουµε το χρονικό πλαίσιο στο οποίο ισχύει αυτή η
πρόβλεψη τόσο για ακυρωθείσες και αναβληθείσες παραστάσεις
όσο και για το χρονικό διάστηµα χορήγησης του voucher, του πιστωτικού σηµειώµατος, ως προς τους θεατές.
Συγκεκριµένα, η ρύθµιση έτσι όπως θα κατατεθεί και έχει γίνει
µετά από µια νοµοτεχνική, αφορά θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ., ζωντανά θεάµατα - ακροάµατα και παρατείνουµε
το διάστηµα. Η περίοδος είναι από 25 Φεβρουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου του 2021 λόγω της πανδηµίας, προκειµένου να περιλαµβάνονται και τα ζωντανά θεάµατα-ακροάµατα της φετινής
καλλιτεχνικής περιόδου. Αντιστοίχως, το πιστωτικό σηµείωµα, το
voucher δηλαδή, που έχει δυνατότητα ο διοργανωτής να χορηγήσει, θα έχει ισχύ έως και 30 Σεπτεµβρίου του 2022, έναν χρόνο
µετά δηλαδή, ενώ στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί το εν
λόγω voucher, τα χρήµατα θα πρέπει να επιστραφούν στους καταναλωτές έως τις 30 Νοεµβρίου του 2022.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
περιµένετε. Δεν θα φύγετε.
Λοιπόν, από τη Νέα Δηµοκρατία θέλει ο εισηγητής ή ο Κοινοβουλευτικός διευκρινιστική ερώτηση; Τοποθέτηση θα κάνετε,
όταν θα λάβετε τον λόγο, είτε στην πρωτολογία είτε στη δευτερολογία.
Ο κ. Ραγκούσης έχει ζητήσει τον λόγο να ρωτήσει τον κύριο
Υφυπουργό.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι είχα κατά νου να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις σχετικές µε την ουσία, αλλά προέκυψε, κύριε Πρόεδρε -αν
κάνω λάθος, διορθώστε µε- και µια άλλη ερώτηση σε εµένα.
Οι κύριος Υφυπουργός έχει, µε βάση τις αρµοδιότητες που
έχουν κατανεµηθεί στο Υπουργείο Πολιτισµού, πάρει την αρµοδιότητα της λεγόµενης «νοµοθετικής πρωτοβουλίας», ώστε να
µπορεί να εισηγείται ο ίδιος αυτή την τροπολογία και όχι η
Υπουργός Πολιτισµού, η κ. Μενδώνη;
Κύριε Υφυπουργέ, πρέπει να το εξηγήσετε αυτό, να ενηµερώσετε το Σώµα, διότι, αν δεν έχετε την αρµοδιότητα να εισηγείστε
στο Κοινοβούλιο νοµοθετικές πρωτοβουλίες, τροπολογίες κ.λπ.,
προφανώς, όλο αυτό που κάνουµε αυτή τη στιγµή είναι άκυρο
και σας παρακαλώ πάρα πολύ όχι απλώς να το ανακαλέσετε,
αλλά να έρθει επειγόντως η κ. Μενδώνη, ως οφείλει, εκτός αν
σας έχει παρασχεθεί νοµοθετική πρωτοβουλία από τις αρµοδιότητες που σας εκχωρήθηκαν µε κοινή απόφαση Πρωθυπουργού
και Υπουργού.
Δεν ξέρω αν αυτά που σας λέω είναι κατανοητά. Αν χρειαστεί,
µπορεί και ο κύριος Πρόεδρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ραγκούση, θα
κρατήσω τον χρόνο, επειδή είστε παλιός.
Απλώς, θέλω να υπενθυµίσω το εξής. Από ό,τι γνωρίζω, µε
βάση το ΦΕΚ, ο κύριος Υφυπουργός έχει την αρµοδιότητα. Δεύτερον, η τροπολογία φέρει την υπογραφή της κ. Μενδώνη. Τρίτον, το κυριότερο από όλα ήταν αν ο επισπεύδων Υπουργός του
νοµοσχεδίου, που είναι ο κ. Βορίδης, την αποδέχεται ή όχι. Προφανώς, ο κ. Βορίδης την έχει αποδεχτεί. Απλώς, ο κ. Γιατροµανωλάκης ήρθε και έκανε την παρουσίαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν κάνει παρουσίαση. Εισηγείται την
τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Την παρουσίαση της
τροπολογίας. Την υπογράφει η κ. Μενδώνη. Αυτό εσείς, ως παλιός κοινοβουλευτικός, ξέρετε ότι γίνεται συνεχώς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Προσέξτε, όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): …όχι τώρα µόνο, αλλά πολλές φορές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η κοινοβουλευτική πράξη είναι η κατάθεση. Η υποστήριξη γίνεται από
την Κυβέρνηση εν συνόλω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Μισό λεπτό. Και µόνο ότι υπογράφει
την τροπολογία η κ. Μενδώνη αποδεικνύει ότι την αρµοδιότητα
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η κ. Μενδώνη δεν την έχει εκχωρήσει στον κ. Γιατροµανωλάκη,
γιατί τότε θα την υπέγραφε ο κ. Γιατροµανωλάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο η νοµοθετική
και άλλο η ουσία του αντικειµένου. Αυτό το έχει ο κ. Γιατροµανωλάκης.
Όµως, τώρα επαναλαµβάνω ότι θα µηδενίσω τον χρόνο και θα
σας ξαναβάλω τρία λεπτά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κατά
τη διάρκεια τουλάχιστον των τριάντα ετών που είµαι εγώ σε αυτό
το Κοινοβούλιο, πάρα πολλές φορές αντί του Υπουργού, έρχεται
ο Υφυπουργός και παρουσιάζει την τροπολογία. Για το όνοµα
του θεού! Μη βάζουµε τέτοια ζητήµατα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κρατείται από µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ εγώ,
εκ µέρους µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Σας παρακαλώ, γιατί ένας παραπάνω
λόγος -και µπαίνω τώρα στην ουσία- είναι και αυτό καθαυτό το
θέµα.
Αυτό καθαυτό, λοιπόν, το θέµα, κύριε Γιατροµανωλάκη, όπως
ξέρουµε όχι µόνο εµείς που βρισκόµαστε σήµερα εδώ, αλλά
ξέρει και ο ελληνικός λαός, έχει ονοµατεπώνυµο και ονοµάζεται
«Λιγνάδης Δηµήτρης», αν θυµάµαι καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά πείτε τα στην
τοποθέτησή σας, όπου είστε ελεύθερος να πείτε ό,τι θέλετε, όχι
τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μου ζητήσατε τον λόγο για διευκρινιστικές ερωτήσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ναι, αλλά πώς θα καταλήξω στο τρίλεπτο εντός του τριλέπτου που δεν το ξεκίνησα καν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας έβαλα µηδέν
χρόνο. Μην παραπονιέστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν παραπονιέµαι. Εσείς µε διακόπτετε. Εγώ δεν παραπονέθηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ορίστε, ολοκληρώστε στα τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εγώ ξεκίνησα, λοιπόν, λέγοντας το
εξής -και παρακαλώ πάρα πολύ να το πω ξανά από την αρχή,
γιατί η διακοπή σας δεν θα τον έχει βοηθήσει να καταλάβει- ότι
ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτή η τροπολογία έρχεται γιατί νοµίζει
µε αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση ότι επιχειρεί να θεραπεύσει το
µεγάλο θέµα που προέκυψε, το µεγάλο σκάνδαλο που σχετίζεται
µε την τοποθέτηση του κ. Λιγνάδη και όλα τα συµπαροµαρτούντα.
Φέρνετε, λοιπόν, σήµερα εδώ µια τροπολογία η οποία στην
πραγµατικότητα κάνει τα πράγµατα ακόµη χειρότερα. Διότι, αντί
να δείξετε ότι διδαχτήκατε από όλα όσα εσείς οι ίδιοι διαπράξατε, τα ολισθήµατα, µε το ξεκίνηµα της διακυβέρνησής σας, καταργώντας µια διεθνή πρόσκληση που είχε βγει στον «αέρα» για
τη στελέχωση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, έρχεστε σήµερα και το κακό το κάνετε χειρότερο, γιατί εµφανίζεστε µε µια -και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε,
για να µην παραπονεθείτε- τροπολογία σύµφωνα µε την οποία
αναφέρεται ότι προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους θα είναι
αυτές οι οποίες θα αποφασίζουν για τον καλλιτεχνικό διευθυντή.
Αυτοί από πού θα αποφασίζονται; Ποιοι θα είναι; Ποια κριτήρια
θα τους χαρακτηρίζουν; Ποια κριτήρια θα ικανοποιούν; Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα θα τους χαρακτηρίζουν;
Επίσης, είναι δυνατόν, κύριε Γιατροµανωλάκη, να εισάγετε για
την αντιµετώπιση του σκανδάλου Λιγνάδη µια διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία θα µπορεί ένας καλλιτεχνικός διευθυντής των
κρατικών µας θεάτρων να είναι ακόµη και κάποιος που απλώς
έχει κάνει υπάλληλος σε ιδιωτικό γραφείο παραγωγής; Πού πάτε
έτσι την Ελλάδα; Πού πάτε έτσι τον ελληνικό πολιτισµό; Από το
κακό στο χειρότερο.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε µήπως να απαντήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού): Θέλω να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού): Κύριε Ραγκούση, ως προς το πρώτο θέµα που
θίξατε, είστε έµπειρος στη Βουλή. Νοµίζω ότι ξέρετε ότι δεν είµαι
ο πρώτος Υφυπουργός ο οποίος υπερασπίζεται µια διάταξη του
Υπουργείου του, ειδικά δε όταν έχω συναρµοδιότητα στο αντικείµενο. Εποµένως, το αντιπαρέρχοµαι αυτό και πάµε λίγο στην
ουσία των πραγµάτων.
Πρώτα από όλα, τι υπήρχε πριν, για να µην κοροϊδευόµαστε
και επειδή είστε νεόκοπος, ενδεχοµένως στον ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήστε
τους συναδέλφους σας τι ίσχυε πριν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες ήταν στην κυβέρνηση.
Υπήρχε, λοιπόν, µια δυνητική διάταξη σύµφωνα µε την οποία
αν και εφόσον επιθυµούσε ένας Υπουργός Πολιτισµού, µπορούσε να ακολουθήσει διαδικασία ανοιχτή για την πλήρωση της
θέσης ενός διευθυντή σε έναν πολιτιστικό φορέα. Συνέβη στα
τέσσερα χρόνια αυτό; Όχι, µε µια εξαίρεση. Πού; Στο Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου τι ορίστηκε; Μια επιτροπή. Με
τι άτοµα; Εγνωσµένου κύρους και µάλιστα, µόνο από την Ελλάδα.
Πού κατέληξε, λοιπόν, αυτή η διαδικασία; Η διαδικασία, ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος. Γιατί; Διότι υπήρχε µια διάταξη. Η
διάταξη δεν έθετε κανόνες πολύ διαφορετικούς, πολύ συγκεκριµένους, αλλά µετά βγήκε µια πρόσκληση. Η πρόσκληση, λοιπόν,
αυτή «ΑΣΕΠοποιούσε» µια διαδικασία καλλιτεχνικής επιλογής.
Μια, λοιπόν, βασική, ειδοποιός διαφορά της πρότασής µας και
η οποία, αν θέλετε, µαθαίνει από τις αστοχίες δεκαετιών, είναι
να υπάρχει µια πιο ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης του
συνόλου του έργου ενός υποψηφίου για την πλήρωση µιας τέτοιας θέσης. Όταν λέµε «του συνόλου του έργου», εννοούµε και
του έργου που µπορεί να έχει επιτελέσει σε µια θέση, αλλά και
του ήθους που κουβαλάει.
Εάν επίσης θεωρείτε ότι η προηγούµενη διάταξη που υπήρχε
θα λειτουργούσε σαν δίχτυ ασφαλείας για να αποφευχθούν περιστατικά όπως αυτά που όλοι γνωρίζουµε, απατάσθε διότι δεν
υπήρχε καµµία πρόβλεψη. Εποµένως είναι προσχηµατική η εισήγησή σας.
Παραµένουµε φυσικά στη διάθεσή σας να συζητήσουµε περαιτέρω το θέµα, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελειώσαµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας συνάδελφος κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας,
όπως και ολόκληρη η ανθρωπότητα, δοκιµάζεται από την πανδηµία του κορωνοϊού, πανδηµία που έχει υπογραµµίσει πόσο
ανάγκη έχουµε από ένα σύγχρονο κράτος και από θεσµούς που
λειτουργούν χωρίς κενά. Η Ελλάδα, οι Έλληνες δίνουµε αυτήν
τη µάχη ενάντια στην πανδηµία µε σχέδιο, µε πρώτη προτεραιότητα από την πλευρά της Κυβέρνησης την προστασία της ανθρώπινης ζωής, γιατί αυτό είναι το µέτρο του δικού µας πολιτισµού, ο άνθρωπος.
Η µάχη είναι σε εξέλιξη. Αντιµετωπίζουµε ένα φαινόµενο που
συµβαίνει µια φορά στα εκατό χρόνια και το οποίο ασφαλώς είναι
παγκόσµιο. Είναι κρίσιµο στην επόµενη φάση να συνεχιστεί και
να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα των εµβολιασµών µε αξιοπρέπεια, ανθρωπιά και αποτελεσµατικότητα, όπως ήδη συµβαίνει ως
τώρα. Η υποστήριξη των πολιτών αποτελεί δικαίωση για όσους
εργάζονται υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε αυτό το πρόγραµµα.
Δίνουµε ταυτόχρονα έναν διµέτωπο αγώνα να σώσουµε ανθρώπους και να ανασυγκροτήσουµε την οικονοµία και όχι απλώς
να τη βάλουµε ξανά στις ράγες, αλλά προωθούµε µεταρρυθµίσεις, δηµιουργούµε νέες βάσεις για την πρόοδο και την ανοδική
πορεία της χώρας και της κοινωνίας.
Αντίθετα µε την υπεύθυνη στάση της Κυβέρνησης, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιχειρεί αυτήν την περίοδο για µια ακόµη
φορά να δηµιουργήσει αντικυβερνητικό µέτωπο. Για µια ακόµη
φορά κάνει µεγάλο λάθος. Η πανδηµία δεν είναι πολιτική επιλογή, δεν είναι θεωρητική συζήτηση για τον δρόµο που θα ακολουθήσουµε. Είναι εκεί έξω και δυστυχώς παίρνει ζωές. Και για
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την πανδηµία προφανώς δεν φταίει ο Πρωθυπουργός ούτε η πολιτική της Κυβέρνησης. Το µόνο µέτωπο που µπορεί κανείς να
δηµιουργήσει απέναντι στην πανδηµία του κορωνοϊού είναι µέτωπο ενότητας, αλληλεγγύης, ευθύνης και σχεδίου, το µέτωπο
που συγκροτεί και υλοποιεί η Κυβέρνηση.
Η κριτική ασφαλώς είναι θεµιτή, δεν υπάρχει αµφιβολία, αλλά
θα πρέπει να συνοδεύεται από εναλλακτικές προτάσεις και όχι
καταστροφολογία. Εάν κάποιος ανησυχεί για την κατάσταση του
κόµµατός του και τη συσπείρωση των δυνάµεών του -και αναφέροµαι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση- η υπεύθυνη τοποθέτηση
του Πρωθυπουργού ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας είναι ένα πολύ σοβαρό δεδοµένο που πρέπει να πάρει σοβαρά υπ’ όψιν της η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όπως και όλο το
πολιτικό σύστηµα. Υπάρχει χρόνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν χρειάζεται να σας καταβάλλει το άγχος των εκλογών.
Δεν χρειάζονται πράξεις καιροσκοπισµού, όπως αυτή που εξ
αντικειµένου αποτελεί η πρόσφατη δήλωση της κ. Τζάκρη, η
οποία βεβαίως εκθέτει την ίδια, αλλά και το κόµµα της, το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Προσπάθησε να κοροϊδέψει
του Έλληνες οµογενείς, τους υποτίµησε και προκάλεσε τη λογική τους, όπως και τη λογική όλων µας, κατηγορώντας της Κυβέρνηση για τις προϋποθέσεις. Όπως θυµάστε, όταν έγινε ο
σχετικός διάλογος, τα κόµµατα της Αριστεράς ζήτησαν και εµείς,
µπαίνοντας σε έναν χρήσιµο -κατά την άποψή µας και κατά την
άποψή µου- συµβιβασµό, προχωρήσαµε ώστε να µπορεί να γίνει
πράξη η συνταγµατική επιταγή για διακόσες ψήφους, για να γίνει
πραγµατικότητα το αίτηµα δεκαετιών να ψηφίζουν οι Έλληνες
από τη χώρα στην οποία βρίσκονται στο εξωτερικό.
Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ και την αξιοπιστία του, άλλη µία κυβίστηση εξελίχθηκε και σε αυτό το θέµα. Είναι προφανές ότι η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν θέλει να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες
του εξωτερικού από τη χώρα στην οποία βρίσκονται.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αναζητά η κοινωνία,
αυτό που περιµένει από τις πολιτικές δυνάµεις είναι θετικούς πολιτικούς προσδιορισµούς που ανοίγουν νέους δρόµους. Η Νέα
Δηµοκρατία είναι η υπεύθυνη, πατριωτική, µεταρρυθµιστική δύναµη της χώρας και απαντά στους προβληµατισµούς και την ανησυχία της κοινωνίας µε θετικό και µεταρρυθµιστικό τρόπο, µε
µεταρρυθµίσεις που αφορούν τον ρόλο του δηµοσίου και της αυτοδιοίκησης, όπως αυτή που συζητάµε σήµερα, την ανασυγκρότηση του κράτους, την ανάπτυξη µε σχέδιο, µε πόρους, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στο Ταµείο Ανάκαµψης, που δίνει τη δύναµη να αλλάξουµε τη χώρα και να την οδηγήσουµε µε ασφάλεια
στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Ο σηµερινός Πρωθυπουργός έχει έρθει ως εκφραστής της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας του µέτρου και της λογικής και
της υπέρβασης των παραδοσιακών διαχωριστικών γραµµών µεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς σε µια αξιόπιστη συµφωνία αλήθειας
µε τους πολίτες.
Γι’ αυτό λέµε όχι στον τεχνητό διχασµό, λέµε όχι στις διχαστικές λογικές που οδηγούν τη χώρα εκεί που ήταν τα προηγούµενα
χρόνια, εκεί απ’ όπου οι Έλληνες µάς έδωσαν σαφή εντολή στις
7 Ιουλίου του 2019 να ξεφύγουµε.
Εποµένως, παρά την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουµε
λόγω της πανδηµίας, προχωράµε στην υλοποίηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων. Το παρόν νοµοσχέδιο προστίθεται στην
αλυσίδα των µεταρρυθµίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών που
αφορούν την αποκοµµατικοποίηση του κράτους που προωθεί
αυτή η Κυβέρνηση, την ανασυγκρότηση του ΑΣΕΠ και την αξιοκρατία, που ήταν το προηγούµενο νοµοσχέδιό µας, τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών πολιτογράφησης, την ψηφιοποίηση
του δηµοσίου και τη θεσµική θωράκιση και ενίσχυση της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου ήταν προγραµµατική δέσµευση και θετική απάντηση του προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας στο αίτηµα για χρηστή διοίκηση, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα και σύντοµα θα είναι νόµος του κράτους. Είναι
µια νέα πραγµατικότητα που δείχνει τον σεβασµό µας στον πολίτη και τη βούλησή µας να στηρίξουµε τους δηµόσιους λειτουργούς και τη διαφάνεια.
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Θεσµοθετούµε τις µονάδες εσωτερικού ελέγχου στη δηµόσια
διοίκηση, γιατί κάθε οργανισµός πρέπει να έχει ενσωµατωµένες
όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εύρυθµη, αξιόπιστη και
διαφανή λειτουργία του. Ο νέος νόµος αναφέρεται στο σύνολο
των δοµών, των λειτουργιών και των διαδικασιών που πρέπει να
ενυπάρχουν σε ένα µοντέρνο σύστηµα δηµόσιας διακυβέρνησης. Όλα αυτά τα επιµέρους στοιχεία αποτελούν αυτό που για
πρώτη φορά προσεγγίζει το παρόν νοµοσχέδιο εισάγοντας την
έννοια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί τον πρώτο φορέα του ελληνικού δηµοσίου που εισήγαγε την έννοια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, υιοθετώντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο µε την
απόφασή του το 2020 περιορισµού του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου.
Η αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία όλων αυτών των
επιµέρους στοιχείων αποτελεί εχέγγυο και συνάµα απαραίτητη
συνθήκη για να µείνει εντός πορείας και να πετύχει ο δηµόσιος
φορέας τους επιχειρησιακούς, αλλά και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους του. Ο καθορισµός της στοχοθεσίας, η ορθολογική κατανοµή του προσωπικού, η διενέργεια των αξιολογήσεων, οι
εξουσιοδοτήσεις υπογραφής, ο διαχωρισµός καθηκόντων ειδικά
όσον αφορά στην οικονοµική λειτουργία του φορέα, οι δικλείδες
ελέγχου για την αποφυγή φαινοµένων σύγκρουσης συµφερόντων στο πεδίο, για παράδειγµα, των δηµόσιων συµβάσεων αποτελούν στην πράξη την εφαρµογή των αρχών και των απαιτήσεων ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε κάθε δηµόσιο
φορέα µε ξεκάθαρους ρόλους για όλους τους εµπλεκόµενους,
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Υπουργείο Οικονοµικών, την Εθνική
Αρχή Διαφάνειας.
Με έναν νέο θεσµό στη διάθεση κάθε υπαλλήλου στον δηµόσιο τοµέα ο σύµβουλος ακεραιότητας αποτελεί εξ αντικειµένου
ένα εµπιστευτικό σηµείο επαφής µε τους υπαλλήλους του κάθε
φορέα, προκειµένου να αναζητήσουν στήριξη, ενηµέρωση και
συµβουλή για θέµατα ηθικής και ακεραιότητας στον χώρο εργασίας τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Εποµένως θεσµοθετούµε µε βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές µε τη σκέψη στον πολίτη και τον δηµόσιο λειτουργό, κάνοντας πράξη τις µεταρρυθµίσεις ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους. Έπεται προφανώς η πολύ σηµαντική πρωτοβουλία που έχουµε προετοιµάσει και αφορά τη διευκρίνιση του
ρόλου των αρµοδιοτήτων του κράτους και της αυτοδιοίκησης
ύστερα από έναν πολύ µεγάλο διάλογο που έχει υπάρξει µε τους
δήµους, τις περιφέρειες και την ελληνική κοινωνία για να ολοκληρώσουµε το πρώτο µεταρρυθµιστικό πακέτο στον δηµόσιο
τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κ. Θεοδωρικάκου για το σκέλος της πανδηµίας και πραγµατικά αναρωτιέµαι. Είναι επιτυχία το γεγονός ότι ένα χρόνο και δύο µήνες,
δεκατέσσερις µήνες µετά την έναρξη της πανδηµίας, δυστυχώς
-το λέω και το εννοώ- αιφνιδιαζόµαστε αρνητικά επειδή σπάει το
ένα ρεκόρ µετά το άλλο και στους διασωληνωµένους και στους
θανάτους, δυστυχώς και στους ανθρώπους που έχουν διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ; Και δυστυχώς η Κυβέρνηση σ’ αυτά τα ζητήµατα συναρτά την πολιτική της από παράγοντες που έχουν
ισχυρή µεταβλητότητα. Προφανώς κανένας δεν ήθελε να υπάρξει αυτή η εξέλιξη µε το εµβόλιο της «Johnson & Johnson».
Υπάρχει, όµως. Έχετε εναλλακτικό σχέδιο; Θα ενισχύσετε το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Θα κοιτάξετε προς τις θεραπείες µε µονοκλωνικά αντισώµατα, τα φάρµακα; Θα κάνετε ουσιαστική ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς; Όχι τη µία µέρα να
επιθεωρεί ο Πρωθυπουργός τα λεωφορεία και την άλλη µέρα να
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µη λειτουργούν. Είναι δυνατόν να ανοίγουν τα σχολεία µε τον
ίδιο αριθµό παιδιών που έκλεισαν πριν από έξι µήνες που λειτουργούσαν, πριν από έναν χρόνο, πριν την πανδηµία; Έτσι θα
ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο
του 2021; Ή νοµίζετε ότι θα έχουµε τελειώσει µε την πανδηµία;
Διαβάζετε επιστηµονικές εξελίξεις και εισηγήσεις; Καταλαβαίνετε σε τι περιπέτεια έχουµε µπει διεθνώς;
Υπάρχει και κάτι δεύτερο που µου κάνει εντύπωση, κύριε Θεοδωρικάκο. Καταλαβαίνετε τι κάνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µε
την αλλαγή του Υπουργού από το πρόσωπό σας στο πρόσωπο
του κ. Βορίδη; «Ξηλώνει» τη συναινετική µεταρρύθµιση που όλοι
µαζί µε διακόσιες ενενήντα οκτώ ψήφους ψηφίσαµε στο Κοινοβούλιο. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Μας λέτε, δηλαδή, ότι η Κυβέρνηση αλλάζει πολιτική επειδή έκανε µια δήλωση η κ. Τζάκρη;
Περί αυτού πρόκειται; Δηλαδή, εσείς διαβάζετε τις συνεντεύξεις
των στελεχών της Αντιπολίτευσης και νοµοθετείτε; Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Μπράβο. Όµως, στα µέσα Μαρτίου ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση µε τους οµογενείς το είχε προαναγγείλει. Άρα, λοιπόν, δεν είναι η δήλωση κ. Τζάκρη. Είναι η εκπεφρασµένη βούληση του κ. Μητσοτάκη να είναι κόντρα στον ίδιο του
τον εαυτό του Δεκέµβρη του 2019. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Με ρώτησε η κ. Λιακούλη για τη θέση µας αναφορικά µε το ζήτηµα της συµµετοχής των αποδήµων. Η θέση µας είναι απολύτως καθαρή, κυρία Λιακούλη. Εµείς λέγαµε και λέµε αυτό το
οποίο έλεγαν ο Συνασπισµός και το ΠΑΣΟΚ πάντα. Εσείς αλλάξατε θέση. Εσείς λέτε τώρα αυτό που λέει η Νέα Δηµοκρατία.
Βεβαίως. Δείτε τι έλεγε ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος πριν από δέκα
χρόνια σε αυτό το Κοινοβούλιο, σε αυτήν την Αίθουσα. Έτσι
είναι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Μη µου κουνάτε δηλώσεις, γιατί µπορώ κι εγώ πολύ εύκολα
να ανασύρω από το αρχείο ό,τι έλεγε το κάθε κόµµα. Λοιπόν,
εµείς σήµερα λέµε αυτό που έλεγε ο Συνασπισµός και το ΠΑΣΟΚ. Εσείς λέτε αυτό που έλεγε η Νέα Δηµοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, όµως, υπάρχει µία κατάκτηση προς τιµήν του κ. Θεοδωρικάκου. Ένας νόµος µε διακόσιες ογδόντα οκτώ ψήφους.
Αυτό είναι κατάκτηση για το πολιτικό σύστηµα και σε αυτό πρέπει
να µείνουµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Στο διά ταύτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην διακόπτετε. Αφήστε τον οµιλητή να συνεχίσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Στο διά ταύτα όσο θέλετε κι
όποτε θέλετε.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Βορίδη, για να έρθουµε στο περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι ένα
νοµοσχέδιο χωρίς νοµικές αρχές, χωρίς διοικητικές αρχές και επιτρέψτε µου να πω- χωρίς ηθικές αρχές. Παραβιάζετε ξανά τις
αρχές της καλής νοµοθέτησης. Φέρατε στη διαβούλευση ένα νοµοσχέδιο µε τριάντα τέσσερα άρθρα που έφτασαν µετά να γίνουν εξήντα δύο άρθρα. Τώρα προστίθενται και άλλα είκοσι δύο
συν τις τροπολογίες. Αυτό που θα ψηφίσετε µόνοι σας -θέλω να
πιστεύω- το βράδυ ως κυβερνητική πλειοψηφία είναι το τετραπλάσιο από αυτό το οποίο είχε έρθει στη διαβούλευση, εσείς που
κάνατε ως αντιπολίτευση σε εµάς κριτική για την καλή νοµοθέτηση. Αυτή είναι η καλή νοµοθέτηση. «Τσαλακώνετε» την αυτοδιοίκηση. Αφαιρείτε αρµοδιότητες από τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια. Τα θέλετε διακοσµητικά.
Ψηφίσατε, κύριε Βορίδη, έναν νόµο για το ΑΣΕΠ τον Γενάρη
και τώρα τον αλλάζετε εσείς. Βορίδης αλλάζει και ανατρέπει Βορίδη. Τόσο πρόχειρα νοµοθετείτε, κύριε Βορίδη. Μήπως δεν
έχετε αρκετούς µετακλητούς υπαλλήλους να σας συµβουλεύσουν; Να πάρετε κανέναν µετακλητό παραπάνω; Να το συζητήσουµε. Αν είναι να νοµοθετούµε τρεις φορές για να βρείτε µια
διάταξη, να προσλάβετε µερικούς µετακλητούς ακόµα για να σας
βοηθάνε. Ή µήπως φταίει το ότι δώσατε τη δυνατότητα όλοι οι
µετακλητοί να έχουν απολυτήριο λυκείου σε σχέση µε αυτό που
ίσχυε επί των ηµερών µας; Έχετε πάρει µερικούς άσχετους εκεί.
Δεν το λέω προσωπικά. Ένας πολύ καλός φίλος σας έχει έναν ο
οποίος είναι απόφοιτος δευτεροβάθµιας. Διευθυντής στο γραφείο. Μπορεί να είναι πανάξιος ο άνθρωπος, δεν τον ξέρω, αλλά
το λέω επειδή µας λέγατε για αριστεία.
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Φέρνετε, λέει, «φωτογραφική» ρύθµιση για το ΑΣΕΠ. Δεν έχω
πρόβληµα. Μίλησα και στην επιτροπή, κύριε Κεγκέρογλου, µε
ονόµατα επειδή κάνανε «στραγγαλισµό» στο δικό σας χώρο µέσα
στη Διάσκεψη των Προέδρων. Ποιος είναι αυτός που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραβιάζει τη διάταξη; Το φώναξα εδώ.
Πατήσετε το κουµπάκι, κύριε Υπουργέ, πατήστε το κουµπάκι,
κύριε Κεγκέρογλου και πείτε µας ποια είναι αυτή η πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ που παραβιάζει.
Εµείς δεν κάνουµε πολιτική για τα πρόσωπα. Εµείς κάνουµε
πολιτική για τις αρχές. Και σε αυτά τα ζητήµατα, παρά τις σηµαντικές διαφωνίες µας, θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει µία
σύµπλευση, διότι η σκοτεινή δεξιά επιχειρεί να ελέγξει τα πάντα.
Και αυτό δεν είναι πρόβληµα των κοµµάτων. Αυτό είναι πρόβληµα των θεσµών και της δηµοκρατίας.
Άρα, λοιπόν, κύριε Βορίδη, δυστυχώς το Μαξίµου και εσάς,
µετά τον κ. Γεραπετρίτη που έφερε εκείνη τη ρύθµιση για τον
υπεύθυνο της ΕΥΠ, σας αναγκάζει να ψιλοεξευτελιστείτε. Τι να
κάνουµε; Σε αυτήν την αρχή µε αυτό που νοµοθετείτε και µε αυτό
που ψηφίσατε µπαίνεις νέος και βγαίνεις γέρος, µπαίνεις µεγάλος και δεν βγαίνεις ποτέ. Αυτό ψηφίσατε. «Τσαλακώνετε» τη
συνταγµατική επιταγή περιορισµένης θητείας και περί προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των αρχών. Κρίµα, κύριε Βορίδη, να έρχεται ένας βιολόγος και σε έναν έγκριτο νοµικό να
λέει το άλφα - βήτα των νοµικών. Κρίµα.
Κύριε Βορίδη, αυτό το Κοινοβούλιο λειτουργεί µε τη συνταγµατικότητα και την αντισυνταγµατικότητα. Εσείς µπορεί να έρθετε αύριο και να πείτε «φέρνω µε ένα νόµο και ένα άρθρο ότι ο
γάιδαρος πετάει». Είµαι σίγουρος ότι η Συµπολίτευση, χειροκροτώντας πιο ηχηρά από τη µέρα που χειροκροτούσε τον Πρωθυπουργό και το πρωί και το απόγευµα που έβαζε το πρόστιµο των
500 ευρώ, θα το εγκρίνει. Και επειδή εσείς τα λέτε ωραία µε
στόµφο και µε στυλ και µας κοιτάζετε άγρια κ.λπ., το χειροκρότηµα θα είναι πιο ηχηρό. Αλλά ξέρετε κάτι; Εδώ δεν µιλάτε σε
φανατισµένους ΔΑΠίτες που επειδή εσείς είστε πιο µπρουτάλ,
τους τα λέτε πιο ωραία από τους άλλους νεοδηµοκράτες. Εδώ
είναι Κοινοβούλιο, κύριε Βορίδη. Δεν είµαστε σε γενική συνέλευση της Νοµικής τη δεκαετία του 1980. Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής είναι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βορίδη; Τι λέει; Τα
συζητήσαµε προηγουµένως. Διαβάστε τι λέει.
Πάµε τώρα στον εσωτερικό έλεγχο. Πείτε µου. Δεν προσλαµβάνετε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν τα
σχολεία. Ποιος θα κάνει τον εσωτερικό έλεγχο; Ποιος θα τον
κάνει; Θα προσλάβετε δηµοσίους υπαλλήλους; Ποια είναι τα
εχέγγυα της αξιοκρατίας για αυτές τις προσλήψεις, εάν ποτέ γίνουν; Μήπως θέλετε να κάνετε όλο τον εσωτερικό έλεγχο απευθείας αναθέσεις; Μήπως, κύριε Βορίδη, µε µια τροπολογία σε
επόµενη φάση θα παραχωρήσετε την αρµοδιότητα στην κ. Νικολάου; Είναι ένα ερώτηµα και πρόταση κιόλας. Το κάνει µε επιτυχία.
Γιατί αναφέρω την κ. Νικολάου; Διότι πέρα από Γενική Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, είναι και άριστη των αρίστων
επί των απευθείας αναθέσεων. Γι’ αυτό το είπα. Τα έχω µάθει
αυτά.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι άλλη µια απόδειξη αλαζονείας, καθεστωτικής νοοτροπίας, ιδιοκτησιακής αντίληψης. Kαι
πρέπει να καταλάβετε ότι όσο κι αν απεχθάνεστε τις θεσµικές εγγυήσεις, τα θεσµικά αντίβαρα, τους κανόνες, τις διαδικασίες,
στην Ελλάδα υπάρχουν διαδικασίες, θεσµοί και µνήµη.
Η βουλιµία σας, κύριε Βορίδη, για εξουσία και η εξουσιοµανία
σάς καθοδηγούν. Αλλά αυτό που κάνετε µας βγάζει εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα συµβαίνουν
αυτά; Μετακλητοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, λίστες Πέτσα
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, λίστες Βορίδη στα µίντια για την
καµπάνια των αποδήµων. Να δούµε πώς θα γίνει η καµπάνια των
αποδήµων. Πάρτι απευθείας αναθέσεων, κουµπαριές µε τον πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κολλητιλίκια µε τον πρόεδρο της Ενιαίας
Αρχής Διαφάνειας.
Ευτυχώς, όµως, αρχίζει και ωριµάζει στην κοινωνία µια ορατή
δυναµική, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να φύγει ο Μητσοτάκης,
να φύγει η Δεξιά. Και το ξέρετε και εσείς καλά, γιατί το έχετε πει
πολλές φορές από αυτό το Βήµα, ότι µπορείς να κοροϊδέψεις λί-
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γους ή πολλούς για λίγο. Δεν µπορείς, όµως, να κοροϊδέψεις
τους πάντες για πάντα.
Η πολιτική σας κατεδαφίζει κάθε έννοια αξιοκρατίας, αντικειµενικότητας και διαφάνειας. Εµείς θα κάνουµε ό,τι περνά από το
χέρι µας για να αναδείξουµε αυτήν τη σκοτεινή πλευρά και θα είµαστε παρόντες για να αναδεικνύουµε αυτές τις µεθοδεύσεις.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού. Με κατονόµασε προσωπικά και είπε ότι αλλοίωσα τις δηλώσεις. Δικαιούµαι ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε. Δεν κατάλαβα εγώ κάτι. Εξηγήστε µας, για να το καταλάβω ίσως.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Θα εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω την ανάγκη να το εξηγήσω, ειλικρινά,
διότι εµείς πολλές φορές -σας είπα- διαβάζουµε και πίσω από τις
λέξεις ποιο όνοµα κρύβεται.
Εδώ ο κ. Ζαχαριάδης µάς τα είπε πολλά και µε στεντόρεια
φωνή και περήφανα κοιτώντας. Πρώτα απ’ όλα όµως, µισά τα
είπε. Μάλιστα, καταλόγισε στην εισηγήτρια του Κινήµατος Αλλαγής, σε εµένα προσωπικά, ότι αλλοίωσα τις δηλώσεις της κ. Τζάκρη. Μακριά από εµένα τέτοια πράγµατα. Να το πάρει πίσω και
να ανακαλέσει. Δεν αλλοίωσα τίποτα. Το γαρ πολύ της θλίψεως
γεννά παραφροσύνη. Αυτό σας λέω µόνο. Και η θλίψη σας είναι
µεγάλη, διότι πραγµατικά έχετε στριµωχτεί και σας έχει βγάλει
στη γωνία η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και είστε στο καναβάτσο.
Όσο πίσω κι αν πάτε, κύριε Ραγκούση, πίσω εκεί… Γιάννη µου,
πάλι έφυγες ενώ µιλάω. Είναι επειδή γνωριζόµαστε από τα είκοσι.
Τα πράγµατα, λοιπόν, είναι πολύ απλά, κρυστάλλινης διαύγειας, κύριοι. Η κ. Τζάκρη είπε πολύ συγκεκριµένα πράγµατα.
Είπε ότι περάσαµε αυτόν τον νόµο, γιατί τον ψηφίσαµε και εµείς,
γι’ αυτό ακριβώς έχουµε αυτό το ενδιαφέρον, περάσαµε αυτόν
τον νόµο διότι, λέει, µπήκαν κόφτες, παρά τη θέληση του ΣΥΡΙΖΑ,
όταν διαπραγµατευόµασταν βδοµάδα ολόκληρη µέσα στην επιτροπή και µάλιστα εσείς, κύριε Ραγκούση, βγήκατε και είπατε
στην επιτροπή «τα Πρακτικά θα έρθουν στην επιτροπή». Είπατε
µάλιστα ότι οι χιλιάδες ψήφοι των αποδήµων θα µπορούσαν να
καθορίσουν εσωτερικά το αποτέλεσµα. Ουσιαστικά παραδεχτήκατε και γιατί βάλατε τους κόφτες. Συνεπώς, έρχεστε σήµερα
και λέτε ότι το αντίθετο έχει συµβεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό, δεν
χρειάζεται άλλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τέλος, παραχάραξη της ιστορίας.
Καµµία αλλοίωση δεν έχω κάνει, µακριά από εµένα. Την πολιτική
µου άποψη λέω.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, διαµαρτύροµαι, διότι τις δηλώσεις της
κ. Τζάκρη τις διάβασα αυτολεξεί. Αυτές ήταν. Ερµηνεύστε τις.
Βάλτε το κόµµα αλλού, βάλτε την τελεία αλλού, βάλτε αστερίσκο, βάλτε παράγραφο. Αυτά είπε η τοµεάρχης σας. Απ’ ό,τι
γνωρίζω, µέχρι σήµερα είναι ακόµα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, κυρία Λιακούλη, έγινε κατανοητό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
να σας ρωτήσω, να ξέρω κι εγώ τι πρέπει να κάνω. Η κ. Λιακούλη
πήρε τον λόγο επί ενός θέµατος. Επί του ιδίου θέµατος θέλετε
τον λόγο; Ορίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε,
γιατί αιτούµαι τον λόγο επί προσωπικού. Αναφέρθηκε ο κ. Ζαχαριάδης στο πρόσωπό µου, διαστρεβλώνοντας µία άποψη που
εξέφρασα. Θέλω να την αποκαταστήσω, προκειµένου να υπάρχει
ειλικρίνεια µεταξύ µας εδώ στην Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε ένα
λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ είπα ότι η πρόταση για οποιοδήποτε µέλος µιας ανεξάρτητης αρχής να πάει αντιπρόεδρο

11524

είναι αντίθετη µε αυτά τα οποία λέει και υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
σήµερα. Όµως την έκανε. Έχει κάνει τέτοιες προτάσεις και έχει
πάρει τέτοιες αποφάσεις. Ανέφερα συγκεκριµένα παραδείγµατα
µε ονοµατεπώνυµα που επήλθε αυτή η µεταβολή και η απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων. Επικαλέστηκα τη γνωµοδότηση
της Επιστηµονικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ επέτρεπε αυτό το πράγµα. Εδώ είναι η Επιστηµονική Επιτροπή. Εποµένως, αυτός που έρχεται σε αντίθεση µε αυτά που
λέει και µε αυτά που κάνει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό Εξωτερικών κ.
Βλάση, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 839 και ειδικό 79.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα
βγω λίγο εκτός κλίµατος τώρα, αλλά νοµίζω θα έχουµε πολύ
καιρό και µε τον κ. Ζαχαριάδη και µε τον ΣΥΡΙΖΑ γενικά να µιλήσουµε για τα του αποδήµου που είναι αρµοδιότητά µου. Εξάλλου, νοµίζω ότι µετά την τελευταία παρέµβαση της κ. Τζάκρη,
έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά στα λόγια µας, αλλά θα έχουµε
πολλές µέρες για να το συζητάµε και πιστεύω ότι στο τέλος θα
συµβιβαστούν.
Σας ενηµερώνουµε, λοιπόν, σήµερα για την τροπολογία που
καταθέτουµε για τη συµµετοχή των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας στο Ανώτατο Υπηρεσιακό
αλλά και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Με
τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που µόλις πρόσφατα ψηφίσαµε, προβλέπεται ότι στο Ανώτατο Υπηρεσιακό και Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει
πλέον και ένας εκπρόσωπος των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε τον βαθµό του γενικού
συµβούλου. Οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού µεταφέρθηκαν στο
Υπουργείο Εξωτερικών από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τη στιγµή αυτή δεν υπάρχει, ωστόσο, υπάλληλος του
κλάδου αυτού που να κατέχει τον συγκεκριµένο απαιτούµενο
από τον οργανισµό βαθµό.
Προκειµένου, λοιπόν, να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα και να
καταστεί δυνατή η συγκρότηση των δύο συµβουλίων, µε την παρούσα ρύθµιση προβλέπεται ότι η συγκρότηση των δύο συµβουλίων µπορεί να γίνει µε τη συµµετοχή υπαλλήλων του συγκεκριµένου κλάδου που ανήκουν σε κατώτερο βαθµό ή της Συµβούλου Επικοινωνίας Α’.
Η διάταξη είναι καθαρά µεταβατική και θα ισχύσει ως την προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου στον βαθµό του γενικού συµβούλου, όπως απαιτεί ο νέος οργανισµός του Υπουργείου Εξωτερικών. Από τις διατάξεις της παρούσας τροπολογίας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος Βουλευτής από το Κίνηµα
Αλλαγής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, τον οποίο παρακαλώ να έλθει
στο Βήµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε κάθε νοµοθέτηµά της προσπαθεί να µας πείσει ότι είναι µια κυβέρνηση που
λειτουργεί σαν οµάδα µε διευθυντικές ικανότητες υψηλών επιδόσεων, κάτι δηλαδή σαν dream team, που φέρνει µεταρρυθµιστικές τοµές στην κοινωνία, στην οικονοµία, στη δηµόσια διοίκηση, µια οµάδα που µε επικοινωνιακές τυµπανοκρουσίες εγκαθιδρύει -υποτίθεται- για πρώτη φορά διάφορες υποτιθέµενες καινοτόµες πολιτικές.
Σε ό,τι αφορά τον χώρο της δηµόσιας διοίκησης, εδώ και
µήνες η Κυβέρνηση των «αρίστων» µε τα νοµοθετήµατα του
Υπουργείου Εσωτερικών αποδεικνύει ξεκάθαρα και πέραν πάσης
αµφισβήτησης ή αµφιβολίας ότι στην πράξη δεν είναι τίποτε
άλλο παρά µια Κυβέρνηση των «αρεστών» µε µετακλητούς, µε
κατ’ εξαίρεση προσλήψεις και µε κατ’ ανάθεση προϊσταµένους.
Σήµερα έχει σειρά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στη δηµόσια διοίκηση. Από τη µια µας λέει ο Υπουργός ότι εγκαθιδρύει
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για πρώτη φορά ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Από την άλλη
µας λέει ότι η βασική δοµή και φιλοσοφία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου δεν είναι καινούργια, αλλά υπάρχει από το έτος
2006. Στη συνέχεια αναφέρει ότι δεν ισχυρίζεται πως ανακαλύπτει την Αµερική, ότι πρόκειται για ενσωµάτωση διεθνών πρακτικών, ότι υπάρχουν διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, ότι
υπάρχουν καλές πρακτικές τις οποίες επιχειρεί να ενσωµατώσει
στις διαδικασίες του δηµόσιου τοµέα. Αυτό που δεν µας λέει ξεκάθαρα είναι ότι στην ουσία πρόκειται για ασκήσεις επί χάρτου.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Η πραγµατικότητα είναι ότι σε
αντίθεση µε αυτά που ευαγγελιζόταν ο περίφηµος ν.4622/2019
περί «επιτελικού» κράτους του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Γεραπετρίτη, περί ενοποίησης των διάσπαρτων ελεγκτικών µηχανισµών του δηµοσίου στα πλαίσια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργεί άλλους µηχανισµούς
ελέγχου, τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου πλέον των αρµοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι συνάδελφοί µου από το Κίνηµα Αλλαγής και η εισηγήτριά µας, έκαναν γενικές και ειδικές
παραιτήσεις και στις επιτροπές και σήµερα. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι έλεγχος της διοίκησης ενός φορέα µε το παρόν νοµοσχέδιο και µε το σύστηµα το οποίο προτείνει η Κυβέρνηση,
είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει. Και είναι πρακτικά αδύνατο
να υπάρξει για επτά συγκεκριµένους λόγους.
Πρώτος λόγος: Δεν υπάρχει καµµία προετοιµασία για τα logistics µιας νέας τέτοιας αλλαγής. Στην πράξη δηµιουργείτε αλλεπάλληλα κύµατα µε ιδιαίτερα µεγάλο γραφειοκρατικό βάρος,
αφαιρώντας, µάλιστα, προσωπικό από υπηρεσίες, προκειµένου
να στηθούν µονάδες εσωτερικού ελέγχου, επιτροπές ελέγχου,
γραφείο συµβούλων ακεραιότητας κ.λπ.. Δηλαδή τι; Δηλαδή µερικές χιλιάδες δηµοσίων υπαλλήλων χιλιάδων δηµόσιων φορέων
θα µετακινηθούν στις νέες αυτές υπηρεσίες, αφήνοντας, όµως,
τεράστια κενά πίσω τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει µια µεγάλη
έφοδος των συµβουλευτικών εταιρειών, που παρέχουν και υπηρεσίες υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου σε όλους αυτούς τους
φορείς του δηµοσίου.
Δεύτερος λόγος: Δεν διορθώνει τα λάθη του παρελθόντος.
Στην Ελλάδα τόσο ο ν.3492/2006 όσο και οι νόµοι 3871/2010 και
4270/2014 προέβλεπαν την εφαρµογή εσωτερικού ελέγχου σε
όλο το δηµόσιο τοµέα, ώστε να µειωθεί η σπατάλη και να αυξηθεί
η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητά του. Οι παραπάνω
νόµοι δεν πέτυχαν τους στόχους τους, που είχαν τεθεί για αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο σε όλο το δηµόσιο, για πολύ συγκεκριµένους λόγους, τους οποίους δεν φαίνεται καθόλου, µα
καθόλου να τους λαµβάνει υπ’ όψιν το παρόν νοµοσχέδιο, το
οποίο, ως εκ τούτου, είναι και αυτό καταδικασµένο να αποτύχει.
Τρίτος λόγος: Οι ελεγχόµενοι θα επιλέγουν τους ελεγκτές. Το
ακούσατε! Οι ελεγχόµενοι επιλέγουν ελεγκτές! Ο δε σύµβουλος
ακεραιότητας αντί να υπάγεται σε ανεξάρτητη αρχή ή στην Αρχή
Διαφάνειας, επιλέγεται από αφερέγγυο όργανο από τρεις γενικούς διευθυντές και υπάγεται στον πολιτικό προϊστάµενο τον
οποίο ελέγχει, τον Υπουργό.
Τέταρτος λόγος αποτυχίας: Ο επικεφαλής του φορέα θα εγκρίνει το πρόγραµµα ελέγχων.
Πέµπτος λόγος αποτυχίας: Δεν υπάρχει µηχανισµός προστασίας των υπαλλήλων από τις οιεσδήποτε πιθανές αυθαιρεσίες
των ελεγκτών. Αλήθεια, ποιος θα ελέγχει τους ελεγκτές;
Έκτος λόγος: Δεν προβλέπεται διαφοροποίηση του εσωτερικού ελέγχου ανάλογα µε το αντικείµενο του φορέα. Αντίθετα, δε,
επιβάλλεται σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να
υιοθετήσουν το ίδιο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ανεξαρτήτως
της φυσιογνωµίας ενός εκάστου φορέα.
Τέλος, ο έβδοµος λόγος είναι ότι δίνετε µεγαλύτερη έµφαση
στον έλεγχο και την εφαρµογή της νοµοθεσίας παρά στην προσπάθεια να αναπτυχθεί µια κοινή αντίληψη σχετικά µε το τι συνιστά αποδεκτή συµπεριφορά και αποδεκτή ακεραιότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν.3051/2002, σχετικά µε τον διορισµό µέλους ανεξάρτητης αρχής που διανύει ή διένυσε τη θητεία του σε θέση υψηλότερης βαθµίδας για πλήρη θητεία, είναι πια όχι ξεκάθαρο, όχι
ηλίου φαεινότερο, κάνει µπαµ -αν µου επιτραπεί η έκφαση- ότι η
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Νέα Δηµοκρατία µεθοδεύει τη στελέχωση του ΑΣΕΠ µόνο µε
µέλη αντιπροέδρους και πρόεδρο της επιλογής της και όχι µε
µία αναλογική κατανοµή αυτών από προτάσεις των κοινοβουλευτικών κοµµάτων, ώστε να διασφαλίζεται η πολυφωνία και εν τέλει
η ανεξαρτησία της αρχής.
Αν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνιστούν καινοτοµίες ή µεταρρυθµίσεις, τότε, δυστυχώς, βρισκόµαστε σε ένα
µακρινό σκοτεινό παρελθόν που δεν έχει καµµία σχέση µε τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις προόδου που επιβάλλει η πραγµατικότητα του 21ου αιώνα.
Επαναλαµβάνω αυτό που ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος, ο κ. Κεγκέρογλου, ότι κατατίθεται εκ µέρους του
Κινήµατος Αλλαγής αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για το
άρθρο 54.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον συνάδελφο, τον κ. Μουλκιώτη, και για την οικονοµία του
χρόνου.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Δελή, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, να διαβάσω το αίτηµα για ονοµαστική
ψηφοφορία, το οποίο κατέθεσαν οι Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής.
«Υποβάλλουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας στο άρθρο
54 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών.».
Υπάρχουν και οι υπογραφές όλων των συναδέλφων του Κινήµατος Αλλαγής.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν αίτηµα, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):Αµέσως µετά τον κ.
Δελή τον λόγο θα πάρει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου. Μετά θα συνεχίσουµε τον
κατάλογο και υπάρχει και εναλλαγή Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πέρασε ούτε ενάµισης χρόνος από τότε που ψηφίστηκε ο
νόµος για την ψήφο των αποδήµων -δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί
αυτός ο νόµος- και το θέµα από το πουθενά ανοίγει ξανά µε ολοφάνερη, βέβαια, τη συµπαιγνία ανάµεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα
Δηµοκρατία.
Προσέξτε, η κ. Τζάκρη, η οποία δεν είναι µια απλή Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι, ταυτόχρονα, τοµεάρχης του τοµέα Απόδηµου
Ελληνισµού του κόµµατος της, µε συνέντευξή της χαρακτηρίζει
άδικους και υποτιµητικούς τους περιορισµούς και τα κριτήρια
που έθεσε ο ν.4648, κριτήρια που και η ίδια και το κόµµα της ψήφισε πριν από λίγους µήνες. Έρχεται µετά ο κ. Βορίδης και σαν
έτοιµος από καιρό, άντε και σαν θαρραλέος, παίρνει την πάσα
και µέσα σε λίγες ώρες καταθέτει νοµοσχέδιο για να αρθούν, για
να καταργηθούν αυτά τα κριτήρια. Ο αποπροσανατολισµός εγγυηµένος µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης! Η ψηφοθηρία απροκάλυπτη! Ας τα έχουν αυτά υπ’ όψιν τους οι Έλληνες απόδηµοι,
όσο και οι Έλληνες που ζουν στη χώρα.
Αλήθεια, όµως, γιατί µπήκαν αυτά τα κριτήρια ύστερα από
πρόταση του ΚΚΕ; Μα, για να αποτραπεί η αλλοίωση του εκλογικού σώµατος, καθώς στη χώρα µας για την απόκτηση της ιθαγένειας, άρα και την απόκτηση του δικαιώµατος της ψήφου,
ισχύει -ακόµα ισχύει, ναι!- το αναχρονιστικό εκείνο δικαίωµα του
αίµατος. Άρα, µπορούν αυτό το δικαίωµα να το αποκτήσουν και
όσοι δεν έχουν καµµία απολύτως γνώση της ελληνικής πολιτικής
πραγµατικότητας, όσοι δεν διατηρούν πραγµατικούς και ουσιαστικούς δεσµούς µε τη χώρα και, βέβαια, όσοι δεν θα υποστούν
και τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Και αν
δεν κάνω λάθος, αυτό το τελευταίο είναι βασικό συστατικό της
αστικής πολιτικής αντίληψης για το δικαίωµα της ψήφου σε
σχέση µε τις υποχρεώσεις που αυτό παράγει. Αρκεί όλοι αυτοί
που δεν έχουν τους παραµικρούς δεσµούς µε τη χώρα, να έχουν
έστω και έναν πρόγονο Έλληνα. Και στην κατηγορία, βέβαια,
αυτή ανήκουν πολλοί µετανάστες τρίτης, τέταρτης γενιάς, οι περισσότεροι από τους οποίους µπορεί και να µην έχουν έρθει ποτέ
στη χώρα µας.
Αυτά είναι τα κριτήρια που θεσπίστηκαν, έτσι ώστε να αποτραπεί η αλλοίωση του εκλογικού σώµατος.
Αντίθετα, τα κριτήρια αυτά καλύπτουν και µε το παραπάνω
όσους έφυγαν -λάθος έκφραση-, όσους διώξατε µε την πολιτική
σας από τη χώρα στα χρόνια της κρίσης και θέλουν να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωµα εκεί που ζουν, στις χώρες του εξωτερικού. Καλύπτονται και µε το παραπάνω όπως, βεβαίως, διευκολύνονται µε βάση τον νόµο αυτόν που ψηφίστηκε, τον ν.4648, και
οι Έλληνες που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, έχουν
δεσµούς µε τη χώρα και έχουν πιθανώς και την ελπίδα της επιστροφής σε αυτήν.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά µια
υποκρισία, µια ψηφοθηρία και ένας αποπροσανατολισµός.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο και θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε
από την αρχή για ποιο πράγµα συζητάµε. Το νοµοσχέδιο αυτό
αποτελεί ένα από τα προαπαιτούµενα εκείνου του νέου κύκλου
των αξιολογήσεων που έχει ήδη ξεκινήσει και τρέχει στα πλαίσια
της µεταµνηµονιακής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου το λέει καθαρά: «Αρχικά, ο αποπροσανατολισµός των ρυθµίσεων του εσωτερικού
ελέγχου αφορούσε µόνο τη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση, περιορίζοντας την αξία του ως κρίσιµου εργαλείου της διακυβέρνησης των φορέων. Με το σχέδιο νόµου
επιδιώκεται η ενίσχυση των µηχανισµών λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα δηµόσιας διοίκησης µε την οριοθέτηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και τη σύσταση µονάδων εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον δηµόσιο τοµέα».
Δηλαδή, οµολογείται ότι όλος αυτός ο πολυπλόκαµος µηχανισµός του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι παρά η φυσική συνέχεια,
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η µετεξέλιξη του δηµοσιονοµικού ελέγχου, ο οποίος, όµως, ήδη
υπάρχει και ο οποίος λειτουργεί σε όλο τον δηµόσιο τοµέα και
ιδίως στις κοινωνικές υπηρεσίες µε τρόπο, µάλιστα, εξαιρετικά
ασφυκτικό, επιδιώκοντας µέσα και από περικοπές κοινωνικών δαπανών την απαρέγκλιτη, την αυστηρότατη τήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων, τα γνωστά, δηλαδή, «µατωµένα» πλεονάσµατα
για να καταλαβαίνει και ο κόσµος.
Με το νοµοσχέδιο, όµως, αυτό επιχειρείται και ένα βήµα παραπάνω. Πίσω από αυτές τις βαρύγδουπες και χιλιοακουσµένες
διακηρύξεις περί χρηστής διοίκησης, πάταξης της διαφθοράς,
µε δυσκολία κρύβεται η προσπάθεια της Κυβέρνησης να ενσωµατώσει πιο σταθερά, πιο βαθιά στην πολιτική της, στην πολιτική,
δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα προτάγµατα της αστικής
στρατηγικής τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και, ταυτόχρονα,
να προσαρµόσει πιο αποτελεσµατικά σε αυτήν την πολιτική και
όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και όλα τα συλλογικά όργανα της
τοπικής διοίκησης. Άλλωστε, σύµµαχοι της Κυβέρνησης είναι και
η ΚΕΔΕ και η συντριπτική, η συντριπτικότατη πλειοψηφία των αιρετών της τοπικής διοίκησης.
Ο πυρήνας αυτής της στρατηγικής, την οποία προωθούν όλες
οι κυβερνήσεις, δεν µπορεί -και τέτοια είναι σε ένα αστικό κράτος- παρά να είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των επιχειρηµατικών οµίλων και γενικότερα του κεφαλαίου.
Ένα µόνο παράδειγµα αρκεί για να το τεκµηριώσει αυτό που
είπα. Πόσα και πόσα, αλήθεια, δεν έχουµε ακούσει και πόσα και
πόσα δεν έχετε εδώ ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια για τον εκσυγχρονισµό του κράτους, για την αποτελεσµατικότητά του, για την
επιτελικότητά του και τώρα τελευταία για την ψηφιοποίησή του;
Ποια είναι η πραγµατικότητα που ζει ο λαός; Το ίδιο αυτό κράτος γίνεται απίστευτα επιτελικό, εκπληκτικά γρήγορο, φοβερά
αποτελεσµατικό όταν πρόκειται να αδειοδοτήσει και να στηρίξει
µια επένδυση, όπως, για παράδειγµα, στον τοµέα των ανεµογεννητριών στην Εύβοια ή στη Θεσσαλία. Όµως, το ίδιο αυτό κράτος
αποδεικνύεται απελπιστικά αργό, εξαιρετικά απρόθυµο και
εκνευριστικά αναποτελεσµατικό όταν στην ίδια ακριβώς περιοχή
καλείται να προστατεύσει την περιουσία, ακόµα και τη ζωή των
λαϊκών στρωµάτων από τα φυσικά φαινόµενα όχι, βέβαια, επειδή
αυτό το κράτος είναι ανίκανο ή επειδή η αξιολόγηση των υπηρεσιών του δεν γίνεται σωστά ή γιατί του λείπουν τάχατες οι εσωτερικοί έλεγχοι, αλλά επειδή ως βασική του προτεραιότητα έχει
τη στήριξη των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να πάµε στο νοµοσχέδιο και θα χρειαστώ ένα λεπτό µόνο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, κύριε Δελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Αυτό το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου τι θα ελέγχει και σε
ποιον θα λογοδοτεί;
Στο πρώτο ερώτηµα την απάντηση τη δίνει κάθε µέρα η ζωή.
Αυτό που θα ελέγχεται θα είναι, πριν από όλα, η πιστή, η ανεµπόδιστη εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής. Όσο για τη λογοδοσία που επιδιώκεται µε αυτήν, δεν είναι τίποτε άλλο από τον
συνδυασµό της µε τη λεγόµενη αξιολόγηση των υπαλλήλων και
των υπηρεσιών. Όσο για τη λειτουργική ανεξαρτησία αυτών των
µονάδων εσωτερικού ελέγχου, αυτή η ανεξαρτησία είναι τόσο
µεγάλη, ώστε να υπάγονται οργανωτικά στον επικεφαλής του
υπό έλεγχο τοµέα.
Και εδώ δεν µιλάµε για απλή, τυπική υπαγωγή, όπως ξέρετε.
Εδώ επικεφαλής του κάθε φορέα κάνει όλο το κουµάντο σε
αυτές τις µονάδες εσωτερικού ελέγχου, εγκρίνει τα πάντα, όπως
κανονισµό λειτουργίας, εγχειρίδιο εσωτερικών ελέγχων, ετήσιο
πρόγραµµα εργασιών, ακόµα και τις εντολές εκδίδει των εσωτερικών ελέγχων.
Τέλος -και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για
την ανοχή- έχουµε καταθέσει µια τροπολογία για τα εσπερινά λύκεια, την οποία θεωρούµε απόλυτα δίκαιη.
Ποιοι φοιτούν, κυρίες και κύριοι, στα εσπερινά λύκεια; Συνήθως φοιτούν εργαζόµενοι νεότεροι και µεγαλύτεροι, µεροκαµατιάρηδες, άνδρες γυναίκες οι οποίοι µε µεγάλες θυσίες και
δυσκολίες προσπαθούν να συνδυάσουν τις σπουδές τους µε τη
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δουλειά. Αντί, λοιπόν, η πολιτεία να τους βοηθήσει αυτούς τους
ανθρώπους να φοιτήσουν στα εσπερινά σχολεία δίνοντάς τους
µειωµένο ωράριο, δίνοντάς τους άδειες για τις προαγωγικές εξετάσεις, κινείται αντίθετα η Κυβέρνηση και ουσιαστικά τους αποκλείει από την εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο για όσους το
ήθελαν.
Μέχρι πριν από δύο µήνες όλοι αυτοί γνώριζαν ότι υπήρχε ένα
ποσοστό 1% επί των εισακτέων στα ΑΕΙ ειδικά για αυτούς. Επρόκειτο, φυσικά, για µια θετική διάκριση πέρα για πέρα δίκαιη. Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση και αυτό το ποσοστό 1% το καταργεί
εν ψυχρώ και βάζει και τους µαθητές των εσπερινών λυκείων στο
ίδιο τσουβάλι µε τους µαθητές των γενικών λυκείων, ώστε να περάσουν όλοι µαζί πρώτα από τον κόφτη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Με την τροπολογία που καταθέσαµε ζητάµε, λοιπόν, να επανέλθει το 1% επιπλέον επί των εισακτέων για αυτούς τους µαθητές των εσπερινών λυκείων. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτηµα και
για µια ρύθµιση που ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στα µορφωτικά
δικαιώµατα αυτών των ανθρώπων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Δελή.
Τον λόγο τώρα έχει, όπως ήδη έχω προαναγγείλει, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προτιµούσα, βέβαια, την παρουσία του κ. Βορίδη -χωρίς
να θέλω να υποτιµήσω την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού- διότι έχω να του απευθύνω κάποια ερωτήµατα, να κάνω κάποιες συγκεκριµένες αντιπροτάσεις σε συγκεκριµένα άρθρα.
Οπότε, δυστυχώς τώρα, θα απευθύνω τα ερωτήµατα αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Αδαµοπούλου,
τι είπατε; Δεν το άκουσα. Πείτε το ξανά πού απευθύνετε τα ερωτήµατα. Τα άλλα τα άκουσα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Στον κ. Βορίδη, γιατί έχει να κάνει µε τοποθετήσεις του κατά τη διάρκεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είναι εδώ ο Αναπληρωτής Υπουργός.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Αν µπορείτε να απαντήσετε επί
των δηλώσεων του κ. Βορίδη και να έχετε άποψη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Απευθύνεστε στην
Κυβέρνηση κανονικά και στον παριστάµενο Υπουργό.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλω να υποτιµήσω την παρουσία σας, απλά έχει να κάνει µε δηλώσεις συγκεκριµένες του
Υπουργού. Αν µπορείτε να απαντήσετε, ευχαρίστως.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, από το 2006 έχουν υπάρξει τέσσερις
νόµοι, οι οποίοι προβλέπουν την εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου στον δηµόσιο τοµέα, µε σκοπό να µειωθεί η σπατάλη, να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου
τοµέα. Όµως, οι εκθέσεις και οι µελέτες µας δείχνουν ότι από το
2006 µέχρι σήµερα αυτές οι νοµοθετικές επιλογές δεν πέτυχαν
ούτε στο ελάχιστο τους στόχους τους σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου και τώρα έρχεστε εσείς
και θεωρείτε ότι αυτή είναι µια λύση.
Πώς είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι είναι µία λύση, όταν είναι
ξεκάθαρο ότι δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τους λόγους που µέχρι σήµερα έχουν οδηγήσει ιστορικά στην παταγώδη αποτυχία; Να µας
εξηγήσετε γιατί από το 2006 µέχρι σήµερα απέτυχαν οι µέχρι
τώρα ισχύοντες νόµοι και να µας εξηγήσετε πώς θεραπεύετε τις
αλλεπάλληλες αποτυχίες µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ας µου επιτραπεί να πω ότι κάποιες φορές οι δηλώσεις του
Υπουργού εκφράζουν έναν κυνισµό -ας µου επιτραπεί ο όροςκαι το λέω αυτό παρά το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς η άσκηση
της εκτελεστικής εξουσίας στα πολιτικά συστήµατα εµπεριέχει
έναν κυνισµό, ο οποίος συνίσταται στο ότι λέει τα δικά της -υποτίθεται- η αντιπολίτευση, φωνασκεί η αντιπολίτευση δικαίως ή
αδίκως και έρχεται η κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτές τις διαφωνίες -ακριβώς επειδή έχει την πλειοψηφία- µε την ψηφοφορία
«150 συν 1» και να νοµιµοποιήσει αυτά τα οποία νοµοθετεί και τη
γενικότερη κυριαρχία της.
Προφανώς, αυτό δεν είναι µία προσωπική προσέγγιση µόνο
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του κ. Βορίδη. Είναι µια προσέγγιση γενικά των Υπουργών. Βλέπουµε τους Υπουργούς να προσέρχονται µε ένα ύφος πατερναλισµού, το οποίο είναι ασύµβατο µε τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία
του κόµµατός σας. Είναι άλλο πράγµα να συµφωνούµε πως στο
τέλος της ηµέρας εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε και είναι άλλο
πράγµα να µας λέτε ότι αυτό που εσείς προτείνετε είναι η µοναδική, ορθή και σοβαρή λύση και ότι όσα σας αντιτείνουµε είναι
ανεδαφικά ή ανώριµα.
Θα αναφερθώ, λοιπόν, σε δήλωση του κ. Βορίδη στην επιτροπή. «Πού θέλετε να την υπάγουµε αυτήν τη µονάδα εσωτερικού ελέγχου; Θα συσταθεί, ας πούµε, µέσα σε ένα Υπουργείο.
Πού θέλετε να είναι αυτή; Θέλετε να την βάλω στο γενικό διευθυντή. Μα, αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγω. Γιατί; Γιατί αυτή
η µονάδα θα ελέγχει τη δουλειά που κάνουν οι γενικές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις ή τα τµήµατα. Πού θέλετε να την πάµε; Πείτε
µου κάποια ιδέα. Να την βγάλουµε έξω από το Υπουργείο; Υπάγεται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, ακριβώς για να µπορεί να
έχει αυτήν την ελεγκτική διαδικασία, τη διαδικασία της λειτουργίας των δικλίδων ασφαλείας, τον αποτελεσµατικό ουσιαστικά
έλεγχο της διαδικασίας, να την παρακολουθεί ο Υπουργός στο
ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Πού θέλετε να πάει;» ρωτάει ο κ. Βορίδης.
Μετέφερα ακριβώς τα λόγια του κ. Βορίδη, όχι γιατί θέλω να
τον εκθέσω προσωπικά, αλλά για να υπενθυµίσω τις απορίες του
συγκεντρωµένες, όπως τις διατύπωσε και για να εκφράσω µία
πρόταση διαφορετική από τη δική του, η οποία -αν έχει την πολιτική βούληση- µπορεί να δώσει µία συνεκτική εναλλακτική στα
ζητήµατα που έθεσε.
Εκείνος µπορεί να αναρωτήθηκε ρητορικά -γιατί την απάντηση
ήδη την έχει- και στο ερώτηµα πού να υπαχθεί ιεραρχικά αυτή η
µονάδα εσωτερικού ελέγχου πολύ σωστά λέτε ότι δεν πρέπει να
υπαχθεί στο γενικό διευθυντή -συµφωνούµε-, όµως από εκεί και
πέρα ξεκινά η διαφωνία µας. Η διαφωνία µας ξεκινάει πριν την
υπαγωγή στην εσωτερική ιεραρχία του Υπουργείου. Λέτε «Να
την βγάλουµε έξω από το Υπουργείο;». Η απάντηση είναι ναι, να
την βγάλετε έξω από το Υπουργείο. Σας το είπε και το Διοικητικό
Επιµελητήριο. Η προηγούµενη εµπειρία από το 1987 της εξάρτησης των διαφόρων σωµάτων ελεγκτών επιθεωρητών από τον
Υπουργό που είχαν αποστολή να ελέγχουν, ουδόλως ωφέλησε.
Γιατί, λοιπόν, την επιλογή σύστασης, εκτός του ελεγχόµενου
φορέα, την εµφανίζετε εσείς ως αδιανόητη; Εδώ είναι το ερώτηµα και αυτό ζητώ να µου απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός
ή ο Υπουργός. Γιατί πολύ ωραία µας µιλούν θεωρητικά οι συνάδελφοι, όπως ο κ. Υψηλάντης, ο οποίος είπε ότι η γραφειοκρατία
αγγίζει τα όρια της αξιακής ουδετερότητας και δεν έχει ιδεολογίες. Όµως, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας το πελατειακό σύστηµα, το
οποίο διαιωνίζει τη γραφειοκρατία, όχι απλά αξιακά ουδέτερη
δεν είναι, αλλά είναι άκρως κοµµατικοποιηµένη. Έτσι, λοιπόν,
αυτή η τοποθέτηση είναι άστοχη. Δεν έχει καµµία σχέση µε την
ελληνική δηµόσια διοίκηση.
Θα το πάω λίγο πιο πέρα. Η γραφειοκρατία στον κόσµο ολόκληρο όχι απλώς δεν είναι ουδέτερη, αλλά καθώς ενδιαφέρεται
πρωτίστως για τη δική της διαιώνιση και ισχυροποίηση, αναπτύσσει δηλαδή µηχανισµούς και συµπεριφορές που προσιδιάζουν
σε έναν ζωντανό οργανισµό µε ένστικτο αναπαραγωγής και επιβίωσης, τελικά µια χαρά ιδεολογία παράγει. Και αυτό το βλέπουµε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις υπερδαιδαλώδεις
δοµές, µε τις αµέτρητες διοικητικές µονάδες, οι οποίες τελικά
παρεισφρέουν όλο και περισσότερο στους µηχανισµούς, οι
οποίοι διαµορφώνουν την τελική ενωσιακή πολιτική, εµφυτεύοντας το ιδεολογικό στίγµα.
Επιτρέψτε µου λοιπόν να πω ότι η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας γνωρίζει πολύ καλά πώς να ιδεολογικοποιεί τη δηµόσια
διοίκηση, αλλά αυτή είναι µια άλλη συζήτηση εκτός αυτής της
στιγµής, δεν είναι της παρούσης.
Επιστρέφω λοιπόν στην απορία σας, κύριε Υπουργέ, και σας
ρωτώ µε τη σειρά µου. Γιατί σας φαίνεται αδύνατο µια δοµή εσωτερικού ελέγχου να µην υπάγεται στην ιεραρχία του Υπουργείου;
Τι είναι το τόσο εξωφρενικό σε µια τέτοια επιλογή;
Κατ’ αρχάς, ως προς τη στελέχωση, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία ήδη προβλέπονται ως προς το προσω-
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πικό. Μπορούν να είναι οι υπάλληλοι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΤΕΙ, µε συγκεκριµένες γνώσεις και κατάρτιση,
αλλά άπαξ και αποφασίσουν να ασχοληθούν µε τον εσωτερικό
έλεγχο και επιλεγούν γι’ αυτό, να υπάγονται ιεραρχικά και να
αναφέρονται όχι σε Υπουργό, αλλά σε µία ανεξάρτητη αρχή ή
όργανο.
Τέτοια αρχή υπήρχε. Αναφέροµαι στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, τον οποίο καταργήσατε, διότι τον απορρόφησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αν το πρόβληµα ήταν ότι ο
γενικός επιθεωρητής αποτελούσε πρόσωπο δοτό της εκάστοτε
κυβέρνησης, υπάρχει λύση και γι’ αυτό. Θα µπορούσε να αλλάξει
το καθεστώς ανάδειξης της ηγεσίας του φορέα, κατά τα πρότυπα που ισχύουν για τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές,
ώστε να προκύπτει ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής και να
µην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά ότι αποτελεί επιλογή κυβερνητική. Ένα τέτοιο πρόσωπο, σε κάθε περίπτωση, θα είχε περισσότερα εχέγγυα ανεξαρτησίας, ευθυκρισίας από τον εκάστοτε
υπουργό, ο οποίος εξ ορισµού υπηρετεί δυστυχώς πρωτίστως
την ατζέντα της κυβέρνησής του και έτσι καθοδηγεί τη δηµόσια
υπηρεσία προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Να ξανασυστήσετε, λοιπόν, αυτό το φορέα ως αυτόνοµο όργανο. Εξοπλίστε την ηγεσία του µε ανεξαρτησία και ευρεία πολιτική συναίνεση και υπάγετε εκεί τις σχετικές δοµές. Οι υπάλληλοί
του θα επιλέγονται από το ίδιο όργανο, σε συνεργασία µε το
ΑΣΕΠ. Θα διατίθενται στον ελεγχόµενο φορέα, όπως συµβαίνει
µε τα παραρτήµατα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στα
διάφορα Υπουργεία και µάλιστα όχι ισοβίως, προκειµένου να µην
αποκτήσουν συν τω χρόνω ιδιαίτερους δεσµούς µε τους ελεγχόµενους και έτσι απωλέσουν την αντικειµενικότητα και αξιοπιστία τους. Αν δεν σας αρέσει ο γενικός επιθεωρητής, φτιάξτε
κάτι άλλο, αλλά µε τη φιλοσοφία που σας ανέφερα.
Πάω στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 6. Εκεί δίνετε τη δυνατότητα να µπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε
σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Πρόκειται για µία
διάταξη, η οποία ανοίγει µία πολύ επικίνδυνη πόρτα, που πρέπει
να αφαιρεθεί. Όπως σας ανέφερε και η Οµοσπονδία Εργαζοµένων Ανεξάρτητων Αρχών, ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία. Δεν νοείται ο δηµόσιος φορέας να
αναθέτει την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής σε εκτός του δηµοσίου τοµέα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Αυτή ακριβώς η παρατήρηση λαµβάνει προστιθέµενη αξία,
όταν φτάνουµε στο άρθρο 18, όπου προβλέπεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία,
φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους, δραστηριότητες του φορέα
και συνεργάζονται µε τους εργαζόµενους στο µέτρο που είναι
απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους.
Η παροχή λοιπόν τέτοιας πρόσβασης σε εξω-υπηρεσιακούς
παράγοντες, σε ιδιώτες, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων των στελεχών του φορέα
και των εµπιστευτικών πληροφοριών που διακινούνται και αφορούν τη λειτουργία του.
Επίσης, λέτε στο άρθρο 19 ότι αν το προσωπικό του φορέα
κριθεί γνωστικά ανεπαρκές, ως εµπειρογνώµονες µπορούν να
ορίζονται ιδιώτες που διαθέτουν σχετικές γνώσεις και εµπειρία.
Άρα, µε αυτήν την εύκολη διέξοδο, δεν πρόκειται οι δηµόσιοι
υπάλληλοι ποτέ να εκπαιδεύονται, θα επικαλείστε διαρκώς ότι η
δεξαµενή των υπαλλήλων δεν είναι η κατάλληλη και θα αναθέτετε το ευαίσθητο αυτό έργο σε ιδιώτες µε συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών.
Και βεβαίως επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω ότι τα δείγµατα που
µας έχετε δώσει ως προς τις αναθέσεις είναι χείριστα. Και εδώ
θα εξυπηρετείτε δικά σας «γαλάζια» παιδιά. Όσοι δεν κατάφεραν
να γίνουν µετακλητοί θα βολευτούν ακριβώς από αυτό το κοµµάτι της πίτας.
Τι άλλο δεν κάνετε; Στο νοµοσχέδιο δεν προσδιορίζετε συγκεκριµένα τι σηµαίνει «βελτίωση της αποτελεσµατικότητας» και
πουθενά δεν γίνεσθε συγκεκριµένοι ως προς τις διαβαθµίσεις
της. Πουθενά δεν θέτετε στόχους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την τριτολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, αυτό δεν ξέρω
αν πρέπει µόνη σας να το αποφασίσετε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Αν το επιτρέπετε, αν κρίνετε ότι
µπορώ να το κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, πείτε κάτι πιο ωραία.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, µε συγχωρείτε. Το έχω
πει πάρα πολλές φορές, δεν µου ξαναέκαναν την παρατήρηση.
Τι να πω;
Πουθενά δεν θέτετε στόχους, όπως είναι η εξάλειψη ή µείωση
κατά ορισµένο ποσοστό χρονοβόρων και επαναλαµβανόµενων
διαδικασιών εκ µέρους της υπηρεσίας, η µείωση του χρόνου που
δαπανούν οι πολίτες όταν συναλλάσσονται µε το δηµόσιο, η µείωση της ταλαιπωρίας γενικά όταν συναλλάσσονται µε το δηµόσιο.
Να δούµε τώρα την πρόσβαση των εσωτερικών ελεγκτών σε
αρχεία, έγγραφα κ.λπ.. Ναι µεν την έχουν, αλλά ποιες κυρώσεις
προβλέπονται σε περίπτωση άρνησης να τους χορηγηθεί η πρόσβαση; Το ερώτηµα είναι ποιος και µε ποια διαδικασία θα κρίνει
αν η συγκεκριµένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον έλεγχο.
Ο διοικητικός υπάλληλος που τα έχει στην κατοχή του θα επικαλείται τη διάταξη, ερµηνεύοντας όπως θέλει και χωρίς λογοδοσία
θα αρνείται να παραδίδει στοιχεία και έγγραφα στον ελεγκτή; Για
ποιον λόγο µένει στον αέρα αυτό το ζήτηµα; Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε.
Και πάµε στο περιβόητο άρθρο 20, το οποίο δηµιουργεί ένα
πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Λέτε ότι σε περίπτωση ενδείξεων απάτης δεν µπορεί να ανατεθεί η διενέργεια ερευνών στους εσωτερικούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, οι εσωτερικοί
ελεγκτές θέτουν υπ’ όψιν του επικεφαλής του φορέα τα στοιχεία
που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε µία εσωτερική σύγκρουση διατάξεων,
γιατί έχουµε το άρθρο 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, το
οποίο έχει τον τίτλο «Υποχρέωση ανακοίνωσης αξιόποινης πράξης αµελλητί στον εισαγγελέα». Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δηµόσια υπηρεσία,
έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο εισαγγελέα αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως,
αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτήν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους -και µάλιστα γραπτώς- µε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις
αποδείξεις.
Εσείς µας λέτε ότι πηγαίνουν στον επικεφαλής του φορέα,
όταν υπάρχουν ενδείξεις απάτης. Όσον αφορά το έγκληµα του
386 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα, την κακουργηµατική
απάτη, όπως ξέρουµε, διώκεται αυτεπάγγελτα.
Επειδή αποτελεί δίδαγµα της κοινής πείρας που σας επισηµάνθηκε και στην επιτροπή, ότι οι πράξεις διαφθοράς µπορούν
να είναι παρακολουθηµατικό ή συστατικό στοιχείο της απάτης,
είναι προφανές ότι εδώ έχουµε µία αντίφαση. Αναφέροµαι στην
αυτεπάγγελτη δίωξη, δηλαδή. Ο εσωτερικός ελεγκτής τι θα κάνει
τελικά; Τον φέρνετε ενώπιον ενός διλήµµατος, ενός διχασµού.
Θα πάει πρώτα στον επικεφαλής να του δείξει τα στοιχεία και
έτσι θα παραβιάσει την υποχρέωσή του να ειδοποιήσει αµελλητί
τον εισαγγελέα, ή θα πάει τρέχοντας στον εισαγγελέα, παραβιάζοντας την υποχρέωσή του να αποταθεί στον επικεφαλής του,
άρα να έχει διαπράξει και πειθαρχικό αδίκηµα;
Και τελειώνω µε το περιβόητο άρθρο 54 του νοµοσχεδίου, για
το οποίο κατατέθηκε και η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, το
οποίο ενοχοποιείται ως «φωτογραφικό», ώστε να µεθοδευτεί η
επιλογή της ηγεσίας του ΑΣΕΠ εν όψει του µεγάλου πανελλήνιου
γραπτού διαγωνισµού που προανήγγειλε η Κυβέρνηση για το
2022. Μάλιστα, στον Τύπο είχε διαρρεύσει το όνοµα του αντιπροέδρου, ο οποίος θεωρείται ότι «φωτογραφίζεται» ως εκλεκτός της Κυβέρνησης.
Ελπίζω ειλικρινά, για την αξιοπρέπεια της εκτελεστικής εξουσίας, να διαψευστούν τα συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα, γιατί αν
τελικά δούµε πρόεδρο το συγκεκριµένο πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται ευρέως στον Τύπο, θα είναι πολύ δύσκολη η θέση όλων
σας εκείνη την ώρα, γιατί το συγκεκριµένο πρόσωπο έχει υπο-
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στηρίξει σε επιστηµονικό σύγγραµµα το 2019 ότι τυχόν ανανέωση της θητείας από την Κυβέρνηση είναι αθέµιτη παρέµβαση
σε ανεξάρτητη αρχή, που εκµαυλίζει τα µέλη της.
Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως του συγκεκριµένου ζητήµατος, µε την πρόβλεψη περί θητείας µέχρι και δεκαοχτώ χρόνια
για µέλος ανεξάρτητης αρχής µέσω της προαγωγής σε ανώτερη
θέση, παραβιάζεται ο κανόνας των εννέα ετών και µάλιστα κατόπιν τριετούς παράτασης της εξαετούς θητείας.
Τώρα µας λέτε, λοιπόν, ότι διανυθείσα ή διανυόµενη θητεία σε
θέση αντιπροέδρου ή απλού µέλους της ανεξάρτητης αρχής δεν
κωλύει τον διορισµό του για πλήρη θητεία σε θέση υψηλότερης
βαθµίδας και σε µία τέτοια περίπτωση δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο θητείες συνολικά, δηλαδή συνολικά -για να το
απλοποιήσουµε- δεκαοκτώ χρόνια.
Χρησιµοποιήσατε, κύριε Υπουργέ, στην απάντησή σας επί της
ένστασης τη Διάσκεψη των Προέδρων ως το όργανο εκείνο το
οποίο παρεµβάλλεται για να εισηγηθεί το µέλος. Το ερώτηµα
είναι το εξής: Η παρεµβολή της Διάσκεψης των Προέδρων δηλαδή τι κάνει; Νοµιµοποιεί την καταστρατήγηση του Συντάγµατος, την οποία αναλύσαµε στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας;
Καλείται η Διάσκεψη των Προέδρων δηλαδή να συµπράξει σε
κοµµατικές επιλογές, σε επιλογές οι οποίες εν πάση περιπτώσει
καταστρατηγούν το Σύνταγµα, σε σχέση µε τη θητεία των µελών
ανεξάρτητων αρχών; Εδώ είναι το ερώτηµα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση κινείται στο γνωστό της
µονοπάτι του βολονταρισµού. Πολύ φοβάµαι πως βρίσκεται ήδη
εκτός πνεύµατος της συνταγµατικής νοµιµότητας του άρθρου
101Α, το οποίο ορίζει ακριβώς ότι τα µέλη πρέπει να έχουν ορισµένη θητεία εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Άρα, λοιπόν,
η οποιαδήποτε εισήγηση της Διάσκεψης των Προέδρων αφορά
παράταση της θητείας εκτός ευλόγου χρόνου, είναι και αυτή µία
εισήγηση η οποία προφανώς παραβιάζει το Σύνταγµα και τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Όταν ο νυν πρόεδρος του ΑΣΕΠ ζήτησε προ µηνός περίπου
να παραταθεί η θητεία του µέχρι τον Οκτώβριο του 2020, ώστε
να αποχωρήσει τότε µαζί µε άλλα µέλη της ίδιας σειράς, το αίτηµα απορρίφθηκε µε επίκληση των ηλικιακών ορίων, ενώ, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα µέλη του Συµβουλίου του ΑΣΕΠ, για τα
οποία έχουν παρέλθει τα όρια ηλικίας και για τα οποία η Κυβέρνηση δεν προχωρά σε αντικατάσταση.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι ο συνδυασµός όλων αυτών των
γεγονότων δοµεί ένα δυσάρεστο σενάριο φαυλότητας.
Σας καλούµε, λοιπόν και για να συνταχθείτε µε το πνεύµα του
συντακτικού νοµοθέτη και για να αποσείσετε όλες αυτές τις υπόνοιες ανεπίτρεπτης κοµµατικής χειραγώγησης, να αποσύρετε
άµεσα τη διάταξη αυτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Αδαµοπούλου.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα και τον λόγο θα πάρει ο κ.
Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Να πω και κάτι, µε αφορµή την κ. Αδαµόπουλου. Το Προεδρείο
πάντα διευκολύνει και κατανοεί τις υποχρεώσεις, ιδιαίτερα των
συναδέλφων των µικρότερων κοµµάτων, που είναι πολλαπλές και
εντός και εκτός του Κοινοβουλίου. Και µάλιστα, αν κοιτάξουν
άλλοι συνάδελφοι των µεγαλύτερων κοµµάτων τον κατάλογο, θα
δουν ότι στη κανονική διαδικασία τοποθέτησης ή απουσιάζουν
εντελώς Βουλευτές από τα µικρότερα κόµµατα ή είναι ένας. Άρα,
το Προεδρείο πρέπει να δείξει µία περισσότερη κατανόηση και
τη δείχνει. Απλά πρέπει να το συνεννοείστε νωρίτερα.
Αυτήν την παρέµβαση ήθελα να κάνω, ότι η δευτερολογία έχει
κάποιο νόηµα από τον Κανονισµό, αλλά για τα µικρότερα κόµµατα τα οποία υποχρεούνται και σε άλλες διαδικασίες εντός και
εκτός Κοινοβουλίου πάντα υπάρχει από οποιονδήποτε Προεδρεύοντα αυτή η άνεση, προκειµένου να χρησιµοποιείται και η
πρωτολογία και η δευτερολογία και λοιπά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, έχετε τον λόγο,
εγώ δεν θέλω να µένει καµµία σκιά.
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Συγγνώµη, κύριε Μπουκώρο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ξέρω αν εγώ έχω παρερµηνεύσει. Από τη στιγµή που ο Κανονισµός της Βουλής δίνει το δικαίωµα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για δευτερολογία και
τριτολογία, δεν µου πέρασε καν από το µυαλό ότι έπρεπε να ζητήσω την άδειά σας και ουδέποτε το έχω κάνει ούτε το έχει κάνει
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Απλά το λέµε, για να σας το
γνωστοποιήσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Το δηλώνουν εκ των προτέρων, άκουσα, αν επιτρέπετε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Αν ήταν ο τρόπος που το διατύπωσα, ζητώ συγγνώµη και εννοείται, εξυπακούεται ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι, κυρία Αδαµοπούλου, δεν υπάρχει κανένα «συγγνώµη». Απλά ο Κανονισµός
προβλέπει την πρωτολογία. Η δευτερολογία είναι κάτι που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, διότι µπορεί να ανακύψει κάτι καινούργιο
µέσα από τον διάλογο και τις τοποθετήσεις Υπουργών, συναδέλφων, Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και για την
τριτολογία. Διαφορετικά, ο Κανονισµός θα έλεγε από την αρχή
ότι θα µιλάνε για είκοσι λεπτά. Δίνει, δηλαδή, το δικαίωµα, έτσι
ώστε να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καµµία
παρεξήγηση ούτε από µέρους σας ούτε από µέρους µου, αλλά
ούτε εκ µέρους κανενός από τους Προεδρεύοντες. Σύµφωνοι;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πάντα υπάρχει η καλή πρόθεση του όποιου Προδρεύοντος να διευκολύνει προς
αυτήν την κατεύθυνση.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω συµφωνώντας µαζί σας ότι ούτε οι Βουλευτές πρέπει να
απέχουµε. Δείχνετε κατανόηση, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να
υπάρχει και αυτή η κατανόηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, κυρία Αδαµοπούλου.
Κύριε Μπουκώρο, σας ζητώ συγγνώµη για την καθυστέρηση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαχρονικά µέσα στα διακόσια
χρόνια του ελεύθερου βίου µας η δηµόσια διοίκηση έχει ταυτιστεί µε αρνητικά φορτισµένες έννοιες, όπως «δοβλέτι», «γκουβέρνο», «εξουσία». Συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν έχουµε κατακτήσει ένα επίπεδο δηµόσιας διοίκησης που θα ταίριαζε µε την
εποχή µας και µε την ιδιοσυγκρασία ενός σύγχρονου, αν θέλετε,
ευρωπαϊκού κράτους, αφού αντιλαµβάνοµαι ότι όλες οι πολιτικές
δυνάµεις της χώρας σε αυτό στοχεύουν.
Όσο εξακολουθούν να παραµένουν «γκρίζες νησίδες», «θολά»
σηµεία στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, όσο δεν ξεκαθαρίζουν οι όροι, νοµίζω ότι θα παραµένουν οι αρνητικά φορτισµένες έννοιες. Και γιατί είναι σηµαντικό το σηµερινό νοµοσχέδιο;
Διότι αφορά ακριβώς αυτές τις πρωταρχικές, αν θέλετε, υποχρεώσεις της δηµόσιας διοίκησης, δηλαδή την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία της επ’ ωφελεία του Έλληνα φορολογούµενου, ο οποίος συντηρεί τη δηµόσια διοίκηση και όλους µας.
Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι η κριτική που ακούγεται από διάφορες πτέρυγες, σχετικά µε το ότι ο νόµος για το «επιτελικό»
κράτος και η όποια νοµοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην αποτελεσµατικότητα και στο ξεκαθάρισµα του τοπίου στη δηµόσια
διοίκηση, στοχεύουν στην εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής, είναι καινοφανείς προσεγγίσεις.
Η δηµόσια διοίκηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο κι αν
είναι ενοχλητικό, αυτό που πρέπει να κάνει, βάσει των επιταγών
του Συντάγµατος και του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου,
είναι να εφαρµόζει την κυβερνητική πολιτική. Και αυτή εφαρµόζεται µε την ψήφιση των νόµων µε την αρχή της πλειοψηφίας
εδώ, στην Αίθουσα που συζητάµε.
Θα µπορούσε, δηλαδή, η δηµόσια διοίκηση να εφαρµόσει την
πολιτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή της όποιας άλλης αντιπολίτευσης; Θα µπορούσε να εφαρµόσει την πολιτική µιας
άλλης κυβέρνησης; Την πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης
εφαρµόζει. Το θέµα είναι πώς θα την εφαρµόζει, µε τρόπο ορθό,
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αξιοκρατικό, µε αποτελεσµατικότητα και χωρίς φαινόµενα διαφθοράς. Περί αυτού συζητάµε. Σε αυτό, λοιπόν, στοχεύουν
πράγµατι οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Το καινούργιο που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι καθορίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός εθνικού συστήµατος
ελέγχου µε µονάδες εσωτερικού ελέγχου και τη θέσπιση ενός
ακόµα θεσµού, του συµβούλου ακεραιότητας. Όσο πιο ξεκάθαρο είναι το περιβάλλον µέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει
και να αποδώσει ο δηµόσιος λειτουργός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο καλύτερα το κάνει, µε τελική στόχευση την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Κατά την δική µου άποψη δε, η δηµόσια διοίκηση πρέπει να
αναζητά τη λύση στο αίτηµα και στο πρόβληµα που θέτει ο πολίτης. Έχω την αίσθηση ότι ένα µεγάλο κοµµάτι της δηµόσιας διοίκησης αναζητά και σήµερα το πρόβληµα. Γιατί; Διότι δεν είναι
ξεκάθαρο το περιβάλλον για το ποιος ελέγχει προληπτικά, αλλά
αν θέλετε και για περιπτώσεις που, πέραν του προληπτικού ελέγχου, καταγγέλλονται ή έρχονται στην επιφάνεια στο πλαίσιο της
λειτουργίας µιας δηµόσιας υπηρεσίας, είτε αυτή είναι σε Υπουργείο είτε σε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι αυτό το νοµοσχέδιο µε τους καινούργιους θεσµούς που δηµιουργεί έρχεται να αντιµετωπίσει µια
σειρά προβληµάτων. Για παράδειγµα, ο σύµβουλος ακεραιότητας θα είναι ένας αρωγός των δηµοσίων λειτουργών για ζητήµατα διαφθοράς, για ζητήµατα ασάφειας, αν θέλετε, που είναι
ένα φαινόµενο το οποίο αντιµετωπίζουµε στη δηµόσια διοίκηση
και για ζητήµατα κατάχρησης εξουσίας προϊσταµένων και παρενόχλησης εργασιακής ή ακόµα και σεξουαλικής, που είναι ένα
ζήτηµα το οποίο, αν θέλετε, απασχολεί έντονα τον τελευταίο
καιρό την ελληνική κοινωνία. Αυτές είναι οι στοχεύσεις του νοµοσχεδίου.
Το βασικό ερώτηµα, λοιπόν, είναι τι είδους δηµόσια διοίκηση
θέλουµε. Θέλουµε ένα δηµόσιο σύστηµα διοίκησης που να ανταποκρίνεται στον µέγιστο βαθµό και στον ελάχιστο χρόνο στις
απαιτήσεις και στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Βεβαίως αυτό
το νοµοσχέδιο έρχεται να συµπληρώσει και τις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες για την ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει κάνει πραγµατικά άλµατα. Υπάρχει, δηλαδή,
µια ολιστική αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων και κακοδαιµονιών
που ταλαιπωρούν τη δηµόσια διοίκηση, αλλά και κατ’ επέκταση
τον Έλληνα πολίτη. Οφείλουµε, λοιπόν, να προχωρήσουµε µπροστά, να άρουµε τις αδυναµίες και να διαµορφώσουµε πρακτικές
που θα µας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι στο πλαίσιο συζήτησης
του νοµοσχεδίου έχει παρεισφρήσει το τελευταίο σαρανταοκτάωρο και το µέγα ζήτηµα της ψήφου των οµογενών µας. Πραγµατικά εδώ έχουµε την πτώση των µασκών. Τα προσωπεία έχουν
κυριολεκτικά κατακρηµνιστεί. Βλέπουµε ποια είναι η θέση των
πολιτικών δυνάµεων της χώρας για τον ρόλο των Ελλήνων οµογενών. Μιλάµε για µια άλλη Ελλάδα, γι’ αυτό είναι σηµαντικό το
ζήτηµα. Όποιος θεωρεί δεδοµένους τους οµογενείς και την
ψήφο τους, απογοητεύεται. Οι οµογενείς συµπεριφέρονται, όπως συµπεριφέρονται όλα τα εκλογικά σώµατα και όπως διαµορφώνονται όλα τα εκλογικά αποτελέσµατα.
Η φοβία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ένα ζήτηµα που
συζητήθηκε και στο πλαίσιο της ψήφισης του νόµου. Όµως, η
κοροϊδία αναδείχθηκε τώρα, όταν βλέπουµε την αρµόδια τοµεάρχη Απόδηµου Ελληνισµού του ΣΥΡΙΖΑ µε συνέντευξή της στον
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ» της Νέας Υόρκης να λέει ότι οι όποιοι περιορισµοί είναι υποτιµητικοί για τους Έλληνες οµογενείς και ερχόµενοι στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και αντιµετωπίζοντας την πρόκληση από τον Υπουργό για την
άρση αυτών των εµποδίων να εκφράζουν τη θέση που βλέπουµε
το τελευταίο σαρανταοκτάωρο. Πρόκειται για την απόλυτη κοροϊδία της οµογένειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή
µου.
Τα εµπόδια, λοιπόν, πρέπει να αρθούν. Δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε το σώµα των Ελλήνων οµογενών µε καιροσκοπισµό ή
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και φοβικότητα. Συζητάµε για οµογενείς που είναι εγγεγραµµένοι
στους εκλογικούς καταλόγους. Δεν µπορούµε να ακούµε εδώ
για «τετάρτης» και «πέµπτης» γενιάς Έλληνες που δεν έχουν
έρθει ποτέ στην Ελλάδα, δεν έχουν καµµία επαφή µε την Ελλάδα
και σκέφτηκαν οι γονείς τους πριν τριάντα, σαράντα χρόνια να
τους γράψουν στους εκλογικούς καταλόγους για να κάνουν ένα
υπερατλαντικό ταξίδι και να στηρίξουν τη Νέα Δηµοκρατία. Με
λίγα λόγια, αυτό µας λέτε τώρα! Και αυτό αποτελεί αντικειµενική
προσέγγιση!
Αντί να προβληµατιστούµε εδώ για το πώς θα αξιοποιήσουµε
την οµογένεια, που είναι κοντά στα διεθνή φόρα, στο πλαίσιο
µιας παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας, όπου η διάχυση της πληροφορίας έχει ασύλληπτες ταχύτητες και µπορεί ο κάθε οµογενής από την άλλη άκρη του κόσµου να ενηµερώνεται ενδεχοµένως καλύτερα για τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας σε σύγκριση
µε έναν αδιάφορο γηγενή, προσπαθούµε να βάλουµε νέα εµπόδια και νέα προσκόµµατα.
Οι οµογενείς παρακολουθούν τόσο τη συζήτηση που γίνεται
εδώ στην Ολοµέλεια, όσο και τη συζήτηση που γίνεται στην κοινωνία και στα µέσα ενηµέρωσης. Είναι επιταγή που επιβάλλεται
από τους καιρούς, από την παγκοσµιοποίηση, από τις ανάγκες
της χώρας και επιταγή που ενισχύει ακόµα περισσότερο το δηµογραφικό µας πρόβληµα. Αργά ή γρήγορα, οι Έλληνες οµογενείς θα λάβουν µέρος µαζικά στις εκλογικές διαδικασίες, γιατί το
δικαιούνται και γιατί τους το οφείλουµε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει, αφού τακτοποιηθεί υγειονοµικά το Βήµα, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
Αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Γιάννης Λοβέρδος από τη Νέα
Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας.
Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Επειδή µας ακούν και µας παρακολουθούν οι Έλληνες πολίτες, θέλω λίγο να αναφερθώ στο διαδικαστικό τµήµα που προηγήθηκε της σηµερινής συζήτησης. Υπήρξαν στη διαβούλευση
τριάντα έξι άρθρα. Τα άρθρα στην επιτροπή -θαρρείς και η επιτροπή είναι εκκολαπτικός µηχανισµός- έγιναν εξήντα δύο και σ’
αυτά προστέθηκαν τέσσερις τροπολογίες µε είκοσι δύο άρθρα
συνολικά.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι για άλλο νοµοθέτηµα διαβουλεύτηκε η κοινωνία και άλλο καλούµαστε να ψηφίσουµε οι Βουλευτές. Είναι µία παθογένεια την οποία επισηµαίνω και δεν θα σταµατήσω να τη λέω, για να υπάρχει µία ταυτότητα προδικασίας
και κυρίως διαδικασίας, έτσι ώστε και η κοινωνία να λαµβάνει
γνώση του τι εµείς συζητάµε και ψηφίζουµε και εµείς να ψηφίζουµε έχοντας στραµµένη την προσοχή µας και σε αυτά που λέει
η κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, εκµεταλλευόµενος τη µακρά σας κοινοβουλευτική πείρα, επειδή ακριβώς διαπιστώνω ότι πολλές φορές έρχονται εκπρόθεσµες τροπολογίες στη Βουλή, θα έλεγα ότι θα
πρέπει να υπάρξει ένας προβληµατισµός για την τροποποίηση
του οικείου εδαφίου του Κανονισµού της Βουλής, έτσι ώστε όταν
επανέλθει η κανονικότητα και εγγραφόµαστε οµιλητές µέχρι και
το πέρας της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή, τουλάχιστον ειδικά
για τις εκπρόθεσµες τροπολογίες να υπάρχει η δυνατότητα να
εγγραφόµαστε µόνο για τις τροπολογίες οψέποτε αυτές κατατεθούν στην Εθνική Αντιπροσωπεία, έτσι ώστε να µπορέσει να
υπάρχει και µία αντίκρουση των συγκεκριµένων τροπολογιών.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό, άρθρο
πρώτο και µόνο είναι η απέχθεια προς την ήδη εκδηλωθείσα
λαϊκή βούληση. Είναι εντυπωσιακό ότι έχουµε δηµοτικά συµβούλια, δηµοτικούς άρχοντες εκλεγµένους µε την απλή αναλογική
και αυτό η συντηρητική παράταξη δεν µπορεί να το αποδεχτεί.
Επινοεί, λοιπόν, διάφορους τρόπους στα όρια της λειτουργίας
των επιτροπών, µε αποτέλεσµα να υφαρπάζει αρµοδιότητες που
εξ αντικειµένου και µε βάση τα ισχύοντα ανήκουν στο δηµοτικό
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συµβούλιο και να τις περνά σε επιτροπές τις οποίες µπορεί να
ελέγξει και µε τις οποίες µπορεί να κάνει επιλογή αντίθετα στην
επιλογή του δηµοτικού συµβουλίου και ερήµην της επιλογής που
έκαναν οι πολίτες στις δηµοτικές εκλογές.
Θα εισφέρω στον προβληµατισµό ένα πολύ χαρακτηριστικό
παράδειγµα που µας απασχόλησε στη Δράµα, την οποία έχω την
τιµή να εκπροσωπώ. Το δηµοτικό συµβούλιο, η πλειοψηφία αποφάσισε να καταργήσει µία δηµοτική επιχείρηση και ο δήµαρχος
βασιζόµενος σε τροποποίηση του νόµου της τελευταίας στιγµής,
άσκησε βέτο, δηλαδή δικαίωµα αρνησικυρίας. Ένας δήµαρχος
ανέτρεψε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Σας καλώ,
εποµένως, να προβληµατιστούµε όλοι µαζί για το πού µπορεί να
οδηγήσει αυτή η απίσχναση των αρµοδιοτήτων του δηµοτικού
συµβουλίου και ουσιαστικά η φαλκίδευση των δικαιωµάτων των
πολιτών.
Θα µιλήσω µόνο για το άρθρο 56, για το οποίο έχω µία ειδική
ενασχόληση και θα σας πω το εξής: Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση στο άρθρο 56 και θέλει να καλύψει την τεράστια έλλειψη
προσωπικού στα καταστήµατα κράτησης. Ως ΣΥΡΙΖΑ είχαµε εξασφαλίσει, παρά τους µεγάλους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς,
την ενίσχυση του προσωπικού φύλαξης. Η προκήρυξη πεντακοσίων και πλέον υπαλλήλων ανατέθηκε εξολοκλήρου στο ΑΣΕΠ.
Είναι η περίφηµη 6Κ/2018, η οποία σκιάζει τη δηµόσια συζήτηση
κάθε φορά που συζητάµε για την ανάγκη στελέχωσης του προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε µεταγενέστερα και η επιπλέον πρόσληψη εξακοσίων
τριάντα εννέα υπαλλήλων για τις φυλακές, όπως για παράδειγµα
για το κατάστηµα του Νικηφόρου Δράµας για το οποίο υπάρχει
µία πολύ µεγάλη αγωνία και πίεση.
Ωστόσο, µετά από είκοσι έναν µήνες διακυβέρνησης παραµένουµε στα αυτά. Η προκήρυξη 6Κ δεν έχει ολοκληρωθεί, οι εξωτερικοί φρουροί δεν εκπαιδεύτηκαν και δεν άρχισαν να εργάζονται ως συµβασιούχοι και δεν υπάρχει ακόµη προκήρυξη για
τους µεταγενέστερους εξακόσιους τριάντα εννέα υπαλλήλους.
Δεν προχωράει, λοιπόν, η έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων
της προκήρυξης και φοβόµαστε ότι ούτε και µε αυτήν την εµβαλωµατική λύση θα µπορέσουµε να έχουµε ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Έτσι, λοιπόν, δίνετε το δικαίωµα της πρόσληψης µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου σε υποψηφίους που περιλαµβάνονται στους
προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ και έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τις υγειονοµικές εξετάσεις και τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες.
Έχουµε πει ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσµα µε αυτό. Και δεν
το λέµε µόνο εµείς, το λέει και η οµοσπονδία των υπαλλήλων.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά, για να υπάρχει, την ανακοίνωση της
οµοσπονδίας, έτσι ώστε να τεκµηριώσω την άποψή µου.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει η έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων, καθώς οι οργανικές θέσεις προσωπικού ΔΕ φύλαξης και
εξωτερικής φρούρησης προς κάλυψη έχουν άµεση σχέση µε την
εύρυθµη λειτουργία και την ασφάλεια των καταστηµάτων κράτησης. Το τονίζουµε αυτό, καθώς πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας
ότι θα απαιτηθεί και εκπαίδευση του προσωπικού αυτού και
επαγγελµατική κατάρτιση, ώστε να είναι ικανοί όταν κληθούν να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Θα ήθελα να σηµειώσω ότι το προσωπικό της εξωτερικής
φρούρησης εκτός από ένστολο, είναι και ένοπλο, φέρει, δηλαδή,
οπλισµό κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και γι’ αυτόν τον
λόγο είναι υποχρεωτική η εκπαίδευσή του στη χρήση όπλων,
πριν την ανάληψη οποιουδήποτε καθήκοντος.
Θα συνεχιστεί, λοιπόν, µε την προτεινόµενη διάταξη η ιδιότυπη
οµηρία των υποψηφίων και των εργαζοµένων στα σωφρονιστικά
καταστήµατα, οι οποίοι συνεχίζουν τους τµηµατικούς και σταδιακούς διορισµούς και παρά το γεγονός ότι η πρόταση του να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 6Κ έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής,
µέχρι και σήµερα δεν υπάρχει αποτέλεσµα.
Τέλος, όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 του άρθρου 56,
εάν οι προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ δεν αναθεωρηθούν και παραµείνουν οι ίδιοι, τότε οι υποψήφιοι που θα έχουν το δικαίωµα
υπογραφής δωδεκάµηνης σύµβασης θα είναι αριθµητικά λίγοι,
καθώς πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη εγκαταλείψει τον διαγωνισµό
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6Κ και έχουν επιτύχει και ήδη εργάζονται σε άλλους διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω, γιατί και ο χρόνος που έχω στη
διάθεσή µου τελείωσε.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι οι πολιτικές ευθύνες της Πλειοψηφίας είναι
πολύ µεγάλες, ακριβώς διότι µία προκήρυξη έτοιµη δεν ολοκληρώθηκε και δύο επιπλέον προκηρύξεις ακόµη είναι σε εκκρεµότητα. Μ’ αυτήν την έννοια θεωρώ ότι δεν λύνει και δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα της στελέχωσης των καταστηµάτων κράτησης
από πλευράς προσωπικού, είτε φρουρών, είτε εξωτερικής φύλαξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα υγειονοµικά, έχει
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης Λοβέρδος και
µετά όπως προανήγγειλα ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή και σήµερα έγινε παρέλαση Υφυπουργών για τροπολογίες άσχετες στο νοµοσχέδιο αυτό που συζητάµε, ελπίζω ότι
µετά το τέλος της πανδηµίας αυτό το φαινόµενο των άσχετων
τροπολογιών στα διάφορα νοµοσχέδια θα σταµατήσει, όπως ορίζουν το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής. Είναι µία έκτακτη κατάσταση, η οποία δεν πρέπει να συνεχιστεί επ’ άπειρον.
Αυτό το γράφω ως δηµοσιογράφος εδώ και χρόνια βέβαια, προτού αρχίσει η πανδηµία και, δυστυχώς, δεν έχει γίνει µέχρι στιγµής πραγµατικότητα. Ελπίζω ότι θα γίνει.
Σήµερα, φίλες και φίλοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για το
οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι προς την κατεύθυνση που συµφωνούµε όλοι µας. Όλοι µας θέλουµε να υπάρχουν έλεγχοι στη
δηµόσια διοίκηση και καταπολέµηση της διαφθοράς, της αυθαιρεσίας και της γραφειοκρατίας της δηµόσιας διοίκησης. Ποιος
µπορεί να βγει και να πει κάτι διαφορετικό;
Ουσιαστικά, δεν διαφωνεί ούτε η Αντιπολίτευση µε την ουσία
του νοµοσχεδίου, αλλά µε τον τρόπο και τη διαδικασία που γίνεται. Αν το κάναµε εµείς, θα ήταν καλό. Αν το κάνει ο Βορίδης µε
τον Πέτσα, είναι κακό»: Αυτή είναι η νοοτροπία, την οποία µέχρι
ενός σηµείου καταλαβαίνω, αλλά από ένα σηµείο και έπειτα, πρέπει να γίνουµε ρεαλιστές.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε στην εξουσία για
να φέρει µερικές µεγάλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Μία από
αυτές, που δεν θα µπορέσει να κάνει τίποτα όποιος και αν είναι
στην κυβέρνηση, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι οποιοδήποτε
κόµµα, είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς του δηµοσίου. Είναι ό,τι πιο φοβερό υπάρχει σε αυτή τη
χώρα, η µεγαλύτερη κακοδαιµονία που υπάρχει από τότε που
ήµουν παιδί, από τότε που πρωτοµπήκα στη δηµοσιογραφία
µέχρι τώρα είναι η γραφειοκρατία και η διαφθορά του δηµοσίου.
Τόσα χρόνια αυτό συζητάµε και δεν έχουµε καταφέρει να το αντιµετωπίσουµε στη ρίζα του όλα αυτά τα χρόνια.
Έχουν γίνει βήµατα, όπως το σηµαντικό βήµα που έγινε µε τη
δηµιουργία του ΑΣΕΠ, αλλά και εκεί βρέθηκαν παραθυράκια για
να το παρακάµψουµε.
Τώρα ερχόµαστε και φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στη δηµόσια διοίκηση. Θα εφαρµοστεί αυτό; Είναι προς τη θετική κατεύθυνση το νοµοσχέδιο. Θα
γίνει πράξη ουσιαστικά ή θα µείνει στα χαρτιά του νόµου; Ελπίζω
ότι θα γίνει.
Ξέρετε ότι είναι άλλο πράγµα να ψηφίζεις ένα νοµοσχέδιο και
άλλο να το εφαρµόζεις. Και καλά όταν είναι στην εξουσία, στο
Υπουργείο Εσωτερικών, ο Μάκης Βορίδης, τον οποίο ξέρω από
µικρό παιδί και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που µπορώ να εµπιστευτώ ότι θα το εφαρµόσει. Αύριο θα αλλάξει, θα γίνει Υπουργός ο δεν ξέρω ποιος. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή; Θα
συνεχίσει να λειτουργεί;
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Είναι ένα ερώτηµα που έχουµε πάντα και µια απορία που την
έχεις πάντα, όταν φέρνεις ένα νοµοσχέδιο να ψηφιστεί. Διότι
άλλο το νοµοσχέδιο και άλλο η εφαρµογή του στην πράξη. Πρέπει να κατορθώσουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό,
της αυθαιρεσίας της δηµόσιας διοίκησης, που πίσω της κρύβονται τα πάντα, της διαφθοράς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άκουσα τον καλό µου φίλο, τον Θεόφιλο, προηγουµένως που
είπε για τη Δράµα.
Η κατάσταση στους δήµους είναι δράµα, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε από τη Δράµα και αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα το
οποίο πρέπει να καταλάβουµε. Η διαφθορά ευδοκιµεί ακόµα περισσότερο από ό,τι στην κεντρική διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Επειδή υποθέτω ότι εγώ δεν έχω δευτερολογία, τριτολογία,
για να πάρω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω στα επτά λεπτά
που µου ορίσατε µε το θέµα το οποίο συζητείται ευρέως σήµερα
και δεν είναι άλλο από την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού,
όχι των οµογενών. Επειδή άκουσα τον καλό µου φίλο, τον Χρήστο Μπουκώρο, που είπε προηγουµένως για οµογενείς, άλλο
πράγµα είναι οι οµογενείς, άλλο πράγµα είναι αυτός που είναι
εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους και απλώς ζει στο
εξωτερικό αυτό το διάστηµα.
Εγώ ήµουν πολύ µεγάλος υποστηρικτής της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, προσωπικά και των οµογενών, εφόσον
έχουν τα κριτήρια να γίνουν Έλληνες πολίτες, ακόµη και αν δεν
είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Γι’ αυτόν τον
λόγο, βρήκα, όταν είχε έρθει πριν από έναν-ενάµιση χρόνο το νοµοσχέδιο του φίλου µου, του Τάκη Θεοδωρικάκου, για την ψήφο
των Ελλήνων της αλλοδαπής, το βρήκα ότι δεν ήταν πολύ τολµηρό. Το βρήκα διστακτικό και δειλό. Κατάλαβα γιατί έγινε αυτό.
Έγινε λόγω των αντιδράσεων των κοµµάτων της Αριστεράς και
της Αντιπολίτευσης γενικότερα, όπου δεν θα µπορούσε να περάσει µε την αυξηµένη πλειοψηφία που ορίζεται από το Σύνταγµα, αλλά παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν σωστό.
Δηλαδή δεν µπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει κάποιος να µπορεί να ψηφίσει, άµα έρθει στην Αθήνα, αλλά, αν µένει στο Λονδίνο, επειδή έτυχε να είναι οι δουλειές του εκεί, να µη µπορεί να
ψηφίσει. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να αποδείξει
ότι έχει πληρώσει φόρους στην Ελλάδα. Άλλο πράγµα η ψήφος,
άλλο πράγµα οι φόροι, άλλο πράγµα η ψήφιση στην Ελλάδα,
άλλο πράγµα το να ψηφίζεις εκτός, όπως συµβαίνει σε όλες τις
προηγµένες χώρες της δύσης.
Γι’ αυτό και θεωρώ πως πολύ σωστά, επιτέλους, η Κυβέρνηση
φέρνει ένα πιο ουσιαστικό νοµοσχέδιο προς την κατεύθυνση
αυτή. Βέβαια, εδώ την «πάτησε» πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι; Θα
έπρεπε να προσέχει η κ. Τζάκρη τι λέει, όταν βγαίνει στο εξωτερικό. Όµως, τι να κάνουµε; Αυτά έχει η ζωή και αυτά έχει η πολιτική!
Τώρα, όµως, εσείς δεν το θέλετε αυτό. Μόλις έγινε όλη αυτή
η συζήτηση, προσπαθείτε να το πάρετε πίσω. Αυτή η Αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ -δεν θα σας κάνω εγώ υποδείξεις- είναι
ξεπερασµένη, δεν µετρά. Το ξέρω ότι φοβάστε τις ψήφους των
Ελλήνων του εξωτερικού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πάει
έξω, έχει ανοίξει το µάτι τους, έχουν βγάλει λεφτά, έχουν δηµιουργήσει, ξέρουν ότι η Αριστερά είναι µια φενάκη, µια χίµαιρα
που έχει περάσει και έχει καταστραφεί παντού στον κόσµο. Μόνο
στην Ελλάδα ακόµα έχουµε τρία αριστερά κόµµατα στη Βουλή,
γιατί ακόµα ζούµε µε µνήµες του παρελθόντος, οι οποίες έχουν
ξεπεραστεί. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσµο
δεν υπάρχει τόσο πολύς κοµµουνισµός όσο στην Ελλάδα. Ξέρετε
ότι οι ψήφοι των Ελλήνων του εξωτερικού θα είναι όλοι εναντίον
σας και γι’ αυτό τους φοβάστε και δεν θέλετε να προσµετρώνται
στο αποτέλεσµα.
Όµως, ό,τι και αν κάνετε, το αποτέλεσµα θα είναι αυτό: Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να αλλάξει κατεύθυνση και προς αυτή την
κατεύθυνση θα συνεχίσουµε και θα πάµε µε επιτυχία, για να κάνουµε την Ελλάδα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δηµοκρατικό κράτος, όπως πρέπει να είναι.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστού-
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µε τον κ. Λοβέρδο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πέτσα, η αλήθεια είναι ότι µε την αλλαγή στην ηγεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών, ελπίζαµε ότι θα βλέπαµε και ένα
πνεύµα ανανέωσης, ένα πνεύµα εκσυγχρονισµού, αν θέλετε, στη
δηµόσια διοίκηση. Εδώ και χρόνια ακούµε για διάφορους στόχους που βάζουν τα Υπουργεία, οι αρµόδιοι Υπουργοί, για στρατηγικές, για µεγάλα λόγια, ψεύτικα µεγάλα λόγια. Ειδικά σε ό,τι
έχει να κάνει µε το δηµόσιο, έχουν αποτύχει οικτρά όλοι όσοι επιχείρησαν να βάλουν µια τάξη.
Θα µου πείτε: Να µην προσπαθήσουµε και εµείς; Μακάρι να
πετύχετε το δίδυµο και να βάλετε σε τάξη αυτό που δεν έκανε
κανείς τα τελευταία πενήντα χρόνια. Αν µπορέσουν ο Βορίδης
και ο Πέτσας να το καταφέρουν, θα χειροκροτήσει όλη η Ελλάδα.
Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Όµως, προσέξτε, γιατί βλέπω να την
πατάτε και εσείς σαν τους άλλους.
Δεν θα µπω διαδικασία, κύριοι Υπουργοί, τώρα να θυµίζω τις
τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, ειδικά στις υπηρεσίες, αν θέλετε, πρώτης γραµµής. Θα αναφερθώ, για παράδειγµα, στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στον ΕΦΚΑ, µε
χιλιάδες συνταξιούχους να περιµένουν. Εν πάση περιπτώσει!
Θα πω, όµως, κάτι που έχουµε επισηµάνει και στο παρελθόν
ως Ελληνική Λύση, την πολύ µεγάλη σηµασία να γνωρίζουµε,
κύριε Βορίδη και κύριε Πέτσα, πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτό
το ρηµάδι το δηµόσιο.
Η πρόταση, λοιπόν, της Ελληνικής Λύσης από τα προηγούµενα
νοµοσχέδια που κουβεντιάζουµε, από πέρσι ακόµη, ήταν να
προσδιοριστεί ψηφιακά το δηµόσιο πάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη
-κάντε το λίγο εικόνα- που θα αποτυπώνει ανάγλυφα πόσες δηµόσιες υπηρεσίες υπάρχουν και ποιος είναι ο ακριβής αριθµός
υπαλλήλων, που είναι πάρα-πάρα πολύ σηµαντικό.
Δεν το κάνετε. Κινείστε και νοµοθετείτε µε βάση το πως σας
συµφέρει και θα σας πω γιατί. Τι κάνετε τώρα; Χρησιµοποιείτε
τις δεδοµένες -δεν υπάρχει περίπτωση- αδυναµίες και τα πολλά
προβλήµατα του δηµοσίου και αυτά όλα που υπάρχουν στις υπηρεσίες ως πρόσχηµα και ως δικαιολογία. Με αφορµή, λοιπόν,
αυτά νοµοθετώ και αναπτύσσω το πελατειακό µου κράτος. Αυτό
κάνετε. Το έκαναν και οι προηγούµενοι. Δεν τρέχει τίποτα! Μη
νοµίζετε ότι έχετε την αποκλειστικότητα.
Κάνετε, λοιπόν, ότι έκαναν οι προηγούµενοι, που έκαναν οι
προηγούµενοι ό,τι έκαναν οι προκάτοχοί τους, που και αυτοί έτσι
τα βρήκαν και έτσι τα συνέχισαν από αυτούς που διαδέχτηκαν
στην εξουσία. Έτσι πήγαινε. Σκοινί - κορδόνι πήγαινε η δουλειά.
Μια ζωή τα ίδια πράγµατα και όλοι αυτοί είναι οι δικοί σας πολιτικοί πρόγονοι, γιατί έχετε και εσείς ρίζες, ως Νέα Δηµοκρατία
και ως Κυβέρνηση. Και φυσικά, το µήλο πέφτει κάτω από τη
µηλιά. Το σάπιο µήλο κάτω από τη σάπια µηλιά. Διότι µόνο ως
έτσι µπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η πελατειακή πολιτική τακτική, να προσλαµβάνετε για παράδειγµα ιδιώτες.
Εµείς δεν είµαστε κατά των ιδιωτών, καθόλου. Σαν κόµµα
έχουµε πει ότι µπορούµε και µε τους ιδιώτες να γίνεται η δουλειά, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Αλλά δεν µπορεί αυτό το
τεράστιο κράτος, αυτός ο γίγαντας ο δυσκίνητος, που έχει τόσο
προσωπικό, να ανταποκριθεί και πρέπει να προσλαµβάνουµε συνέχεια ιδιώτες; Άρα είµαστε άχρηστοι µε λίγα λόγια. Έλεγε ο κ.
Λοβέρδος πριν για το «τέρας» του δηµοσίου. Μα κι άλλη αποσύνθεση του δηµοσίου θα επιφέρει, θα οδηγήσει σε αυτό το δαιδαλώδες σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Και το συµπέρασµα
είναι ένα: Όλα αυτά τα δηµιουργήµατα κάνουν ακόµη πιο γραφειοκρατικό το δηµόσιο και το αποδυναµώνουν.
Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Βορίδη; Αυτό έχει και µια
οικονοµική επιβάρυνση, δηλαδή συνεπάγεται µια οικονοµική επιβάρυνση του δηµοσίου, του κρατικού προϋπολογισµού. Αυτόν
τον προϋπολογισµό τον έχουµε ξεσκίσει, δηλαδή. Και επειδή µιλάµε για επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισµού, αυτό το νοµοσχέδιό σας δείχνει και τη µεγάλη αδυναµία που έχετε -εµείς
αλλεργία, εσείς αδυναµία- στις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες
είναι τριάντα δύο, είκοσι επτά και πέντε ίσον τριάντα δύο. Δείτε
το λίγο, κύριε Βορίδη, αυτό. Πέντε προβλέπει το Σύνταγµα. Οι
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άλλες είκοσι επτά ανεξάρτητες αρχές τι κάνουν; Δηλαδή ποιος
διοικεί -όχι κυβερνά- ποιος διοικεί το δηµόσιο; Ποιος διοικεί το
εσωτερικό της χώρας, οι ανεξάρτητες αρχές; Πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στο κράτος µας,
στον προϋπολογισµό µας, στην τσέπη µας. Και κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί και οι
Βουλευτές. Τη δουλειά που πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο λοιπόν την κάνουν οι ανεξάρτητες αρχές. Τριάντα δύο! Πέντε λέει
το Σύνταγµα.
Πάνω από 500 εκατοµµύρια κοστίζει µόνο η ΑΑΔΕ, που µας τη
φύτεψε η τρόικα εδώ και οι Γερµανοί και ήρθε για να µείνει για
πολλά χρόνια, και όλες οι υπόλοιπες γύρω στα 600 εκατοµµύρια
ευρώ τον χρόνο, για να πληρώνονται οι ανεξάρτητες αρχές, στις
οποίες ανεξάρτητες αρχές θα συστήσετε και οµάδα εσωτερικού
ελέγχου! Δηλαδή δεν είναι οι ανεξάρτητες αρχές εξ ορισµού ανεξάρτητες και αδιάφθορες; Μα εξ ορισµού είναι. Αν δεν είναι,
πείτε το.
Κι επειδή λέτε πολλά τώρα για την ψήφο των αποδήµων, των
οµογενών κ.λπ., ωραία είναι αυτά, να ρωτήσω όµως κάτι: Το κράτος λέτε ότι έχει συνέχεια, έτσι δεν είναι; «Το κράτος έχει συνέχεια», αυτό λέτε συνέχεια. Το κοµµατικό σας κράτος δεν έχει
συνέχεια; Διότι προχθές στην επιτροπή, κύριε Βορίδη, είπατε
«Αφήστε τι έκαναν οι προηγούµενοι, τώρα εγώ είµαι Υπουργός»,
είπατε. Μα πριν έναν χρόνο ψηφίσαµε για την ψήφο των αποδήµων και σας στηρίξαµε και είπαµε «ναι, εννοείται». Εµείς φύσει
και θέσει είµαστε υπέρ του να ψηφίζουν οι απανταχού Έλληνες,
χωρίς προϋποθέσεις, όλες αυτές που βάλατε εσείς πριν από
έναν χρόνο. Όχι εσείς, γιατί είπαµε, το κοµµατικό κράτος δεν έχει
συνέχεια, το κράτος έχει συνέχεια. Τις έβαλε ο προκάτοχός σας,
η Κυβέρνησή σας, όµως, το κόµµα σας. Και λέγαµε «Βγάλτε τα,
µην τους δυσκολεύετε τη ζωή, βάλτε τους ανθρώπους, τους Έλληνες απανταχού της γης, να ψηφίζουν». Όχι. Τώρα κάνετε αυτό
που σας λέγαµε πριν έναν χρόνο και πανηγυρίζετε δικαιώνοντας
εµάς. Καλό είναι αυτό, να ακούγονται τέτοιες φωνές. Φυσικά και
η Ελληνική Λύση είναι υπέρ, ήταν δική µας πρόταση από την
πρώτη στιγµή, το κουβεντιάζουµε ακόµα από την αναθεώρηση
του Συντάγµατος, µετά όταν ήρθε το νοµοσχέδιο µέχρι και τώρα,
πάντα θα το λέµε: δικαίωµα ψήφου στους Έλληνες οµογενείς.
Είπαµε το κοµµατικό κράτος δεν έχει συνέχεια, το κράτος γενικά,
όµως, έχει συνέχεια. Δηλαδή Πρέσπες, για παράδειγµα, κύριε
Βορίδη, και ξέρετε, ζυγώνει ο καιρός, περνάει ο άτιµος ο καιρός
γρήγορα, Απρίλη, Μάη, θα έρθουν εδώ οι συµβάσεις. Δύσκολα.
Δύσκολη εξίσωση. Και για εσάς προσωπικά θα ήθελα πολύ έτσι
να µας πείτε τι θα κάνετε και τι στάση θα κρατήσετε, να µας αποκαλύψετε κάποια στιγµή ποιος θα είναι ο εισηγητής αυτών των
µνηµονίων µε τα Σκόπια και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα
βάλει την υπογραφή του από τη Νέα Δηµοκρατία, από κάτω, που
θα λένε «Βόρεια Μακεδονία» τα Σκόπια οι νεοδηµοκράτες. Διότι
εκεί το κράτος βέβαια έχει συνέχεια, αλλά σε άλλα πράγµατα δεν
έχει συνέχεια.
Τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω. Τι να πει κανείς πραγµατικά
δηλαδή; Σαν πρωτάρηδες την πατήσατε, σαν πρωτάρηδες, ατζαµήδες τελείως. Γιατί δεν θέλετε να ψηφίζουν οι Έλληνες; Εγώ
δεν το καταλαβαίνω πραγµατικά. Να µην ψηφίζει ο Έλληνας που
ζει στο εξωτερικό; Εγώ ήµουν παιδί µεταναστών, γεννήθηκα και
µεγάλωσα στη Γερµανία έντεκα χρόνια, τίµια δούλεψαν οι γονείς
µου έξω, ερχόµασταν θυµάµαι και παίρναµε το καραβάκι, Μπρίντεζι - Μπάρι - Ηγουµενίτσα, ψηφίζαµε, φεύγαµε. Γιατί να µην µπορεί να ψηφίσει ο Έλληνας από εκεί, δεν το καταλαβαίνω. Αφού
εσείς το προτείνετε. Vertigo, µια κατάσταση αλαλούµ πραγµατικά, χάρη τους κάνετε, όλο αυτογκόλ βάζετε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα αφήσω λίγο τη δηµόσια διοίκηση και
τα εσωτερικά και θα πάω για δυο-τρία λεπτά σε σηµαντικά θέµατα. Θα ασχοληθώ µε αυτό το βάσανο που µας ταλαιπωρεί καθηµερινά κι είναι ο κορωνοϊός. Κάθε µέρα που περνάει µας
επιβεβαιώνει απόλυτα, απόλυτα, και σε ό,τι αφορά στις ενστάσεις που είχαµε και σε ό,τι αφορά στην επιφυλακτικότητα που είχαµε. Και ξέρετε κάτι; Αυτό µε τα εµβόλια, ο χρόνος είναι ο
χρόνος, µια ώρα είναι µια ώρα, έξι µήνες είναι έξι µήνες, δεν µπορείς να τους συµπιέσεις, δεν συµπιέζεται ο χρόνος, δεν µπορείς
τους έξι µήνες να τους κάνεις έναν µήνα. Δεν γίνεται, κύριε συ-
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νάδελφε, δεν γίνεται. Άρα για να είναι ένα εµβόλιο ασφαλές -πέρυσι θυµάµαι τον Βελόπουλο να τα λέει εδώ- χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστηµα, είµαστε επιφυλακτικοί, εκφράζουµε
τους προβληµατισµούς µας. Κάθε παρενέργεια λοιπόν τώρα
είναι απόρροια της βιασύνης. Αντιληπτή η βιασύνη, αλλά είναι
απόρροια της βιασύνης. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά µετρώνται σε θύµατα και σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί σταµάτησε; Ερώτηση. Αφού
είναι όλα καλά, γιατί σταµάτησε λοιπόν στις Ηνωµένες Πολιτείες
ο εµβολιασµός µε «JOHNSON»; Άρα κάποιο πρόβληµα υπάρχει.
Διότι, όπως όλα τα εµβόλια, είναι στη φάση 3. Τι θα πει φάση 3;
Έχει άδεια υπό προϋποθέσεις, είναι ακόµα σε αρχικό στάδιο, δεν
έχει πάει σε τελική φάση. Με µόνο έξι περιστατικά -ακούστε λίγοαπό τα οποία µόνο το ένα θανατηφόρο, το σταµάτησαν. Ένα θανατηφόρο, το σταµατήσανε. Εµείς παραγγέλνουµε. Όλες οι
χώρες το σταµατάνε, εµείς παραλάβαµε σήµερα, χειροκροτάµε,
πήραµε. Στη Δανία -πριν από λίγο, µπείτε να δείτε- σταµατά οριστικά -οριστικά- η χορήγηση της «ASTRAZENECA». Οριστικά, όχι
παροδικά, οριστικά τελείωσε η χορήγηση του «ASTRAZENECA»
στη Δανία. Τώρα εσείς αν θέλετε να κάνετε τη χώρα και τους πολίτες της, τους Έλληνες, πειραµατόζωα, να µας το πείτε. Πείτε
το, ρε παιδιά. Οι Αµερικάνοι αποφάσισαν την αναστολή του εµβολιασµού ώσπου να αποφασίσει η ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθησης επιπλοκών. Αυτά είναι γεγονότα, δεν τα λέει ο
Βελόπουλος, δεν τα λέει η Ελληνική Λύση, δεν τα λέω εγώ. Αυτά
είναι γεγονότα. Θροµβωτική κατάσταση µε «JOHNSON» και «ASTRAZENECA». Είναι παρόµοιες, το ξέρετε; Οφείλονται στον αδενοϊό, φορέα των δύο εµβολίων. Γιατί η Ελλάδα δεν δείχνει την
ίδια υπευθυνότητα; Ερώτηση.
Κι επειδή εµείς φέραµε στοιχεία και κανονικές, κύριε Βρούτση
έρευνες, όχι σαν του Πρωθυπουργού, έρευνες ότι ουσιαστικά
δεν κολλάει, που δεν τις είδαµε ποτέ. Εµείς έχουµε έρευνες κανονικές. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά, να την πάρετε κι εσείς.
Ορίστε η έρευνα, εδώ είναι. Στο τέλος θα την καταθέσω. Μόνο
µία στις χίλιες περιπτώσεις -ακούστε- µία στις χίλιες περιπτώσεις
COVID-19 µεταδόθηκε σε εξωτερικό χώρο. Τόσον καιρό φωνάζουµε «Ανοίξτε τα», µε µέτρα, γιατρέ µου, µε αποστάσεις. Ελλάδα είµαστε, το χειρότερο κρύο στην Αθήνα έχει δέκα βαθµούς.
Να βγει ο κόσµος έξω, να κυκλοφορήσει, να περπατήσει, να
πάρει αναπνοή, να πιει έναν καφέ, να πάει στη δουλειά του. Τους
κλείσατε µέσα, τους µαντρώσατε µέσα. Και το κάνατε ένα σύστηµα ανακύκλωση, κολλούσε ένας τον άλλον, κολλούσε ο ένας
τον άλλον. Απόδειξη του ελάχιστου κινδύνου λοιπόν αυτή η
έρευνα µετάδοσης του ιού στον εξωτερικό χώρο. Βάσει αυτής
της έρευνας οι Ιρλανδοί επιδοτούν τις επιχειρήσεις -άκου τι κάνουν τώρα οι Ιρλανδοί- για να αναπτύξουν τραπεζάκια έξω. Εµείς
τα έχουµε όλα, χαρά θεού εδώ η Ελλάδα, και δεν το κάνουµε,
µέσα όλοι κλεισµένοι. Ενθαρρύνουν την άσκηση έξω, συστήνουν
αποστάσεις ενάµιση µέτρου. Πάλι δικαιωνόµαστε για όλα όσα
λέµε. Εδώ είναι η έρευνα. Έξω, ρε παιδιά. Βγάλτε τον κόσµο έξω.
Τον τρελάνατε.
Κύριε Πέτσα και κύριε Βορίδη -θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- πριν από λίγη ώρα ήµουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης
σε συνάντηση µε τον Υπουργό, τον κ. Μηταράκη, και ήταν εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων, για το θέµα του νέου συµφώνου µετανάστευσης, ευρωπαϊκής µετανάστευσης, δηλαδή τώρα παραµύθια της Χαλιµάς. Θα λύσει τώρα δηλαδή η Ευρώπη, µε το ευρωπαϊκό σύµφωνο µετανάστευσης, το πρόβληµα της παράνοµης
µετανάστευσης στην Ελλάδα; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Ξεκαθάρισα κάτι στον κ. Μηταράκη. Του το είπα κι εκεί, θα το πω
κι εδώ, ότι έχουµε κάθε λόγο να ξιφουλκούµε πολιτικά, έχουµε
κάθε λόγο και κάθε δικαίωµα να έχουµε αντιπαράθεση, διαφορετική ιδεολογία, διαφορετικά επιχειρήµατα, τα πάντα. Δεν έχει
όµως κανένας Υπουργός από την Κυβέρνηση δικαίωµα να εµπαίζει τους Βουλευτές, να λέει ψέµατα στο Κοινοβούλιο και να συµπεριφέρεται έτσι στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Διότι έχει πει
πολλά ψέµατα. Του είπα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και για τις
ΜΚΟ, που φιλοξενούν τους παράνοµους µετανάστες, και για τις
δοµές στα νησιά, που θα είναι κλειστές και καλά, κι ένα σωρό
πράγµατα.
Του καταθέσαµε τις προτάσεις µας. Καµµία Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να µας βοηθήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει
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λεφτά. Τι σου λέει; «Πάρε εκατοµµύρια, κράτα τους εκεί για να
µην έρθουν πάνω σε µας κι όλα καλά». Δεν πρόκειται κανείς να
µας σώσει, αν πρώτον δεν κόψουµε τα κίνητρα, τα επιδόµατα.
Δεν µπορεί να βγάζει ο κ. Χατζηδάκης εθνική σύνταξη 380 ευρώ
για τον φουκαρά που δούλευε σαράντα χρόνια τίµια στην Ελλάδα και να πηγαίνει µε την µπούργκα και τη µαντήλα η άλλη
κάθε πρώτη του µήνα και να βγάζει 500 ευρώ απ’ την τράπεζα
ενώ µπήκε παράνοµα στη χώρα µου. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό.
Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουµε. Δεν γίνεται να του δίνεις δωρεάν
στέγαση µε τα προγράµµατα «ΗΛΙΟΣ» και «ΕΣΤΙΑ». Δεν γίνεται
το ντέρτι σου να είναι πως θα τους εντάξεις σε προγράµµατα ευρέσεως εργασίας και πώς θα τους µπολιάσεις στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτά είναι κίνητρα που αν τα κόψεις δεν θα έρχονται.
«Κλείστε τις ΜΚΟ, κύριε Μηταράκη», του είπα. «Γιατί δεν το
κάνετε;». Μας είπατε εδώ, κύριε Πέτσα, πριν λίγο καιρό ότι θα
ελέγχονται οι ΜΚΟ. Είναι τετρακόσιες τόσες. Οι νταραβερτζήδες
της ιστορίας αυτής είναι οι ΜΚΟ. Τι κάνουν; Λεφτά ευρωπαϊκά.
Προσελκύουν παράνοµους από απέναντι, τους υπόσχονται τη γη
της επαγγελίας, τους φέρνουν εδώ, παίρνουν το µεροκάµατο,
τους φροντίζουν. Οι µισές και παραπάνω είναι παράνοµες. Δεν
τις ελέγχει η Κυβέρνηση και κάνουν κουµάντο οι ΜΚΟ. Και κανένας απ’ αυτούς -µην τους χαρακτηρίσω- δεν είδα και δεν είδαµε
στην Ελασσόνα στους σεισµόπληκτους Έλληνες. Καµµία ΜΚΟ.
Εκεί δεν έχει κονόµα. Εκεί δεν έχει φράγκα, ευρωπαϊκή µαρµίτα,
λεφτά. Εκεί δεν έχει τίποτα. Οι ανθρωπιστές της ΜΚΟ. Άρα, λοιπόν, τελειώνετε µε την ιστορία αυτή.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Όταν σας λέγαµε φτιάξτε τσιµεντένιο
τείχος στον Έβρο σας φαινόταν εξτρεµιστικό και απόλυτο. Τώρα
φτιάχνετε κάτι σαν φράχτη. Κάτι είναι κι αυτό από το τίποτα.
Βγάλτε και αποσύρετε αυτό που κάνετε. Του τα είπαµε κι αυτά
σήµερα του κ. Μηταράκη. Είναι απαράδεκτο στον Έβρο µας. Σε
χωριά που ζουν τριακόσιοι τελευταίοι Έλληνες στα εξήντα και
εβδοµήντα τους χρόνια, που κρατάνε Θερµοπύλες πάνω στη συνοριογραµµή µας στην πλάτη του ελληνικού στρατού, να φυτεύετε χίλιους πεντακόσιους µουσουλµάνους. Απαράδεκτα
πράγµατα. Δεν το καταλαβαίνετε ότι έχουµε χρέος στα παιδιά
µας να παραδώσουµε την πατρίδα µας αλώβητη; Καταλάβετέ το
και πάρτε τις αποφάσεις που πρέπει. Καµµία Ευρώπη δεν θα
σώσει τη χώρα µας. Μόνοι µας. Μεταφέρετέ τους όλους σε ακατοίκητα νησιά µε ανθρώπινες δοµές. Να ζουν ανθρώπινα κι όχι
µέσα στις λάσπες και τις σκηνές που τους έχετε παρατηµένους.
Μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους, να δουν αν δικαιούνται
άσυλο και να φύγουν να πάνε στην ευχή της Παναγίας και να
ησυχάσουµε κι εµείς. Φυλάχτε τα σύνορά µας, βάλτε ισόβια
στους λαθροκινητές, αυστηρή νοµοθεσία, κλείστε τις ΜΚΟ που
κάνουν όλο το παιχνίδι για να δούµε άσπρη µέρα. Αλλιώς θα έρχονται τα εκατοµµύρια από την Ευρώπη και η Ελλάδα θα είναι
το θύµα της ηµέρας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Υπουργός, κ. Πέτσας ζήτησε τον λόγο για µια παρέµβαση.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο σε
σχέση µ’ αυτό που είπε ο κ. Χήτας. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Κύριε Χήτα, σας κάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για να σας ενηµερώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Είπατε αντιπροσωπεία Βουλευτών απ’ όλα τα κόµµατα.
Σας κάλεσε για ενηµέρωση. Κι εσείς ανεβήκατε στο Βήµα και
είπατε ότι σας είπε ψέµατα. Ψέµα δεν άκουσα να λέτε όµως. Κάνατε µια πολιτική τοποθέτηση γι’ αυτό που πιστεύετε εσείς. Αλλά
φαίνεται ότι δεν σας αρέσει ότι έχουν µειωθεί οι ροές τόσο πολύ
το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Τον τελευταίο χρόνο έχουµε
συντριπτική µείωση των ροών, πάνω από 90%. Δεν σας αρέσει ο
φράχτης που γίνεται στο νότιο τµήµα της περιοχής του Έβρου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για να προστατεύουµε καλύτερα τα σύνορά µας. Δεν σας αρέσει,
λοιπόν, το γεγονός ότι φυλάµε τα δικά µας σύνορα αλλά και της
Ευρώπης. Δεν σας αρέσει αυτό που έγινε στις Καστανιές. Μπορεί να µην σας αρέσει ο κ. Μηταράκης. Η πολιτική της Κυβέρνησης όµως είναι συγκεκριµένη.
Έχουµε δεσµεύσεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες, φυλάµε
τα σύνορά µας, έχουµε τον τρόπο εµείς κάθε φορά να προστατεύουµε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώµατα αλλά ταυτόχρονα να φυλάττουµε και το κοινοτικό κεκτηµένο. Κι όπου
υπάρχουν ζητήµατα καταστρατήγησης πάντα µαζί µε τους εταίρους µας βρίσκουµε λύσεις. Από κει και πέρα αν δεν σας αρέσει
αυτό που σας είπε ο κ. Μηταράκης θα έπρεπε τουλάχιστον να
έχετε το θάρρος να µην τον αποκαλείτε ψεύτη αλλά να λέτε ευχαριστώ που σας ενηµέρωσε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε, να
του πω τα ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι. Καµµία παρέµβαση. Είπατε την άποψή σας. Πήρατε την απάντηση.
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ήµουν κι εγώ σ’ αυτή τη σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, απλώς να πω ότι αυτό που ήδη γνωρίζαµε ότι το σύµφωνο αυτό δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα της
χώρας ούτε των νησιών, δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει. Μας
περιµένει µεγάλη δοκιµασία, πάρα πολλές διαπραγµατεύσεις µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κατορθώσουµε να το προσαρµόσουµε κάπως στα συµφέροντα της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι ότι ένας µηχανισµός εσωτερικού ελέγχου δεν µπορεί να είναι πλήρως ανεξάρτητος από τον επικεφαλής του ελεγχόµενου φορέα. Ο επικεφαλής ενός µεγάλου οργανισµού έχει κάθε συµφέρον να γνωρίζει
τι συµβαίνει στον οργανισµό που διοικεί. Διότι µεταξύ αυτού και
του τελευταίου µεµονωµένου υπαλλήλου µεσολαβεί µια ολόκληρη γραφειοκρατία που συχνά συσκοτίζει την πραγµατικότητα.
Στην ιδανική µορφή του ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα µέσο
αναστοχασµού της διοίκησης. Όταν λειτουργεί σωστά βγαίνουν
όλοι ωφεληµένοι: ο επικεφαλής, η διοίκηση και προπάντων οι πολίτες. Από την άλλη πλευρά όµως πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις
ανεξαρτησίας του ελεγκτικού οργάνου απέναντι και στον επικεφαλής αφού δεν µπορούµε να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο
αυτός ο ίδιος να ωφελείται από την αδιαφάνεια.
Το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, δεν εξασφαλίζει αυτή τη
ισορροπία αφού τα µέλη τόσο της µονάδας εσωτερικού ελέγχου
όσο και της επιτροπής ελέγχου που υποτίθεται ότι εγγυάται την
ανεξαρτησία της πρώτης διορίζονται από τον επικεφαλής του
φορέα. Και µου κάνει εντύπωση ότι στην φρασεολογία που χρησιµοποιείτε στο νοµοσχέδιο δεν µιλάτε για διορισµό. Λέτε αφηρηµένα «συστήνεται». Πρέπει να πάει κάποιος στην αιτιολογική
έκθεση να δει ότι διορίζονται από τον επικεφαλής. Αυτή η εξάρτηση µπορεί να δικαιολογείται στον ιδιωτικό τοµέα όπου ο επικεφαλής µιας επιχείρησης κατά κανόνα δεν στρέφεται εναντίον
των συµφερόντων της επιχείρησης που διοικεί. Στον δηµόσιο
τοµέα όµως δεν αποκλείεται ο επικεφαλής να µην υπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον.
Στις αγορεύσεις του ενώπιον της επιτροπής ο κύριος Υπουργός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας απηύθυνε τη µοµφή ότι
αφού δεν υπερψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο αυτό σηµαίνει ότι απορρίπτουµε συλλήβδην την καθιέρωση του εσωτερικού ελέγχου και του συµβούλου ακεραιότητας. Αυτό θα ήταν
αληθές αν το νοµοσχέδιο θα είχε µια αρχή. Αλλά εδώ βλέπουµε
ότι οι αρχές του νοµοσχεδίου είναι τουλάχιστον δυο. Διότι υπάρχει και η ρύθµιση περί ανεξάρτητων αρχών η οποία καταργεί τον
κανόνα της εξαετούς µη ανανεώσιµης θητείας των µελών καθώς
και η ρύθµιση που προικίζει µε περαιτέρω αρµοδιότητες οικονοµικές επιτροπές των δήµων σε βάρος των δηµοτικών συµβούλων.
Είναι σηµαντικής βαρύτητας και οι δυο ρυθµίσεις ούτως ώστε να
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ουσιαστικά χάνει το κέντρο βάρους του το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου. Γιατί ως συνή-
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θως συµβαίνει, παραβιάζει το νοµοσχέδιο τη θεµελιώδη διάταξη
του άρθρου 74, παράγραφος 5 του Συντάγµατος που απαγορεύει ένα νοµοσχέδιο να εισάγεται προς συζήτηση αν περιέχει
διατάξεις άσχετες µε το κύριο αντικείµενό του. Καλό είναι να θυµόµαστε καµµιά φορά ότι ισχύει αυτό. Για να µπορούµε να αιτιολογήσουµε και την ψήφο µας.
Δυστυχώς µε τη ρύθµιση για τις ανεξάρτητες αρχές αποδεικνύεται για ακόµα µια φορά ότι η κυβερνώσα πλειοψηφία έχει
µια δυσανεξία. Μια πρώτη γεύση της δυσανεξίας απέναντι στις
ανεξάρτητες αρχές πήραµε στη συνταγµατική αναθεώρηση του
άρθρου 101Α του Συντάγµατος. Με πρωτοβουλία της σηµερινής
κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, η πλειοψηφία των 4/5 των µελών
της Διάσκεψης των Προέδρων µειώθηκε στα 3/5. Αφαιρέθηκε
επιπλέον και η ρητή προτροπή του συνταγµατικού νοµοθέτη
προς τη Διάσκεψη των Προέδρων να επιδιώκει την οµοφωνία
στην ανάδειξη των µελών των ανεξάρτητων αρχών. Και µε τη νέα
ρύθµιση πια, η απλή αριθµητική µάς οδηγεί στο συµπέρασµα ότι
για την εκλογή ενός µέλους ανεξάρτητης αρχής αρκεί στη Διάσκεψη των Προέδρων να συνταχθεί µε την Πλειοψηφία έστω και
ένας εκπρόσωπος από τα µικρότερα κόµµατα.
Τα ίδια υποστηρίζουµε και για τη σηµερινή ρύθµιση. Είναι υποκριτικό να περιλαµβάνεται στην εισηγητική έκθεση η φράση ότι
«µε το άρθρο 54 διευκρινίζεται, προς άρση κάθε αµφισβήτησης,
χάριν της ασφάλειας του δικαίου, ότι είναι δυνατόν ένα ήδη
µέλος της ανεξάρτητης αρχής να ορισθεί σε θέση ανώτερης
βαθµίδας της ίδιας αρχής για πλήρη θητεία».
Μιλάµε για τον ν.3051/2002, όπως ισχύει σήµερα. Αυτός δεν
καταλείπει κανένα περιθώριο αµφιβολίας ότι ένα µέλος της ανεξάρτητης αρχής δεν µπορεί να διανύσει στην ίδια αρχή παρά
µόνο µία θητεία ανεξαρτήτως βαθµίδας. Αυτό όµως το λέει ότι
ίδιος ο ν.3051 στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όπου ορίζει ότι «για
την εφαρµογή του παρόντος νόµου ως µέλη ανεξάρτητης αρχής
νοούνται όλοι, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, αναπληρωτές και τα
απλά µέλη». Όπου, λοιπόν, ο νόµος αυτός οµιλεί για µέλη, εννοεί
τους πάντες. Άρα, όταν λίγο πιο κάτω στο άρθρο 3 παράγραφος
2 ορίζεται ότι «η θητεία των µελών είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης», ο νοµοθέτης εννοεί ότι όλα τα µέλη δικαιούνται µόνο µία θητεία ανεξαρτήτως βαθµίδας. Αυτό εννοεί ο ν.3051,
οπότε δεν έρχεστε να άρετε καµµία αµφιβολία. Υιοθετείτε νέα
διάταξη.
Όπως µας πληροφορεί, λοιπόν, ο νοµοθέτης στην αιτιολογική
έκθεση του 4055/2012 που καθιέρωσε την εξαετή αποκλειστική
θητεία, αυτή καθιερώθηκε µε στόχο την ενίσχυση της προσωπικής ανεξαρτησίας των µελών, τα οποία µας αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση ο 4055. Έτσι δεν θα αποβλέπουν σε ανανέωση
της θητείας τους. Επιβάλλεται, λοιπόν, να συµπεράνουµε ότι ο
κανόνας σας αυτός πρέπει να ισχύει κατά µείζονα λόγο όταν η
ανανέωση συνοδεύεται και από αναβάθµιση. Πράγµατι είναι τελείως άτοπο να απαγορεύεται µεν η ανανέωση της θητείας ενός
µέλους στην ίδια βαθµίδα, να επιτρέπεται όµως µία νέα πλήρης
θητεία σε ανώτερη βαθµίδα. Κι όµως εσείς εισάγετε αυτήν τη
ρύθµιση.
Δεν χρειάζεται, συνεπώς, να διαθέτει κάποιος µαντικές ικανότητες για να αντιληφθεί ότι µε τη διάταξη αυτή θα δηλητηριάσετε
την ατµόσφαιρα µέσα στις πολυµελείς ανεξάρτητες αρχές, αφού
πλέον τα µέλη τους θα διαγκωνίζονται για το ποιος θα είναι ο
εκλεκτός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για την προαγωγή
του, ανάλογα µε την περίπτωση, σε θέση προέδρου, αντιπροέδρου ή αναπληρωτή προέδρου. Ως µέλος παλιά µονοπρόσωπης
ανεξάρτητης αρχής, σας λέω ότι θεωρώ ότι αυτή η διάταξη θα
κάνει πολύ µεγάλο κακό. Με ανθρώπους έχουµε να κάνουµε και
µε φιλοδοξίες και στην Ελλάδα.
Μια µικρή παρέκβαση για το άρθρο 56, κύριε Πρόεδρε. Θα
µου επιτρέψετε να πω ότι δεν λύνεται το πρόβληµα των φυλακών
µε το άρθρο 56 και µε τη ρύθµιση που κάνει για τον 6Κ/2018.
Πρέπει να αναθεωρηθούν οι προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ. Έτσι
όπως έχουν τα πράγµατα µε τη ρύθµιση, αυτήν τη στιγµή υπηρετούν µε τις οκτάµηνες συµβάσεις διακόσιοι δεκαπέντε συµβασιούχοι ΔΕ και το ένα τρίτο από αυτούς θα βρεθεί εκτός ως
αποτυχόντες.
Κλείνω µε το άρθρο 38 για την επιπλέον ανάθεση αρµοδιοτή-
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των στην οικονοµική επιτροπή των δήµων. Τα έχουµε πει και τα
έχουµε ξαναπεί. Αυτό πια δεν το λέω για την Πλειοψηφία. Επανειληµµένα µας έχει φέρει παρόµοιες διατάξεις. Το λέω για την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για να αντλούµε µερικά διδάγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλία του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όταν καθιερώθηκε η απλή αναλογική στους δήµους, αυτό που
λέγαµε από τότε είναι ότι φτιάχνατε ένα τερατούργηµα, έναν γίγαντα µε πήλινα πόδια, έναν δήµαρχο ο οποίος δεν θα µπορούσε
να σχηµατίσει πλειοψηφία µέσα στα δηµοτικά συµβούλια και ότι
κατ’ αυτόν τον τρόπο µοιραία, όταν θα ερχόταν στην εξουσία η
Νέα Δηµοκρατία, αφού βεβαίως δεν θα µπορούσε να µεταβάλει
τη σύνθεση των δηµοτικών συµβουλίων, θα µετέβαλε το σύστηµα
διακυβέρνησης των δήµων. Αυτό που δυστυχώς καταφέρατε µε
την απλή αναλογική ήταν τελικά να αχρηστεύσετε τα δηµοτικά
συµβούλια και να επιβάλετε εµµέσως ένα σύστηµα αυταρχικής,
αντιδηµοκρατικής διακυβέρνησης στους δήµους της χώρας.
Αυτό ας είναι ένα µάθηµα για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καµίνη.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, προκειµένου
να πάρει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, πριν έρθω,
περπατούσα στην Πατησίων και µε σταµάτησε ένας µαγαζάτορας. Έχει σηµασία νοµίζω να σας µεταφέρω τι µου είπε. Τον ρώτησα πώς νιώθουν, πώς είναι, σε τι κατάσταση ψυχολογική βρίσκονται. Μου λέει «είµαστε σαν µελλοθάνατοι που και ένα ευρώ
να µας πέσει στο πάτωµα, δεν έχουµε το κουράγιο να το σηκώσουµε». Είναι τα λόγια του. Έχει σηµασία να ξέρουµε εµείς εδώ
µέσα πώς νιώθουν οι άνθρωποί µας εκεί έξω. Έχει σηµασία τουλάχιστον εσείς της Κυβέρνησης να καταλάβετε ότι ο κόσµος, ένα
µεγάλο ποσοστό του κόσµου µας, των ανθρώπων µας εκεί έξω,
έχουν χάσει την ελπίδα τους και το χειρότερο είναι ότι δεν πιστεύουν την Κυβέρνηση.
Το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε συνθήκες πανδηµίας, έκτακτης
ανάγκης είναι η αξιοπιστία της πολιτείας, είναι η εµπιστοσύνη
των πολιτών ότι αυτό που τους λέει το κράτος είναι στη σωστή
κατεύθυνση και η ελπίδα είναι εκεί. Σας προειδοποιούσαµε, όταν
ξεκίνησε η πανδηµία πριν από δεκατρείς µήνες, «προετοιµαστείτε για την απόδραση από τα οριζόντια µέτρα». Και αυτό δεν
ήταν µια γενικολογία, ήταν κάτι πολύ συγκεκριµένο. Μιλούσαµε
για ένα δίκτυο κέντρων µαζικών τεστ που θα επιτρέψουν την
έξοδο από τα lockdown µέσα σε έναν - δύο µήνες από το πρώτο
lockdown. Και σας λέγαµε «Ο κόσµος µας εκεί έξω δεν θα αντέξει πολύ τα οριζόντια µέτρα, τα lockdown. Θα πάψει να σας πιστεύει, να σας ακούει, να σας υπολογίζει». Εκεί ακριβώς είµαστε
τώρα.
Το αποτέλεσµα είναι ότι στην τετραπλή χρεοκοπία αυτής της
χώρας -χρεοκοπία κράτους, τραπεζών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων- ήρθε να προστεθεί µια πέµπτη χρεοκοπία, η χρεοκοπία
της αξιοπιστίας της Κυβέρνησης όσον αφορά τα υγειονοµικά
µέτρα κατά της πανδηµίας. Και αυτό είναι µια τραγωδία όλων
µας. Δεν το λέω µε καµµία αντιπολιτευτική διάθεση ή χαρά.
Αδυνατεί ο πολίτης αυτήν τη στιγµή να καταλάβει τη λογική
των µέτρων, γιατί του απαγορεύετε µια µοναχική βόλτα στις τέσσερις το πρωί, αλλά είναι Ο.Κ. να στοιβάζεται στα λεωφορεία και
να είναι στα σουπερµάρκετ µε άλλους πεντακόσιους ανθρώπους.
Γιατί να µπορεί να πάει, όταν θα ανοίξουν τώρα, µε το άνοιγµα,
στο «Mall» ή στο «ΙΚΕΑ», αλλά δεν µπορεί να πάει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς. Γιατί πρέπει να στέλνει sms για να πάει κάπου,
όταν κανένας δεν κοιτάει αυτά τα sms, µόνο αν εξαιρέσουµε κάποιες «Palantir», οι οποίες εµπορεύονται τα προσωπικά δεδοµένα. Τους µόνους που βοηθάει είναι αυτούς.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ο κόσµος γελάει εκεί έξω,
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εφόσον µπορεί να γελάσει ακόµα, µε τον παραλογισµό αυτών
των µέτρων. Βγάζετε ανακοινώσεις πλέον, γίνονται διαγγέλµατα
και του Πρωθυπουργού και δεν λαµβάνονται σοβαρά. Κι αυτό το
λέω µε πόνο ψυχής, γιατί έχει σηµασία όταν η πολιτεία µιλάει σε
καιρούς πανδηµίας, ο κόσµος να ακούει. Σπαταλήσατε όµως
αυτό το µέγα κεφάλαιο της εµπιστοσύνης του κόσµου.
Εµείς σας λέγαµε, θα το πω άλλη µια φορά: µαζικά τεστ, µε
έξυπνες εφαρµογές. Να υπάρχει σε κάθε γειτονιά ένα βενζινάδικο µε ένα κουβούκλιο, όπου µπορείς να πας να κάνεις ένα τεστ,
να σου έρχεται µετά από τέσσερις, πέντε ώρες -όσες ώρες χρειαστεί- το αποτέλεσµα του τεστ στο κινητό σου και αυτό να είναι
µια µορφή πιστοποίησης για το αν είσαι αρνητικός ή θετικός
εκείνη τη στιγµή κι αν µπορείς να κυκλοφορήσεις. Αυτά τα λέγαµε πριν δεκατρείς µήνες. Αντί για αυτό τι κάνατε; Καταστολή.
Sms, απαγορεύσεις νυχτερινής κυκλοφορίας. Και τώρα, δεκατρείς µήνες µετά, αντί για αυτό το δίκτυο των κέντρων µαζικών
τεστ έχουµε το άλλοθι της απόλυτης αποτυχίας µε τα λεγόµενα
self tests, ένα απαίσιο άλλοθι! Δεν είναι εναλλακτική το self tests,
τα αυτοτέστ, στο δίκτυο των κέντρων µαζικών τεστ που δεν στήσατε, που σας λέγαµε εδώ και δεκατρείς µήνες να στήσετε.
Θυµάστε πέρυσι µε τον τουρισµό, το περασµένο καλοκαίρι; Τι
λέγαµε; Μοριακό τεστ εβδοµήντα ώρες πριν για κάθε επισκέπτη
στην Ελλάδα και rapid test κατά την είσοδο. Ο κ. Μητσοτάκης
έπλεκε εγκώµια σε έναν αλγόριθµο, ο οποίος απεδείχθη απάτη.
Εξαπατήθηκε ο Πρωθυπουργός από εκείνον που του πούλησε
αυτός τον αλγόριθµο ή που του τον έδωσε. Δεν έχει σηµασία.
Και θυµάµαι εδώ ο Πρωθυπουργός να λοιδορεί και να κοροϊδεύει
το ΜέΡΑ25, λέγοντας, «Α, δεν θέλετε τα δισεκατοµµύρια του τουρισµού». Τελικά, ούτε τα δισεκατοµµύρια του τουρισµού πήραµε
και είχαµε και αύξηση του ιικού φορτίου. Φέτος, τουλάχιστον, θα
έχουµε υποχρεωτικό µοριακό τεστ εβδοµήντα δύο ώρες πριν για
κάθε έναν που έρχεται µε rapid test στην είσοδο; Θα είναι έγκληµα να µην το κάνετε αυτό.
Και ερχόµαστε στο τελικό χτύπηµα στην όποια αξιοπιστία που
σας έµεινε. Το ανέφερα πριν, θα το πω άλλη µία φορά. Είναι δυνατόν να λειτουργεί το «ΙΚΕΑ» και να µη λειτουργεί το µαγαζί της
γειτονιάς; Πόσο ακόµα θα επιβάλλετε στους ανθρώπους µας
αυτά που σας επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες των διάφορων «ΙΚΕΑ» και
των διάφορων «Malls» κόντρα στα συµφέροντα της µάζας του
ελληνικού λαού; Ξέρω ότι έχετε δεσµεύσεις, ότι σε αυτούς θα
υποτάσσεστε. Οπότε το ερώτηµα επανατίθεται πλέον -είναι ένα
γενικότερο, ρητορικό ερώτηµα- και είναι το εξής: Πόσο ακόµα
θα σας ανέχονται οι µικροµεσαίοι που τους κρατάτε κλειστούς
την ώρα που ανοίγετε τα διάφορα «ΙΚΕΑ» και τα διάφορα «Malls»;
Η απάντηση είναι, όχι για πολύ. Δεν µπορεί να υπάρξει άλλη απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ΜέΡΑ25 βάζουµε πάνω απ’
όλα την υγεία και αµέσως µετά την προστασία των οικονοµικά
ευάλωτων, των οικονοµικά πιο αδύναµων. Δεκατρείς µήνες µετά
το ξέσπασµα της πανδηµίας είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είστε -αυτή
η Κυβέρνηση- µια πραγµατική απειλή τόσο στη δηµόσια υγεία,
όσο και στην οικονοµική πανδηµία όσον αφορά τους ευάλωτους.
Δεκατρείς µήνες µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας είναι πλέον
καθαρό -µας το λένε επιδηµιολόγοι από όλες τις χώρες- ότι αυτά
τα οριζόντια µέτρα δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα -και το βλέπουµε και από τα επιδηµιολογικά στοιχεία- να αποτρέψουν το
δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κύµα. Ο ιός µεταδίδεται βασικά,
πλέον, στους χώρους δουλειάς και, βεβαίως, µέσα στα σπίτια,
που ιδίως οι νέοι συγκεντρώνονται γιατί δεν έχουν πού να βρεθούν.
Με αυτά τα δεδοµένα το ΜέΡΑ25 εισηγείται την άµεση κατάργηση των µέτρων αλόγιστης κρατικής καταστολής που µόνο την
αξιοπιστία της πολιτείας πλήττουν και δεν κάνουν τίποτα για να
σταµατήσουν τη µετάδοση του ιού. Τέλος, λοιπόν, στα sms. Καταργήστε τα. Τέλος στην απαγόρευση για νυχτερινούς περιπάτους µεµονωµένων ανθρώπων. Εντατικοποίηση των µέτρων
προστασίας, ιδίως της κοινωνικής απόστασης, άνοιγµα του εµπορίου στη βάση της αρχής πως ό,τι ισχύει για τα πολυκαταστήµατα, για τα «ΙΚΕΑ» και για τα «Malls», πρέπει να ισχύει και για
τα µικροµάγαζα. Άνοιγµα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους.
Δεν είναι δυνατόν να είσαι στην πλατεία Αριστοτέλους, να είναι
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ο ένας πάνω στον άλλον στην πλατεία και να µην επιτρέπεται
στην εστίαση στους εξωτερικούς χώρους να προσφέρουν ένα
καφέ.
Επίσης, τουρισµός ναι, αλλά άφιξη µετά από µοριακό τεστ εβδοµήντα δύο ωρών µάξιµουµ και rapid στην είσοδο. Και δεν θα
κουραστούµε να απαιτούµε το εξής: Επιτέλους, φτιάξτε αυτό το
δίκτυο των δηµόσιων κέντρων µαζικών τεστ, που κάλλιστα µπορούν να γίνουν και εµβολιαστικά κέντρα και να µείνουν ως µία
προίκα για την πρωτοβάθµια περίθαλψη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Περνάω τώρα στο δεύτερο σκέλος, στη δεύτερη διάσταση,
στην παράλληλη διάσταση της πανδηµίας, που αφορά την οικονοµική κατάρρευση όλων εκεί έξω που νιώθουν σαν αυτόν τον
άνθρωπο που συνάντησα στην οδό Πατησίων λίγο πριν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ιδιωτικό και το δηµόσιο
χρέος είτε θα το «κουρέψουµε», είτε θα πνίξει αυτή τη χώρα. Να
το ξεπεράσουµε µε δανεισµό δεν θα τα καταφέρουµε. Κανένας
πτωχευµένος δεν ξεπέρασε την πτώχευση µέσα από δανεικά.
Ούτε το ελληνικό δηµόσιο θα την ξεπεράσει µε δανεικά όσο χαµηλά και να είναι τα επιτόκια, ούτε οι αναστολές και οι επιµηκύνσεις και οι αναβολές της πληρωµής χρεών του ιδιωτικού τοµέα,
που δεν µπορούν να αποπληρωθούν στο κράτος, στα ασφαλιστικά ταµεία και στις τράπεζες, και τα νέα δάνεια µπορούν να
βοηθήσουν τον πτωχευµένο ιδιώτη να υπερβεί την πτώχευση.
Δύο κουβέντες για το δηµόσιο χρέος. Προσποιείστε -δεν ξέρω
αν, πραγµατικά, έχετε πείσει τον εαυτό σας- ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε το δηµόσιο χρέος. Το δηµόσιο χρέος είναι, λέει, βιώσιµο. Το είπε, λέει, και ο ESM. Ε, τι θα πει; Είναι σαν τις υποτιµήσεις νοµισµάτων σε χώρες που έχουν ακόµα το εθνικό τους
νόµισµα. Ποτέ δεν προαναγγέλλονται. Ποτέ! Πάντοτε ο Υπουργός Οικονοµικών µιας χώρας που σχεδιάζει υποτίµηση του νοµίσµατος, αρνείται ότι θα την κάνει µέχρι που θα την κάνει. Είναι
λογικό αυτό. Το ίδιο ισχύει και µε τη νέα επιµήκυνση των ελληνικών δανείων, µε τη νέα χρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους
δεδοµένου ότι δεν είναι βιώσιµο. Δεν θα προαναγγελθεί, αλλά
όσο δεν προετοιµάζεστε και δεν προετοιµαζόµαστε ως ελληνική
κοινωνία για την αναδιάρθρωση του ελληνικού δηµόσιου χρέους,
τόσο όταν θα έρθει η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, θα
έρθει µε όρους οι οποίοι θα καταδικάζουν τον ελληνικό λαό σε
µια νέα δεκαετία βαθιάς και όλο και πιο βαθιάς χρεοκοπίας, ακριβώς όπως έγινε µε το PSI το 2012, ακριβώς όπως γίνεται µε κάθε
µνηµόνιο.
Εδώ θέλω να επισηµάνω την προσοχή σας, ιδίως στους Βουλευτές και τις Βουλεύτριες της Νέας Δηµοκρατίας -γιατί δεν
ξέρω αν τα παρακολουθείτε αυτά ή αν σας ενδιαφέρουν- και να
σας πω για τα τρία δωδεκάρια, γιατί δεν είµαι σίγουρος ότι τα
συζητάτε µεταξύ σας. Το δηµόσιο χρέος επιβαρύνεται καθηµερινά χωρίς καν να σας ενηµερώνουν ως Βουλευτές και Βουλεύτριες της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο, πέραν των
διαφορών µεταξύ µας, θα έπρεπε να σας έχει επιστήσει την προσοχή στην προβληµατική σχέση που έχετε µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Φορτώνετε εσείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας τον ελληνικό λαό µε δισεκατοµµύρια νέου χρέους χωρίς να
το ξέρετε. Αν το ξέρετε και συµφωνείτε, έχει καλώς. Το ξέρετε,
όµως, για τα τρία δωδεκάρια;
Το πρώτο δωδεκάρι µπορεί να το έχετε ακούσει. Τουλάχιστον
το έχετε ακούσει από εµένα, γιατί το λέω και το ξαναλέω. Είναι
τα 12 δισεκατοµµύρια που αυτή η Κυβέρνηση θα πάει στην
τρόικα να πάρει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, για να τα
δώσει στα «αρπακτικά» ταµεία του «ΗΡΑΚΛΗ». Έχετε δεσµευθεί
µε τον «ΗΡΑΚΛΗ» που ψηφίσατε, ότι θα πάρετε 12 δισεκατοµµύρια από την τρόικα, από τον κ. Ρέγκλινγκ, να τα δώσετε στα ταµεία. Το ξέρετε αυτό. Και αν δεν το ξέρετε, να το µάθετε. Είναι
απαραίτητο να το ξέρετε αυτό. Έχετε δώσει δηµόσια εγγύηση.
Και πλέον δεν τα λέει µόνο ο Βαρουφάκης. Το λέει και ο Στουρνάρας ότι θα ενεργοποιηθεί αυτή η δηµόσια εγγύηση. Εσείς µπορεί να είστε ήσυχοι, να κοιµάστε ήσυχοι ότι δεν θα ενεργοποιηθούν. Ωραία. Μελετήστε το τουλάχιστον. Μην ακούτε απλά να
σας λένε ότι δεν θα ενεργοποιηθεί. Θα ενεργοποιηθεί. Δεν είναι
δυνατόν να µην ενεργοποιηθεί. Σκεφτείτε εδώ: Έχουµε νέα 10
µε 13 δισεκατοµµύρια κόκκινων δανείων. Όταν αυξάνεται η προ-
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σφορά στη δευτερογενή αγορά του «ΗΡΑΚΛΗ» των κόκκινων δανείων, η τιµή τους πέφτει. Εσείς έχετε εγγυηθεί συγκεκριµένες
τιµές στα «αρπακτικά» ταµεία και τους έχετε εγγυηθεί ότι θα πάρετε 12 δισεκατοµµύρια από τον κ. Ρέγκλινγκ να τους τα δώσετε
αν δεν εξασφαλίσουν τα κέρδη τους. Το έχετε κάνει. Το ερώτηµα
είναι, το ξέρετε; Ψάξτε το. Αυτό είναι το πρώτο δωδεκάρι.
Υπάρχουν και άλλα 12 δισεκατοµµύρια από το Ταµείο Ανάκαµψης. Ο κ. Μητσοτάκης µάς έφερε από το Ταµείο Ανάκαµψης όταν θα έρθουν, γιατί, βέβαια, δεν έχει έρθει ακόµα ούτε ένα
ευρώ- µέσα στις ενισχύσεις και 12,7 δισεκατοµµύρια δάνεια. Το
Υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει -και το έχει αιτηθεί αυτό από
τις Βρυξέλλες, το µάθαµε από τις Βρυξέλλες, δεν το µάθαµε από
αυτή την Κυβέρνηση, βεβαίως, αλλά δεν το διαψεύδουν, µάλιστα
και στην πρόσφατη παρουσίαση του «Ελλάδα 2.0» το παραδέχθηκαν- τα 12,7 δισεκατοµµύρια να είναι δάνεια τα οποία θα τα
πάρουν οι ιδιωτικές εταιρείες -µεγάλες προφανώς, όχι µικρέςµε δηµόσια εγγύηση.
Άρα, 12,7 δισεκατοµµύρια θα εγγυηθείτε εσείς ως Βουλευτές
και Βουλεύτριες της Νέας Δηµοκρατίας σε εταιρείες. Αυτά προστίθενται στον δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου.
Και είναι και το τρίτο δωδεκάρι. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Το Πρόγραµµα Ποσοτικής Χαλάρωσης προβλέπει ότι στα
23 δισεκατοµµύρια οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, που έχει
ήδη αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα προστεθούν
άλλα 12 δισεκατοµµύρια που θα αγοράσει µέσα στο 2021. Είναι
ο λόγος για τον οποίον τα επιτόκια κρατιούνται χαµηλά.
Αφήστε το αυτό αν είναι καλό ή κακό. Ξέρετε τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι µέχρι το τέλος του 2021 άλλα 12 δισεκατοµµύρια ελληνικού χρέους θα είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με
άλλα λόγια, η Κυβέρνησή σας -όποιος είναι στην Κυβέρνηση- θα
εξαρτάται από την καλή βούληση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και έµµεσα από την καλή βούληση του Βερολίνου και
του γερµανικού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης
για το αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάποια στιγµή θα αναγκαστεί αυτά να τα πουλήσει, το οποίο ξέρετε τι σηµαίνει. Σηµαίνει
ότι τα επιτόκια δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου ξαφνικά θα
αυξηθούν υπερθετικά.
Αυτά είναι τα τρία δωδεκάρια.
Το ελληνικό δηµόσιο χρέος, κυρίες και κύριοι, ήταν πάντοτε
από το 2010 µέχρι σήµερα µη βιώσιµο. Σήµερα είναι ακόµα λιγότερο βιώσιµο από ό,τι ήταν. Όσο καθυστερεί η συζήτηση για την
αναδιάρθρωση του ελληνικού δηµόσιου χρέους, το «κούρεµά»
του, τόσο βαθαίνει η χρεοδουλοπαροικία µας, τόσο δένονται τα
χέρια πίσω από την πλάτη του Υπουργού Οικονοµικών, όποιος
και να είναι αυτός, όσον αφορά το πέµπτο µνηµόνιο που έρχεται,
τόσο πιο κοντά έρχεται το «κούρεµα» των επικουρικών συντάξεων και των κύριων συντάξεων.
Εδώ είµαστε, εδώ είστε. Δεν µπορείτε να πείτε ότι δεν τα ακούσατε αυτά.
Πάµε στο Ταµείο Ανάκαµψης, µιας και το ανέφερα, καθώς
κάθε φορά η Κυβέρνηση θέλει να δώσει µια νότα αισιοδοξίας.
Και τη χρειαζόµαστε τη νότα αισιοδοξίας, δεν έχω καµµιά αµφιβολία. Οι άνθρωποί µας εκεί έξω στην οδό Πατησίων, στην οδό
Τσιµισκή, σε κάθε δρόµο και γωνιά της γης, αυτής της ελληνικής
γης, έχουν ανάγκη αυτήν την αισιοδοξία. Όµως, σε ποια βάση;
Στη βάση του ρεαλισµού ή στη βάση του λαϊκισµού; Εδώ είναι το
ερώτηµα.
Έχουµε µελετήσει το Ταµείο Ανάκαµψης. Θα κάνουµε και τη
συζήτηση φαντάζοµαι κάποια στιγµή για το Ταµείο Ανάκαµψης.
Όµως, αξίζει µια γρήγορη αναφορά, µιας και αναφέρθηκα στο
δηµόσιο χρέος.
Το «Ελλάδα 2.0», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µακροοικονοµικά ασήµαντο. Όσο πολλά και αν είναι τα δισεκατοµµύρια, δεν αποτελεί αντιστάθµισµα της υφεσιακής δυναµικής που
έχει ξεκινήσει, που υπήρχε πριν την πανδηµία, επιταχύνθηκε µε
την πανδηµία και θα συνεχιστεί και µετά.
Όσον αφορά το πού θα ξοδευτούν αυτά τα πολλά δισεκατοµµύρια του Ταµείου Ανάκαµψης, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ενισχυµένο ΕΚΠΑ, κανένα πλάνο δεν έχετε καταθέσει, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης, για την πράσινη ανάπτυξη σε αυτήν τη
χώρα, σε αυτό το κράτος. Δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωµένο
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πλάνο για τις νέες «πράσινες» βιοµηχανίες που θα αντικαταστήσουν, για παράδειγµα, τον λιγνίτη. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο για
την παραγωγή και διανοµή υδρογόνου, που θα είναι το καύσιµο
του µέλλοντος. Τα µόνα πλάνα είναι να αγοράσουµε ό,τι υπάρχει
στην αγορά, όπως ανεµογεννήτριες από τη Γερµανία, ψηφιακές
πλατφόρµες έτοιµες, όπως κάνετε όλο αυτόν τον καιρό, µε απ’
ευθείας ανάθεση. Με άλλα λόγια, χαµηλή προστιθέµενη αξία.
Επειδή δεν υπάρχει πλάνο για «πράσινη» βιοµηχανική επανάσταση σ’ αυτήν τη χώρα, το οποίο να ρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης, είναι εξασφαλισµένο ότι ό,τι αγοράσετε θα το
φέρετε απ’ έξω, θα είναι εισαγόµενο, θα επιβαρύνετε όχι µόνο
το χρέος, αλλά και το ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, µε ελάχιστη προστιθέµενη αξία.
Πού είναι τα εργοστάσια παραγωγής ανεµογεννητριών στην
Ελλάδα; Πού είναι τα εργοστάσια παραγωγής και διανοµής
υδρογόνου στην Ελλάδα, στην Πτολεµαΐδα, στη Μεγαλόπολη,
που θα έπρεπε να είναι για να βοηθήσουν τη µετάβαση των κοινωνιών αυτών στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης; Πουθενά.
Εν πολλοίς, κάτω από την οµπρέλα του πέµπτου µνηµονίου,
που είναι σε εξέλιξη, το «Ελλάδα 2.0», κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, θυµίζει λίγο «Μαυρογιαλούρος 2.0». Και γεφύρια τάζει
και ποτάµια τάζει, το µόνο που δεν έχει είναι ένα αναπτυξιακό
πρόγραµµα συγκροτηµένο και ολοκληρωµένο.
Έρχοµαι τώρα στο άλλο µεγάλο κενό που αφήνει ο µνηµονιακός δικοµµατισµός. Χθες άκουσα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ µε
πολύ µεγάλη προσοχή και µε καλή διάθεση και διάβασα και πολύ
προσεκτικά σήµερα και τα κείµενα τα οποία συνόδευσαν το οικονοµικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη µια φορά
υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία όσων θετικών προτείνετε, παραδείγµατος χάριν «κουρεµάτων», µείωση του ΦΠΑ. Όλα αυτά τα
λέµε εµείς από τον Μάρτιο πέρυσι. Δεν έχει σηµασία. Δεν έχει
σηµασία ποιος τα είπε πρώτος. Καλά κάνετε και τα λέτε. Όµως,
υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία µεταξύ αυτών των θετικών που
προτείνετε και της δέσµευσης της ηγεσίας Τσίπρα να µην προβεί
στη ρήξη µε την τρόικα, µε το Eurogroup, που είναι προαπαιτούµενο όσων προαναγγέλλετε.
Με άλλα λόγια, να το πω απλά. Μιλάτε για προστασία πρώτης
κατοικίας και «κούρεµα» ιδιωτικού χρέους. Αυτό πώς θα γίνει; Με
τον «ΗΡΑΚΛΗ» ή χωρίς τον «ΗΡΑΚΛΗ»; Γιατί µε τον «ΗΡΑΚΛΗ»
δεν µπορεί να γίνει. Εδώ η Νέα Δηµοκρατία τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Τι λένε; Κανένα «κούρεµα» ιδιωτικού χρέους, ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι µια χαρά, «τρέχει», θα ξεσκαρτάρει τα δάνεια από
το τραπεζικό σύστηµα στα «αρπακτικά» ταµεία, θα λύσει το πρόβληµα. Είναι ειλικρινής.
Καταστρέφουν την Ελλάδα µε αυτόν τον «ΗΡΑΚΛΗ», αλλά δεν
προσποιούνται ότι κόπτονται για να κάνουν «κούρεµα» στο ιδιωτικό χρέος ή να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Σου λένε
για την προστασία της πρώτης κατοικίας: Μείνε µερικά χρόνια,
θα πληρώνεις ένα ενοίκιο που θα σου επιβάλλει το ταµείο και θα
σου πάρουµε και το σπίτι και ό,τι έχεις αποπληρώσει χαµένο θα
είναι. Είναι ειλικρινείς µέσα σε αυτήν τη µισανθρωπική πολιτική
τους.
Εσείς δεν είστε ειλικρινείς. Μιλάτε για προστασία της πρώτης
κατοικίας, αλλά δεν λέτε να σταµατήσει η πώληση των κόκκινων
δανείων.
Σας έχω πει ξανά και σας έχω προκαλέσει να πείτε: Θα καταργήσουµε τον «ΗΡΑΚΛΗ». Έτσι να το συζητήσουµε και θα δηµιουργήσουµε αυτό που λέµε εµείς µια δηµόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων µε συγκεκριµένους όρους. Αυτό
είναι το πρόγραµµα του ΜέΡΑ25. Έχετε κάτι τέτοιο; Δεν έχετε.
Εσείς θέλετε και να λέτε «ναι» σε όλα στην τρόικα και να υπόσχεστε στον κόσµο σας, στον κόσµο µας, στους ανθρώπους µας
εκεί έξω που υποφέρουν, που φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι
τους, το µικροµάγαζό τους αύριο, ότι θα τους προστατεύσετε.
Πώς θα τους προστατεύσετε, όταν δεν δεσµεύσετε να καταργήσετε τη πώληση των κόκκινων δάνειων στα «αρπακτικά», την
αγορά αυτών των αρπακτικών ταµείων;
«Μαυρογιαλούρος 2.0» είναι η Νέα Δηµοκρατία και «Πρόγραµµα Θεσσαλονίκης 2.0» εσείς. Ακριβώς όπως το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης του Σεπτέµβριο του 2014 υποσχόταν πράγµατα που
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απαιτούσαν τη ρήξη, που τελικά ο κ. Τσίπρας απεδείχθη ότι δεν
είχε ποτέ σκοπό να κάνει, ακριβώς αυτό κάνετε και µε το χθεσινό
σας πρόγραµµα.
Και ξέρετε κάτι; Τίποτα δεν θα µε ευχαριστήσει περισσότερο
από το να αποδειχθεί ότι δεν έχω δίκιο. Εσείς της Κυβέρνησης
αποδείξτε µου ότι δεν έχω δίκιο. Ας βγει ο κ. Μητσοτάκης και ας
δεσµευτεί σήµερα ότι όσο είναι Πρωθυπουργός δεν θα κοπεί
καµµία επικουρική σύνταξη. Έχει δεσµευθεί ουσιαστικά ότι αυτά
που λέω, ότι το πέµπτο µνηµόνιο είναι δεδοµένο, δεν είναι έτσι.
Δεσµευτείτε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα «κουρευτεί» καµµία
επικουρική σύνταξη όσο είστε Κυβέρνηση. Να το ακούσω.
Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, δεσµευτείτε ότι αν γίνετε Κυβέρνηση,
θα καταργήσετε τον «ΗΡΑΚΛΗ». Δεν το έχετε κάνει µέχρι τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βαρουφάκη.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιο Κωτσό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που αφορά την αξιοκρατία, τη διαφάνεια
και την αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα. Και αυτό διότι
για εµάς, για τη Νέα Δηµοκρατία, ο δηµόσιος τοµέας, η δηµόσια
διοίκηση, µπορεί και επιβάλλεται να ανταποκρίνεται άµεσα στις
απαιτήσεις της εποχής µας, να είναι απαλλαγµένος από φαινόµενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης, µε κύριο γνώµονα πάντα τον
σεβασµό και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας.
Στηρίζουµε και εµπιστευόµαστε έναν δηµόσιο τοµέα που είναι
αξιοκρατικός, ευέλικτος, λιγότερο γραφειοκρατικός, που επιβραβεύει τη συνέπεια, την εργατικότητα και την αποδοτικότητα των
υπαλλήλων. Άλλωστε όσο πιο ευέλικτος, όσο πιο αποτελεσµατικός είναι ο δηµόσιος τοµέας, τόσο περισσότερο θα συµβάλει
στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας µας.
Η διαδικασία λοιπόν του εσωτερικού ελέγχου στη δηµόσια διοίκηση αποτελεί µία από τις κρίσιµες συνιστώσες για τη βελτίωση του πλαισίου και των διαδικασιών λειτουργίας της. Η αξιοποίησή του µέσα από την παρακολούθηση, την αποτίµηση και
τον ανασχεδιασµό του τρόπου οργάνωσης του δηµοσίου θα έχει
ως αποτέλεσµα τη σύγχρονη και αποτελεσµατική διοίκηση. Εξάλλου, ο εσωτερικός έλεγχος παγκοσµίως είναι µια αντικειµενική
συµβουλευτική δραστηριότητα, ένας στρατηγικός πυλώνας και
ένα εργαλείο διασφάλισης και υποστήριξης της διοίκησης, ώστε
να επιτύχει τους στόχους της µε τη µέγιστη δυνατή απόδοση,
επιτυγχάνοντας το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα στον ελάχιστο
δυνατό χρόνο.
Εµείς πιστεύουµε σε αυτό και γι’ αυτό µετά τον ν.4622/2019
για το επιτελικό κράτος ήταν αυτονόητη και αναµενόµενη η εξέλιξη του σηµερινού σχεδίου νόµου, προκειµένου να εισάγουµε
σύγχρονες µεθόδους βελτίωσης της διακυβέρνησης στη δηµόσια διοίκηση. Η συνέπειά µας στη νοµοθέτηση είναι άλλωστε κάτι
που χαρακτηρίζει την Κυβέρνησή µας όλο αυτό το διάστηµα.
Έτσι, πιο συγκεκριµένα, µε το παρόν σχέδιο νόµου καθορίζεται
η ανάπτυξη και η λειτουργία του εθνικού συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου. Πρόκειται δηλαδή για µία µονάδα εσωτερικού ελέγχου
που παρέχει µία ανεξάρτητη διαβεβαίωση για τη σωστή λειτουργία όλων των συστηµάτων, καθώς και των δικλείδων ασφαλείας
όλων των φορέων, ένας έλεγχος που αξιολογεί τα συστήµατα οργάνωσης, αλλά και λειτουργίας. Έχει χαρακτήρα προληπτικό και
συµβουλευτικό και ενισχύει την ορθή διακυβέρνηση.
Προφανώς, δεν µιλάµε για έλεγχο µε χαρακτήρα τιµωρητικό
ή κατασταλτικό, αλλά για έλεγχο που θεραπεύει, που προλαµβάνει προβλήµατα που ταλανίζουν τη λειτουργία του δηµόσιου
τοµέα και των οργανισµών.
Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσµός του συµβούλου ακεραιότητας, ο οποίος θα ενηµερώνει και θα υποστηρίζει τους υπαλλήλους σε θέµατα ηθικής και ακεραιότητας στον χώρο εργασίας.
Ο σύµβουλος θα αντιµετωπίζει εν τη γενέσει τους τέτοια θέµατα
µε σκοπό να αποτρέψει τον εκτροχιασµό ανεπιθύµητων καταστάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντιµετωπίζουµε µε ολιστικό τρόπο τις όποιες δυσλειτουργίες
έχουν παρατηρηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο διάστηµα, όπως παραδείγµατος χάριν µε την κινητικότητα, την αξιολόγηση, τις παρατάσεις µισθώσεων των ακινήτων λόγω της
πανδηµίας COVID, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις δυσµενείς συνέπειες στην επιχειρηµατικότητα και να στηρίξουµε τις
τοπικές οικονοµίες.
Ενισχύουµε τις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής για
να δώσουµε απάντηση στο µεγάλο πρόβληµα που πήγε να δηµιουργηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της απλής αναλογικής,
ενός νόµου που µπορεί να διασφάλιζε την αντιπροσωπευτικότητα σε σχέση µε το εκλογικό σώµα, αλλά σε καµµία περίπτωση
δεν διασφάλιζε την αποτελεσµατικότητα και την κυβερνησιµότητα στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Και βεβαίως δεν είναι δυνατό να καταστήσουµε τη δηµοτική
αρχή και τον δήµαρχο έρµαιο και υπόδουλο των µειοψηφιών,
διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο το µόνο που θα επιτύχουµε θα είναι
αέναες συζητήσεις χωρίς αποτέλεσµα, χωρίς λύσεις, σε βάρος
της τοπικής κοινωνίας, σε βάρος των πολιτών.
Το βασικό ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τι είδους δηµόσιο τοµέα θέλουµε. Θέλουµε ένα δηµόσιο σύστηµα
διοίκησης που να ανταποκρίνεται στον µέγιστο δυνατό βαθµό και
στον ελάχιστο χρόνο στις απαιτήσεις και στις ανάγκες και τα ζητήµατα που θέτουν οι πολίτες; Χρειάζονται οι φορείς του δηµοσίου εξειδικευµένη συνδροµή πιστοποιηµένων συµβούλων;
Χρειάζονται οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεσµατική λειτουργία;
Η νέα εποχή πραγµάτων που ζούµε, αλλά και οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης που αναµένεται να δοθούν στη χώρα µας,
απαιτούν σχέδιο, ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειαζόµαστε µία στρατηγική
που θα σηµατοδοτεί αλλαγή στάσης, αλλαγή αντίληψης, αλλαγή
νοοτροπίας, προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, προσαρµογή κυρίως στις απαιτήσεις των συµπολιτών µας. Αλλάζουµε από τη δυσκίνητη, δύσπιστη, καχύποπτη διοίκηση σε µία γρήγορη, αποτελεσµατική, διάφανη αλλά κυρίως φιλική δηµόσια διοίκηση προς
τον πολίτη, µία δηµόσια διοίκηση που χτίζει µε την κοινωνία σχέσεις αµοιβαίας κατανόησης και αµοιβαίας εµπιστοσύνης.
Οφείλουµε λοιπόν να προχωρήσουµε µπροστά, να άρουµε τις
όποιες αδυναµίες, να διαµορφώσουµε πρακτικές που θα µας
οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωτσό και για τη συνέπεια στο χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Σωκράτης Φάµελλος και αµέσως µετά το λόγο θα
πάρει ο Υπουργός κ. Πέτσας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία και σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν ξεφεύγει από την πεπατηµένη.
Τι έχουµε; Έναν προσχηµατικό τίτλο για τον έλεγχο και την ακεραιότητα, µερικές αποσπασµατικές και επιφανειακές ρυθµίσεις
για το ουσιαστικό και µείζον -που πράγµατι υπάρχει σοβαρό θέµα και πρέπει να λύνονται τα θέµατα ελέγχου- και πολλές «φωτογραφικές» διατάξεις και εξυπηρετήσεις που κρύβονται κάτω
από τον προσχηµατικό τίτλο.
Εδώ οφείλω να πω, κύριε Υπουργέ -και µεταφέρετέ το και στον
κ. Βορίδη- ότι η νοµοθέτηση είναι πάρα πολύ πρόχειρη, διότι
υπάρχει πρώτα απ’ όλα µια πανσπερµία εµβόλιµων διατάξεων
ιδιαίτερα στα τελευταία κεφάλαια, που δεν έχουν καµµία σχέση
µε τον τίτλο και έχει πολλές εν κρυπτώ ρυθµίσεις µέσα. Ενώ το
σχέδιο νόµου στη διαβούλευση βγήκε µε τριάντα τέσσερα άρθρα, στις επιτροπές ήρθε µε εξήντα πέντε, από τις πρώτες τροπολογίες πήρε άλλα είκοσι δύο, δηλαδή έφτασε στα ογδόντα
επτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Να τα εκατοστήσετε σας εύχοµαι, κύριε Πέτσα, αλλά αυτό δεν
το λες επιτελικό κράτος. Επιτελική εξαπάτηση το λες.
Όµως και σε αυτό το νοµοσχέδιο µέσα έχουµε πολλές ετερό-
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κλητες διατάξεις κάτω από τον τίτλο του εσωτερικού ελέγχου και
της ακεραιότητας, αλλά οφείλω να πω ότι για τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη και την ακροδεξιά πολιτική αντίληψη του κ. Βορίδη είναι
πολύ υποκριτικό να µιλάτε εσείς για ακεραιότητα.
Μιλάτε εσείς για ακεραιότητα µε τα εκατοµµύρια απευθείας
αναθέσεων εν µέσω πανδηµίας, ενώ ξεχνάτε τον πόνο και την
αδικία που υπάρχει µέσα στην κοινωνία; Με την πανσπερµία των
ρουσφετιών που κάνετε, ενώ καταργήσατε και το ΑΣΕΠ σε πολλούς οργανισµούς και αυτό εν µέσω πανδηµίας; Με την «αφυδάτωση» των υπηρεσιών και των θεσµών, όπου το προσωπικό
συνεχώς µειώνεται και το δηµόσιο συνεχώς αδυνατίζει; Ή να µιλήσουµε για τον αυταρχισµό και τον περιορισµό δηµοκρατικών
λειτουργιών και της Βουλής;
Ωραία ακεραιότητα! Τέτοια ακεραιότητα; «Το κράτος της Δεξιάς» λέγεται αυτό, δεν λέγεται ακεραιότητα και έλεγχος.
Όµως και στα θέµατα του εσωτερικού ελέγχου το νοµοσχέδιο
οφείλω να πω ότι είναι φλύαρο. Πρώτα απ’ όλα, το ζήτηµα αυτό
ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει µια δεκαπενταετία που
το συζητάµε. Όµως, θέλω να σας πω ότι το 2019 συστάθηκαν
µονάδες εσωτερικού ελέγχου ως αυτοτελή τµήµατα σε όλα τα
Υπουργεία. Τις αξιολογήσατε; Δεν το έχετε φέρει αυτό στο νοµοσχέδιο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζετε το πρόβληµα των
πολλαπλών ελεγκτικών µηχανισµών. Δεν ρυθµίζονται καν θέµατα
συνεργασίας για τους βασικούς τοµείς αυτοδιοίκησης, όπου
υπάρχει ζήτηµα ελέγχου.
Να σας θέσω ένα ερώτηµα, κύριε Πέτσα. Θα πάρετε τον λόγο
µετά και έχετε την αρµοδιότητα. Πείτε µας, σας παρακαλώ, τι
έχετε κάνει για την αρχή του επόπτη των δήµων στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Θέλουµε να µας πείτε τι έχει κάνει η Κυβέρνησή σας. Το γνωρίζετε; Γνωρίζετε αν έχει ενεργοποιηθεί; Διότι
αν είχατε την παραµικρή ευαισθησία στα θέµατα ελέγχου, θα
µας λέγατε τουλάχιστον τι γίνεται µε τους υφιστάµενους θεσµούς ελέγχου.
Δεν σας ενδιαφέρει ο έλεγχος, κύριε Πέτσα. Είναι υποκριτικά
όλα αυτά που κάνετε.
Τι σας ενδιαφέρει; Αυτό που λέει το νοµοσχέδιο. Σας ενδιαφέρει να στελεχώσετε και αυτές τις δοµές µε «γαλάζια» παιδιά και
αυτό το κάνετε. Ξεδιάντροπα το κάνετε. Έχετε, παραδείγµατος
χάριν, απουσία πρόβλεψης για αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες στη στελέχωση των µονάδων. Δεν διασφαλίζεται διαφάνεια ούτε για τους προϊσταµένους, δεν διενεργείται για τον
σύµβουλο ακεραιότητας από το ΑΣΕΠ η διαδικασία, αλλά από το
διοικητή -λέει- της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είναι προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Ωραία! Είναι αυτό που λέµε
«κράτος της Δεξιάς» ακόµα µία φορά.
Τελικά φτιάχνετε έναν µηχανισµό της Νέας Δηµοκρατίας και
τον ονοµάζετε «ελέγχου», για να φοβίζει τους υπαλλήλους, για
να εφαρµόσετε αυτό που ήθελε ο κ. Βορίδης να µην έχει κανείς
τις ιδέες του, να µην έχει κανείς τις απόψεις του, να περιορίσετε
την παραγωγή ιδεών και γνώσης, γιατί αυτό θέλετε.
Φοβάστε την προοδευτική σκέψη. Το έχει πει επίσηµα ο κ. Βορίδης «δεν πρέπει να επιτρέψουµε στην Αριστερά, στις προοδευτικές ιδέες να αναπαράγονται». Δεν θέλετε καµµία διαφορετική
άποψη και κάνετε και µηχανισµό αυταρχικό µε «δικά σας παιδιά».
Ξέρετε, κύριε Πέτσα, αυτό είναι η πραγµατική Ακροδεξιά, αυτό
λέει και η «Alt-Right» στην Ακροδεξιά της Ευρώπης. Και τώρα
ακολουθείτε τα βήµατα εσείς.
Όµως, µε συνέπεια κάνετε το άλλο σας «ευαγγέλιο», ιδιωτικοποιείτε και τον εσωτερικό έλεγχο. Δίνετε, δηλαδή, τη δυνατότητα
µε υπαλλήλους εκτός του δηµοσίου να ασκείται έλεγχος σε
υπαλλήλους του δηµοσίου και µάλιστα στους ΟΤΑ, που τους
αφήνετε υποστελεχωµένους, δίνετε τη δυνατότητα να πηγαίνει
και σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ο έλεγχος µε απόφαση του δηµάρχου. Άρα και ιδιωτικοποίηση και «τα δικά µας τα γαλάζια παιδιά» να ελέγχουν τους υπαλλήλους.
Όµως, αφού µιλάµε για ΟΤΑ, για δήµους, δεν µπορώ να αποφύγω ένα σχόλιο σχετικά µε το άρθρο 38, σχετικά δηλαδή µε
ακόµα ένα βήµα που κάνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και ιδιαίτερα
οι κύριοι Βορίδης και Πέτσας για να περιορίσουν τη δηµοκρατία
στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, µεταφέρουν -αν δεν κάνω λάθος-

11541

για έβδοµη φορά τις αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου
και των πολιτών στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία δεν αντανακλά την πραγµατική αναλογία των πολιτών και των ψήφων τους
και έτσι αφαιρούν από τα δηµοτικά συµβούλια που εκλέχθηκαν
µε απλή αναλογική και άλλες αρµοδιότητες.
Και προσέξτε τώρα τη σοφιστεία: Ήρθε ο κ. Βορίδης -και πρέπει να ντρέπεται γι’ αυτό- στην πρώτη επιτροπή και µας είπε ότι
δίνουµε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να αποφασίζει για τα
του δήµου. Ας δούµε, λοιπόν: Είναι αληθής;
Θα σας πω τρία παραδείγµατα από την περιοχή µου. Δήµος
Θεσσαλονίκης: Ο δήµαρχος που εκλέχθηκε πήρε στον πρώτο
γύρο 15%. Άρα, δίνετε στο 15% αρµοδιότητες για το τι θα κάνει
όχι µόνο στο υπόλοιπο 85% που ψήφισαν, αλλά και σε όσους δεν
ψήφισαν.
Δεύτερον, στον Δήµο Καλαµαριάς 23,5%, δηλαδή το 23,5% θα
αποφασίζει -ο σηµερινός δήµαρχος, µε πλειοψηφία 60%- όµως,
τα όργανα για όλα τα υπόλοιπα.
Θέλετε να πούµε και για τη Β’ Θεσσαλονίκης από όπου είµαι;
Δήµος Θερµαϊκού, 29%. Δηλαδή, δίνει το δικαίωµα ο κ. Βορίδης
-και ας λέει όσα ψέµατα µε αυτό το όµορφο ύφος του λογισµού
και της σοφιστείας που έχει, όσα ψέµατα και αν λέει- δίνει δυνατότητα στο 29% να αποφασίζει πλειοψηφικά για όλους τους υπόλοιπους πολίτες.
Και έρχονται µετά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και µας
λένε ότι δεν µπορεί να είναι οι δήµαρχοι έρµαια των µειοψηφιών.
Άρα, οι κοινωνίες θα είναι έρµαια των µειοψηφούντων δηµάρχων,
του 15%, του 23%, του 29%, που είναι και «γαλάζιο».
Προχωράει, όµως, ακόµα παραπέρα το νοµοσχέδιο. Καταργεί
το δηµόσιο και ανοίγει -αν θέλετε- µεγάλα «παράθυρα» για τη
διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος. Δεν είναι µόνο το άρθρο 48 που
δίνει δικαίωµα υπογραφής σε συµβασιούχους, που λέει πρακτικά
στους δηµάρχους «δεν πρόκειται ποτέ να στελεχώσετε το δηµόσιο και τους δήµους, δεν θα πάρετε ποτέ µηχανικούς, δίνω δικαίωµα και στους οκταµηνίτες µηχανικούς να υπογράφουν» -που
έχει και ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας- αλλά πρακτικά µεταφέρει εκτός των δήµων όλες τις αποφάσεις σε διάφορα µορφώµατα -αναπτυξιακές εταιρείες και δοµές- που ενώ έπαιζαν έναν
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, τώρα τα κάνει µαγαζιά στελεχών
της Νέας Δηµοκρατίας, όπως συµβαίνει στη Β’ Θεσσαλονίκης.
Διότι κεντρικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας αναλαµβάνουν τις
αναπτυξιακές για να αναθέτουν το τεχνικό πρόγραµµα των
δήµων εκτός διαδικασιών δήµων.
Άρα, όχι µόνο ιδιωτικοποίηση, αλλά και αδιαφάνεια στο δηµόσιο χρήµα. Θα µοιράζουν τις δουλειές σε εργολάβους µε βάση
κοµµατικές ταυτότητες, θα τους µαντρώνουν όλους για να πηγαίνουν στις εκλογές µε ψηφοφόρους που θα τους δίνουν οι ίδιοι
για µικρορουσφέτια µε χαµηλή αµοιβή για να κάνουν κουµάντο
και θα αναπαράγεται ένα σύστηµα εξουσίας σε όλη την Ελλάδα,
διότι βγάζουν ακόµα και τις αναθέσεις των έργων και τα τεχνικά
προγράµµατα εκτός των δήµων.
Και βέβαια, όπου δεν µπορούν να στήσουν παραµάγαζα, περνάνε διατάξεις, όπως στο άρθρο 54 για την επέκταση θητειών
στο ΑΣΕΠ, που δεν επιτρεπόταν µέχρι τώρα, για να έχουν πρόσωπο της αρεσκείας τους, ή στο άρθρο 55, όπου κάνουν παρέκκλιση στην επιλογή προϊσταµένων για την Επιτροπή Ανταγωνισµού πάλι µε βάση βαρύνον κριτήριο τη συνέντευξη.
Όµως, έτσι δεν θα καλύπτονται απλά οι αυθαιρεσίες, κύριε
Πρόεδρε, αλλά µόνο οι «κολλητοί» θα κάνουν κουµάντο στην Ελλάδα, µόνο όσοι έχουν «γαλάζια» ταυτότητα θα µπαίνουν σε θέσεις διοίκησης και δεν υπάρχει καµµία ανεξάρτητη αρχή.
Κύριε Πέτσα, καλώς ορίσατε στην ΕΡΕ του 1950 και 1960.
Έχετε καταντήσει την Ελλάδα να πάει µε δικιά σας επιλογή και
του κ. Μητσοτάκη εξήντα χρόνια πίσω και όπου δεν µπορούµε
να λύσουµε τα προβλήµατα, βγάζουµε το θέµα «ψήφος των αποδήµων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πέτσα, θα σας βάλω τέσσερα διλήµµατα, µιας και µιλάτε
µετά: Η ψήφος των αποδήµων τι σηµαίνει για σας; Πρώτον, τη
µεγάλη αποτυχία, εθνική αποτυχία, του κ. Μητσοτάκη στη Λιβύη
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που θέλετε να κρύψετε; Δεύτερον, τη µεγάλη ένταση µεταξύ Μητσοτάκη και Καραµανλή για τα θέµατα των ελληνοτουρκικών που
θέλετε να κρύψετε, το οποίο δηµιουργεί σχίσµα στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα; Τρίτον, το αδιέξοδο στις συµβάσεις µε τη
Βόρεια Μακεδονία που καθυστερείτε ακόµα να φέρετε στη
Βουλή; Ή τέταρτον, τη µεγάλη αποτυχία του κ. Μητσοτάκη στα
πολλά λόγια µε αέρα που είπε στους απόδηµους και στους οµογενείς, ότι θα τους εξασφαλίσει οκτακόσιες χιλιάδες ψήφους και
είναι λίγες εκατοντάδες -από ό,τι µαθαίνουµε- και τώρα δεν ξέρετε πώς να µαζέψετε αυτό το τεράστιο πρόβληµα, πετώντας
την µπάλα στην εξέδρα;
Διαλέξτε, κύριε Πέτσα, τέσσερις εναλλακτικές σάς έχουµε
δώσει.
Όµως, δυστυχώς, είναι πολύ περιορισµένο πλέον το ιδεολογικό σας οπλοστάσιο. Η αποδόµηση και ο κατήφορος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη φαίνεται καθηµερινά στην κοινωνία.
Δεν µπορείτε, όµως, κύριε Πέτσα, να κοροϊδεύετε πολλούς για
πολύ καιρό! Προτεραιότητα στην Ελλάδα σήµερα έχει η ανόρθωση της κοινωνίας και µία προοδευτική κυβέρνηση και δεν θα
σας επιτρέψουµε εµείς άλλο αυτό τον κατήφορο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Φάµελλε.
Καλησπέρα σας και από εµένα.
Καλείται στο Βήµα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Στυλιανός Πέτσας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω απαντώντας στο δίληµµα που έθεσε ο κ. Φάµελλος. Δεν έχουµε κανένα δίληµµα στη Νέα Δηµοκρατία. Η Νέα Δηµοκρατία εκλέχθηκε µε ένα µεγάλο ποσοστό από τον ελληνικό
λαό στις 7 Ιουλίου 2019 για να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα το
οποίο φέρνει δουλειές, ανάπτυξη στον τόπο, ασφάλεια για όλους
και φέρνει, όπως φαίνεται, µια µεταρρυθµιστική τοµή παντού, η
οποία δεν σταµάτησε παρά το γεγονός ότι αντιµετωπίσαµε δύο
δίδυµες κρίσεις, την πρώτη φυσικά στα σύνορά µας, όταν προσπάθησε η Τουρκία να χρησιµοποιήσει ως γεωπολιτικό όπλο ανθρώπινες ψυχές και δεύτερον, όταν αντιµετωπίσαµε και συνεχίζουµε να αντιµετωπίζουµε επί δεκατέσσερις µήνες την πανδηµία.
Και µία απόδειξη για αυτήν τη µεταρρυθµιστική τοµή που φέρνει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι και αυτό το νοµοσχέδιο για τον εσωτερικό έλεγχο, για τον οποίο δεν άκουσα
πολλά πράγµατα όσον αφορά τη δοµή του. Άκουσα κάποια
πράγµατα, στα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω στη συνέχεια, τα οποία µε απογοητεύουν, αλλά για τη δοµή του δεν
άκουσα πολλά πράγµατα.
Χρειαζόµαστε ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου; Διότι αυτό
κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Χρειαζόµαστε µεγαλύτερη λογοδοσία; Χρειαζόµαστε έναν τρόπο, προκειµένου πέρα από τους στόχους που θα τίθενται από τον φορέα να υπάρχει µία ανεξάρτητη
επιτροπή ελέγχου, η οποία θα µπορεί να ελέγχει το τι πραγµατικά
γίνεται στο εσωτερικό κάθε φορέα στη δηµόσια διοίκηση; Χρειαζόµαστε σύµβουλο ακεραιότητας; Δεν άκουσα πολλές αντιρρήσεις για αυτά τα θέµατα.
Αντιθέτως, είδα µια µεγάλη σύγχυση. Για παράδειγµα, άκουσα
από τον κ. Δελή από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να συγχέει τη λογοδοσία µε τα δηµοσιονοµικά ζητήµατα και να θεωρεί
ότι η λογοδοσία είναι κάτι κακό, κάτι που µας επιβάλλεται από
τους ξένους δανειστές. Είναι θέµα δηµοκρατίας η λογοδοσία.
Και αυτό ακριβώς κάνει το νοµοσχέδιο, την ενισχύει.
Επίσης, άκουσα από την κ. Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25 να
ζητά να φύγει η µονάδα εσωτερικού ελέγχου από τον φορέα και
να πάει κάπου εξωτερικά. Μα, τότε δεν θα µιλούσαµε για σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, θα µιλούσαµε για ένα σύστηµα εξωτερικού ελέγχου και υπάρχουν εξωτερικοί ελεγκτές στην ελληνική δηµόσια διοίκηση.
Δεν ανακαλύπτουµε τον τροχό. Παίρνουµε πρότυπα που έχουν
δουλέψει παντού στον κόσµο. Παίρνουµε πρότυπα που δουλεύουν σήµερα που µιλάµε στις µεγάλες ελληνικές εταιρείες. Και
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έχουµε ένα πρότυπο εσωτερικού ελέγχου και πρέπει να υπάγεται
η µονάδα εσωτερικού ελέγχου στον επικεφαλής του φορέα,
αλλά γι’ αυτό έχουµε την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία διακρίνει
τα ζητήµατα και τα ευρήµατα που έχει ένας έλεγχος, ώστε να
µην µπορεί να «καπελώνεται» από τον επικεφαλής του φορέα το
εύρηµα, αλλά να αναδεικνύεται.
Θα ήθελα πραγµατικά αυτά να έχουν γίνει κατανοητά από
όλους όσοι µίλησαν πριν, αλλά δυστυχώς φοβάµαι ότι µόνο η
σύγχυση επικράτησε, ενώ ήταν πολύ καθαρό το άρθρο 8 του
σχεδίου νόµου για τη θέσπιση της Επιτροπής Ελέγχου.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το ΑΣΕΠ
και ακούστηκαν πολλές φορές εδώ για το άρθρο 54, µα, το
άρθρο 101Α του Συντάγµατος υπάρχει και όποιος διαφωνεί µε
την επιλογή ενός προσώπου µπορεί να το εκφράσει στη Διάσκεψη των Προέδρων. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα που κάνει
αυτή η διάταξη είναι να δώσει τη δυνατότητα αποσαφήνισης,
όπως είπε και ο Υπουργός και στην επιτροπή πολλές φορές και
εδώ στην Ολοµέλεια. Δεν υποκαθιστά κανένας την ανάγκη συναίνεσης που το ίδιο το Σύνταγµα θεσπίζει µε το άρθρο 101 παράγραφος Α.
Όσον αφορά τις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου, έγινε
πολλή συζήτηση για τις διατάξεις των ΟΤΑ, ιδίως για όσες αφορούν την Οικονοµική Επιτροπή, όπως είπε και ο κ. Φάµελλος
πριν. Τι για ακροδεξιά χαρακτηριστικά ακούσαµε και τι για προσπάθειες να νοθευτεί η δηµοκρατία! Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή µας και το κάναµε από την αρχή. Το έκτρωµα το οποίο
θεσµοθετήσατε για το εκλογικό σύστηµα των ΟΤΑ οδηγούσε σε
πλήρη ακυβερνησία. Και όπως έχουµε πει πολλές φορές, το Σύνταγµα αναθέτει στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σαφείς αρµοδιότητες για λειτουργικά θέµατα που πρέπει να ασκούνται και δεν µπορούν να είναι έρµαια µειοψηφιών µέσα στα δηµοτικά συµβούλια και να µη λαµβάνεται ποτέ µια απόφαση για
θέµατα που περιµένει ο δηµότης.
Εποµένως, ενισχύουµε ξεκάθαρα την κυβερνησιµότητα των
δήµων και µε το νοµοσχέδιο που θα έρθει σύντοµα στη Βουλή
και αφορά τον νέο εκλογικό νόµο για τους ΟΤΑ, φροντίζουµε
πραγµατικά να υπάρχει µια κυβερνησιµότητα των δήµων µε τον
συνδυασµό στο δηµοτικό ή στο περιφερειακό συµβούλιο που
εκλέγεται µε 43% και πάνω.
Στο παράδειγµα που χρησιµοποιήσατε, κύριε Φάµελλε, δεν είπατε πόσο πήρε ο κ. Ζέρβας στον δεύτερο γύρο. Ποια αλά καρτ
απλή αναλογική στη δική σας φιλοσοφία είναι αυτή που για να
οικοδοµήσετε ένα επιχείρηµα χρησιµοποιείτε τον πρώτο γύρο
και ξεχνάτε τον δεύτερο; Διότι αυτό κάνατε στον εκλογικό νόµο
που είχατε φέρει. Γιατί δεν αναφέρατε τα παραδείγµατα από τον
Δήµο Καλαµαριάς και τους υπόλοιπους δήµους στον δεύτερο
γύρο; Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι ήταν µία προσπάθεια να ελέγξετε τους δήµους βλέποντας ότι χάνετε µε συντριπτική ήττα στις
εκλογές, µε αποτέλεσµα να θέλετε να «πριµοδοτήσετε» την ακυβερνησία, µήπως και είχατε λόγο στα δηµοτικά και τα περιφερειακά συµβούλια. Ε, δεν θα σας κάνουµε τη χάρη!
Όσον αφορά τώρα στα ζητήµατα που επίσης τέθηκαν για τη
διαδικασία, η διαδικασία αφορά και τροπολογίες. Υπάρχουν,
όµως, πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν, και εµπρόθεσµες,
για τις οποίες δεν άκουσα επί της ουσίας τους κάποια διαφορετική άποψη. Για παράδειγµα, όσον αφορά την τροπολογία 834,
αλλά και για άλλες διατάξεις µε τις οποίες παρατείνουµε τροπολογίες για θέµατα που σχετίζονται µε την πανδηµία, δεν άκουσα
κάποια ιδιαίτερη αντίρρηση. Για παράδειγµα, έχουµε παρατάσεις
για τη σύσταση αναπτυξιακών οργανισµών, για τη δυνατότητα
ενίσχυσης των ΔΕΥΑ από τους δήµους, για τη δυνατότητα ατελούς παραχώρησης εµβαδού για τραπεζοκαθίσµατα, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία µέχρι τέλος Οκτωβρίου,
για τα θέµατα της διαπραγµάτευσης που αφορούν την προµήθεια υλικών για να φέρουν οι δήµοι σε πέρας το έργο τους εν
µέσω συνέχισης της πανδηµίας, αλλά και για την προσαύξηση
έως 30% του αριθµού των ωρών των υπερωριών για τους υπαλλήλους των δήµων που ασχολούνται µε τα συνεργεία ελέγχου.
Το ζήτηµα της διαδικασίας δεν είναι κάθε φορά ένα προπέτασµα
καπνού για να κρύψουµε το γεγονός ότι δεν έχουµε να πούµε
κάτι για την ουσία και απλώς χρησιµοποιούµε τη διαδικασία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Υπάρχουν όµως και κάποιες άλλες πολύ σηµαντικές διατάξεις
οι οποίες ήρθαν να συµπληρώσουν την προστασία που χρειάζεται µερικές φορές η ασφάλεια δικαίου ή για να διευκολύνουµε
τους ΟΤΑ. Συγκεκριµένα, αναφέροµαι στο άρθρο 3, για παράδειγµα, της τροπολογίας 834 που καταθέσαµε εµπρόθεσµα και
η οποία έχει να κάνει µε την ίση µεταχείριση των µικροοφειλετών
φυσικών ή νοµικών προσώπων που έχουν βεβαιωµένες οφειλές
ΟΤΑ µέχρι 10 ευρώ και σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών προχωρούµε στη διαγραφή αυτών των ποσών.
Επιπλέον, έχουµε επίσης πολύ σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν, για παράδειγµα, τα κοιµητήρια της χώρας και την έλλειψη
προσωπικού και τα θέµατα που σχετίζονται µε την ανακοµιδή των
θανόντων και τις υπηρεσίες ταφής. Έχουµε, δηλαδή, τέτοιου είδους διατάξεις οι οποίες έρχονται να συµπληρώσουν αιτήµατα
από πλευράς των δήµων, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο
τους και να έχουµε µια αποτελεσµατικότερη διοίκηση των δήµων
σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.
Και σε αυτό το σηµείο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω µε
µια ευρύτερη τοποθέτηση.
Τις προηγούµενες µέρες ακούσαµε πάρα πολλά για το ζήτηµα
των αποδήµων Ελλήνων και την ψήφο τους. Δεν πρόκειται για τίποτα ευκαιριακό, δεν πρόκειται για τίποτα που σχετίζεται µε διλήµµατα. Είναι πράγµατα στη δηµοκρατία τα οποία πρέπει να τα
αντιµετωπίζουµε. Όταν έχουµε τη σαφή βούληση του συνταγµατικού νοµοθέτη για διακόσιες ψήφους, προκειµένου να ισχύσει
ένα νοµοθέτηµα όπως είναι αυτό στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση και όταν έχουµε ένα κόµµα όπως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που τώρα λέει ότι δεν θέλει να υπάρχουν περιορισµοί, ενώ
µέχρι εκείνη τη στιγµή έλεγε ότι ήθελε να υπάρχουν περιορισµοί
στην άσκηση αυτού του δικαιώµατος, τότε ανταποκρινόµαστε και
λέµε ότι ναι, υπάρχει µια ευρεία πλειοψηφία εδώ, η οποία θα καταστήσει πιο εύκολη την ψήφο των αποδήµων, γιατί γι’ αυτό µιλάµε, για τη διευκόλυνση της ψήφου των εγγεγραµµένων σε
εκλογικούς καταλόγους εκλογέων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό.
Δεν θέλουµε ταξικές ψήφους, όποιος έχει τα χρήµατα να µπορεί να ταξιδεύει για να έρθει να ψηφίσει εδώ και αυτός που δεν
µπορεί, να µη µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα από τον τόπο κατοικίας του. Αυτό κάνουµε, λοιπόν. Και τις επόµενες ηµέρες που
θα έχουµε τη δυνατότητα να το συζητήσουµε αυτό, ελπίζω να
µην αναθεωρήσει την άποψή της η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
να πάµε µαζί να ψηφίσουµε αυτήν τη διάταξη που δίνει µια διέξοδο και η οποία καθιστά αυτό το οποίο θέλει και ο συνταγµατικός νοµοθέτης, όσο το δυνατόν δηλαδή πιο ευρύ εκλογικό σώµα,
µε βάση τους εγγεγραµµένους στον εκλογικό κατάλογο.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι σήµερα στο διοικητικό
συµβούλιο της ΚΕΔΕ είχαµε µια πολύ σοβαρή και εποικοδοµητική συζήτηση για το θέµα του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο θίχτηκε και νωρίτερα από τον κ. Χατζηγιαννάκη
από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την κ. Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής. Έχω, λοιπόν, να πω ότι πρόκειται για ένα πρόγραµµα ευρηµατικό και ένα πρόγραµµα πάρα πολύ σηµαντικό για την
ανάπτυξη και την αλλαγή της όψης των τοπικών κοινωνιών και
σκοπεύουµε να αξιοποιήσουµε κάθε ευρώ από αυτό το πρόγραµµα.
Όµως, το πρόγραµµα έχει 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και φροντίζουµε να τα αξιοποιήσουµε. Γι’ αυτόν τον λόγο θέλουµε να
έχουµε προτεραιοποίηση των έργων που εντάσσονται στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», ώστε να µην αδικηθούν οι µικροί και
οι αδύναµοι από τεχνικής πλευράς δήµοι. Για τον λόγο αυτό, βάλαµε πλαφόν στους δήµους και εξηγήσαµε στο διοικητικό συµβούλιο και σε όλους τους παριστάµενους δηµάρχους τους
λόγους που ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», το
οποίο ακούστηκε και νωρίτερα σ’ αυτή την Αίθουσα, είχε έναν
συγκεκριµένο προϋπολογισµό, ο οποίος σχεδόν διπλασιάστηκε
µε το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Στο πρόγραµµα «Αντώνης
Τρίτσης» έχουν ενταχθεί έργα ύψους 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ
από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Έχουµε εξασφαλίσει τη
χρηµατοδότηση και τη συγχρηµατοδότηση µε τη συµµετοχή της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε τη δανειακή σύµβαση
που υπέγραψε µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις
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18 Μαρτίου και σκοπεύουµε να αξιοποιήσουµε αυτά τα 2,5 δισεκατοµµύρια, αλλά χωρίς να εξαιρούµε κάποιους δήµους. Με το
πλαφόν µπορούν όλοι πλέον να έχουν τη δυνατότητα να δουν
ένα έργο υψηλής προτεραιότητας στην περιοχή τους να εντάσσεται στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» και να υλοποιείται.
Στοίχηµά µας είναι να ενισχύσουµε την απορροφητικότητα
αυτών των χρηµάτων προς όφελος φυσικά των δηµοτών, αλλά
και της ελληνικής οικονοµίας.
Προς απάντηση και των αιτιάσεων της Αντιπολίτευσης, εξήγησα στο διοικητικό συµβούλιο της ΚΕΔΕ ότι εδώ είµαστε µε
«βαλβίδες αποσυµπίεσης» που είπα ότι υπάρχουν στο πρόγραµµα και µε ευελιξία. Για παράδειγµα, εντάσσουµε έργα τα
οποία έχουν να κάνουν όχι µε τον προϋπολογισµό µε τον οποίο
είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», αλλά µε τη σύµβαση που είναι σηµαντικά χαµηλότερη. Επίσης, έχουµε τη δυνατότητα να δούµε τι θα µείνει αδιάθετο µετά την υποβολή των
προτάσεων των δήµων, ώστε να αναθεωρήσουµε ξανά το πλαφόν ή να ενταχθούν έργα τα οποία δεν χωρούσαν µέχρι εκείνη
τη στιγµή για κάποιον δήµο, ενώ έχουµε και τη δυνατότητα µεταφοράς σε άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», όπως είναι το ΕΣΠΑ
ή όπως είναι το Ταµείο Ανάκαµψης. Είµαστε σε διαρκή επικοινωνία και µε τον κ. Σκυλακάκη, αλλά και µε άλλους συναρµόδιους
Υπουργούς για να δούµε πώς θα το φέρουµε αυτό σε πέρας.
Είναι µια δυναµική διαδικασία. Στόχος µας είναι να προχωρήσουµε γρήγορα στις εντάξεις και στις συµβασιοποιήσεις, προκειµένου το 2022 και το 2023 να δούµε να υλοποιούνται έργα
από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» και µακάρι να πετύχουµε
να απορροφήσουµε κάθε ευρώ των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
και τότε να είµαστε σε θέση ακόµη και να αυξήσουµε αυτόν τον
χρηµατοδοτικό φάκελο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πέτσα.
Και τώρα θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαο Χαρδαλιά για την τροπολογία 839/79.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το άρθρο 2 της παρούσας τροπολογίας µε τίτλο «Ρυθµίσεις θεµάτων πυροσβεστικού προσωπικού εποχικής απασχόλησης - Προσθήκη παραγράφου 3 και 4
στο άρθρο 6 του ν.3103/2003» έρχεται να καλύψει ένα υφιστάµενο νοµοθετικό κενό και να διορθώσει µια προβληµατική και
άδικη -τολµώ να πω- κατάσταση, κατά την οποία ένας υπάλληλος
του Πυροσβεστικού Σώµατος, ένας εποχικός πυροσβέστης ο
οποίος τραυµατίζεται εν ώρα καθήκοντος στερείται της δυνατότητας να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την ίδια
αντιπυρική περίοδο, αλλά και του δικαιώµατος επαναπρόσληψής
του για τις αντιπυρικές περιόδους επόµενων ετών. Πρόκειται για
δικαίωµα που είναι κατοχυρωµένο για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες.
Με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 6 του
ν.3103/2003 προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συνέχισης παροχής εργασίας για τους αποδεδειγµένα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής τραυµατισθέντες εποχικούς πυροσβέστες. Μετά τη διενέργεια, δηλαδή, ένορκης διοικητικής εξέτασης, η οποία διαπιστώνει την ανωτέρω συνθήκη, µε
απόφαση του διοικητή της οικείας διοίκησης πυροσβεστικών
υπηρεσιών, του ΔΙΠΥάρχη δηλαδή και ύστερα από γνωµοδότηση
της επιτροπής αναρρωτικών αδειών του νοµού. Σε αυτούς ανατίθενται καθήκοντα τηλεφωνητή και πυροφύλακα, δηλαδή καθήκοντα στα οποία δύνανται µε ευχέρεια να ανταποκριθούν 67
έπειτα από την απροσδόκητη µεταβολή της κατάστασης της
υγείας τους.
Με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 6 του ν.3103/
2003, οι ίδιοι ως άνω τραυµατισθέντες στο πεδίο εποχικοί πυροσβέστες εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης του απαιτούµενου υγειονοµικού δελτίου και κατά συνέπεια δεν κωλύονται
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πλέον να συµµετέχουν σε µελλοντικό διαγωνισµό του Πυροσβεστικού Σώµατος εξαιτίας της πάθησής τους, την οποία και απέκτησαν κατά την ευσυνείδητη και µε αυταπάρνηση εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Οι ανωτέρω εποχικοί πυροσβέστες θα προσληφθούν µε καθήκοντα είτε τηλεφωνητή, είτε πυροφύλακα, σύµφωνα µε τη µεταβολή της υγειονοµικής τους κατάστασης.
Επιπρόσθετα αξίζει να επισηµανθεί ότι µε την παρούσα ρύθµιση θεραπεύεται η άνιση µεταχείριση, η διάκριση που µέχρι
τώρα υφίσταται µεταξύ εποχικών πυροσβεστικών υπαλλήλων και
των λοιπών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία
συνίσταται στο γεγονός ότι σε περίπτωση τραυµατισµού των
υπαλλήλων πυροσβεστικών υπαλλήλων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της
παροχής της εργασίας τους σε ανάλογες µε την κατάσταση της
υγείας τους θέσεις.
Οι τελευταίοι απασχολούνται ως υπάλληλοι υπηρεσίας γραφείου. Κάτι αντίστοιχο δεν προβλέπεται µέχρι τώρα για την εν
λόγω κατηγορία προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Εξάλλου, µε την παρούσα ρύθµιση επιτυγχάνεται διπλό όφελος.
Αφ’ ενός ο εποχικός πυροσβεστικός υπάλληλος προστατεύεται
και παύει να αντιµετωπίζεται άδικα από τη διοίκηση για το αναπάντεχο γεγονός του τραυµατισµού του, το οποίο δεν µπορούσε
να αποφευχθεί αλλά αποτελεί µία από τις συνέπειες της µε γενναιότητα και αυταπάρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του και,
αφ’ ετέρου, το Πυροσβεστικό Σώµα κερδίζει τις συγκεκριµένες
υπηρεσίες από ανθρώπους αφοσιωµένους, οι οποίοι δύνανται µε
επιτυχία να προσφέρουν.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση αποτελεί ένα ακόµη βήµα, µία ακόµη
έµπρακτη απόδειξη ότι είναι προτεραιότητά µας η αναβάθµιση
του θεσµικού πλαισίου για την εγγύηση της ασφάλειας των υπηρετούντων στο απαιτητικό πεδίο προσφοράς για την προστασία
της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του φυσικού πλούτου και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ως θεµελιώδεις και επιβεβληµένες
υποχρεώσεις µίας ευνοµούµενης και συντεταγµένης πολιτείας.
Τελειώνοντας, θεωρώ ότι αυτή η ρύθµιση, σύµφωνα µε τα όσα
ελέχθησαν, αξίζει και πρέπει να στηριχθεί οµόθυµα από όλους
τους κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Μπλούχο της Νέας
Δηµοκρατίας από την όµορφη Δράµα που έχει καµάρι την οµάδα
«ΔΟΞΑ».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για την
κοινωνία, το κεφάλαιο της εµπιστοσύνης της κοινωνίας στη συντεταγµένη πολιτεία και την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Βαρουφάκης, παραµένει
αµείωτο, παρά την αγωνιώδη σας προσπάθεια µε υπεραπλουστευτικές προσεγγίσεις να το αποµειώσετε. Και αυτό διότι δεν
διασώζεται πια καµµία πολιτική αξιοπιστία, οπότε µάλλον το δικό
σας πολιτικό κεφάλαιο είναι ξεκάθαρα σε ελεύθερη πτώση, κυρίως λόγω της επιπολαιότητας που επιδεικνύετε σε µία πρωτόγνωρη και απίστευτου µεγέθους κατάσταση.
Προσπαθώντας να µελετήσω επαρκώς τις διατάξεις του παρόντος µέσα από τις συζητήσεις στην επιτροπή και αναζητώντας
ταυτόχρονα το τι συµβαίνει επακριβώς σήµερα και τι αλλάζει,
βρέθηκα µπροστά σε έναν αξιωµατικό, εύστοχο και απολύτως ειλικρινή σχολιασµό ενός µεγάλου εκπροσώπου της παγκόσµιας
Αριστεράς. Λέει: «Δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ το χαρακτηριστικό
γνώρισµα όλου του σύγχρονου καιροσκοπισµού σε όλους τους
τοµείς, την αοριστία του, την ασάφειά του, το ασύλληπτό του. Ο
καιροσκόπος από την ίδια του τη φύση αποφεύγει πάντα να θέτει
ένα ζήτηµα συγκεκριµένα και σταράτα, αναζητά τη συνισταµένη,
στριφογυρίζει σαν φίδι ανάµεσα σε δύο απόψεις που αλληλοαποκλείονται, προσπαθώντας να είναι σύµφωνος και µε τις δύο.
Τις διαφωνίες του τις συνοψίζει µε µικροτροποποιήσεις, αµφιβολίες, αθώους και ευσεβείς πόθους».
Βέβαια, ενώ ο Λένιν προσπαθεί να σχολιάσει µε τα παραπάνω
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την πολιτική των υποτιθέµενων σοσιαλδηµοκρατών Μενσεβίκων
έναντι των Κοµµουνιστών Μπολσεβίκων στην πρώιµη Σοβιετική
Ένωση, είναι αλήθεια πως µας παρέδωσε µία µνηµειώδη περιγραφή σχετικά µε την ασπόνδυλη πολιτική άποψη η οποία ρισκάρει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πολιτειακή σταθερότητα, την
πολιτική πρόταση, µέχρι και τη δηµόσια υγεία, στον βωµό της
άκριτης και άλογης αντιπολιτευτικής τακτικής.
Εµείς πιστεύουµε και υποστηρίζουµε πάντοτε το αντίθετο από
εσάς, όποιο και να είναι το αντίθετο. Θέλει υγειονοµικά µέτρα η
Κυβέρνηση υπέρ της του κόσµου σωτηρίας; Εµείς θέλουµε πρόταξη του δικαιώµατος στη διαδήλωση για την καταπάτηση των
δικαιωµάτων µας.
Κάνει η Κυβέρνηση διορισµούς υγειονοµικού προσωπικού; Φυσικά εµείς θέλουµε πολύ περισσότερους διορισµούς. Θέλει η Κυβέρνηση ελεύθερη προσέλευση των απανταχού της γης Ελλήνων πολιτών µε δικαίωµα ψήφου στις κάλπες; Εµείς θέλουµε
προϋποθέσεις συγκεκριµένες και δεσµευτικές και όταν πλησιάζουµε τους οµογενείς ή δίνουµε συνέντευξη για να µας διαβάσουν, λέµε αυτό που θέλουν αυτοί, ανεξάρτητα από το αν λίγες
ώρες µετά τα παίρνουµε πίσω, καταγγέλλοντας τον Υπουργό
Εσωτερικών ότι µάλλον κάτι δεν κατάλαβε καλά.
Είµαι πεπεισµένος ότι το στέλεχος σας που έδωσε συνέντευξη
στην οµογενειακή εφηµερίδα δεν έκανε κανένα λάθος ούτε του
ξέφυγε φυσικά τίποτα, απλώς εναρµονίστηκε στο αντιπολιτευτικό δόγµα ΣΥΡΙΖΑ. Κοινώς λέµε στον καθένα αυτά που θέλει να
ακούσει, δικαιώνοντας τον ορισµό του µεγάλου κοµµουνιστή
ηγέτη, τον οποίο προανέφερα.
Καιροσκοπισµός. Διότι πώς ονοµάζεται η στάση να χαρακτηρίζω ως νοθεία και αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσµατος, τη
διευκόλυνση της ψήφου ανθρώπων ήδη εγγεγραµµένων στους
εκλογικούς καταλόγους που µπορούν κανονικά να ψηφίσουν µε
φυσική παρουσία;
Μέσα πολεµάτε υπέρ των περιορισµών, έξω όταν σας ρωτούν
είστε κατά των περιορισµών. ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης συνιστώσας
«Γιατί δεν ανοίγετε τα µαγαζιά, τα σχολεία, την εστίαση;», ΣΥΡΙΖΑ
της δεύτερης συνιστώσας: «Γιατί ανοίγετε τα µαγαζιά, τα σχολεία και την εστίαση;». «Έξω οι αστυνόµοι από τις γειτονιές» και
ας γίνεται η Ελλάδα άντρο οργανωµένου εγκλήµατος, κατηγορούµε και για την αστυνοµοκρατία και την «κολοµβιοποίηση». Και
φυσικά δεν συµβαίνει τίποτα από τα δύο. Και αναζητείτε προφάσεις µονίµως και εξακολουθητικά σαν να ψάχνετε ψύλλους στ’
άχυρα και ποντικούς στ’ αλώνια.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν βάλουµε τον πολίτη στο επίκεντρο, αν δεν δούµε το πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την παροχή της δηµόσιας διοίκησης προς τον πολίτη και
να έχουµε µια πιο ξεκάθαρη στάση σε αυτό και σε κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια, τότε µάλλον δεν έχουµε λόγο ύπαρξης
εδώ. Διότι ξεκάθαρα το κράτος µας χρειάζεται µεταρρυθµίσεις
σε όφελος των πολιτών του, είτε ψηφίζουν Δεξιά, είτε Κεντρώα,
είτε Αριστερά.
Θαυµάζουµε άπαντες τις καλοφτιαγµένες και καλοστηµένες
ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις οποίες διακρίνει η αποτελεσµατικότητα µε στόχο την παραγωγή κέρδους, αλλά πώς µπορούµε να
παραβλέπουµε τους ίδιους δείκτες αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, της διοίκησης της παραγωγής δηλαδή στον µεγαλύτερο τοµέα, το δηµόσιο; Πώς θα ελεγχθεί αποτελεσµατικά η ποιότητα των υπηρεσιών που αυτός παράγει; Λείπει ο παράγων επιχειρηµατικότητα από το δηµόσιο;
Πώς θα εξυπηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον;
Διαποµπεύετε κάθε ανάγκη για επιτελικότητα και αποτελεσµατικότητα, διαποµπεύετε και λοιδορείτε κάθε αναφορά σε ανάγκη
αυτοελέγχου της κρατικής µηχανής µέσω θέσπισης αντίστοιχων
µηχανισµών τους οποίους προβλέπει το παρόν.
Ας κάνουµε µια προσπάθεια να ξεκλειδώσουµε τις έννοιες του
σύγχρονου κράτους που φανερώνονται στις διατάξεις του παρόντος.
Πρέπει επιτέλους να τελειώνουµε µε τον ηδονικό αυτοχειριασµό στον οποίο µας καταδίκασε ο φαύλος κύκλος της ανυπαρξίας ουσιαστικού εσωτερικού υπηρεσιακού ελέγχου, ελέγχου
αποτελεσµατικότητας του παραγόµενου έργου.
Πρέπει να τελειώνουµε µε τον φαύλο κύκλο που εξοµοιώνει τα
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αδειανά πουκάµισα µε τους πραγµατικά ικανούς, µε τον φαύλο
κύκλο όπου ο φιλότιµος εργάζεται και εξοµοιώνεται µε τον αφιλότιµο, τον αναποτελεσµατικό, όπου ο αδύναµος ή ο αναποτελεσµατικός αφήνεται χωρίς φροντίδα, χωρίς βοήθεια, χωρίς
έγνοια για να βελτιωθεί.
Η µείζων Αντιπολίτευση, δυστυχώς και η ελάσσων, καταλήγουν διαρκώς στη σηµασία των λέξεων και τώρα εξακολουθητικά
συνεχίζουν να καταλήγουν στο όνοµα ενός εξουσιαστικού λαϊκισµού και ακραίου τυχοδιωκτισµού, συµβάλλοντας στην ουσιαστική αποσάθρωση της επιδιωκόµενης κοινωνικής συνοχής. Ιδού
οι αντιφάσεις.
Υπερασπίζεστε υποτίθεται τον ρόλο του δηµόσιου τοµέα, αλλά
αντιτίθεστε επί της αρχής σε µια παρέµβαση που τον αναβαθµίζει. Αρνείστε δηλαδή, την ενίσχυση των διοικήσεων και των εργαζοµένων και τελικά τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον
πολίτη, εξοικονοµώντας συνάµα πόρους για τον φορολογούµενο
ως αποτέλεσµα της χρηστής διαχείρισης.
Διότι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορεί να έχει
µια οιαδήποτε ιδιωτική υπηρεσία στο οπλοστάσιό της όλα εκείνα
τα όπλα και τα εργαλεία τα οποία την αναδεικνύουν σε σύγχρονη
και αποτελεσµατική και ο δηµόσιος τοµέας να ακολουθεί ασθµαίνοντας, χωρίς ρυθµό και κουράγιο. Ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη διερεύνηση και την
καταπολέµηση της οιονεί διαφθοράς ή της δυσλειτουργίας.
Τα ανάλογα σε γενικές γραµµές θεωρώ ότι ισχύουν και για τον
θεσµό του συµβούλου ακεραιότητας, για τον οποίον γίνεται αναφορά στο δεύτερο µέρος του παρόντος. Ο θεσµός αυτός στηρίζει τους δηµοσίους υπαλλήλους, λειτουργεί προληπτικά και
θεραπευτικά σε περιστατικά προσβολής της τιµής τους, της ακεραιότητας τους, σε περιστατικά όπου υπάρχει ενδεχόµενο παραβίασης της νοµιµότητας.
Και σ’ αυτήν τη θεσµική καινοτοµία, εµφανίζεστε απέναντι µε
καινοφανή και αστήρικτη επιχειρηµατολογία. Και είναι ανήκουστο, διότι εµφανίζεστε απέναντι σε θεσµούς, όπως η Αρχή Διαφάνειας, το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχετε µάλλον καταδικαστεί από
τον ανώριµο πολιτικό ψυχισµό σας.
Προτείνω ασµένως την ψήφιση του παρόντος. Πρόκειται για
σηµαντική συµβολή στον εκσυγχρονισµό του κράτους µας και
την αποτελεσµατικότητά του από την Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, η οποία πιστεύει στην αξία, την αποτελεσµατικότητα
και την ικανότητα, κοιτώντας το αύριο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπλούχο.
Τον λόγο έχει η κ. Σία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και
την όµορφη Αχαΐα και στη συνέχεια, θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειος
Κεγκέρογλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερόµουν µόνο στην
τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού που κατέθεσε ο Υφυπουργός κ. Γιατροµανωλάκης, αν δεν αισθανόµουν ως πρόκληση
πολλά από αυτά που άκουσα από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, από τον ίδιο τον Υπουργό και από τον τελευταίο οµιλητή,
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπλούχο.
Μας λέτε συνέχεια ότι το επιτελικό κράτος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι υπέρ των µεταρρυθµίσεων για να καταπολεµήσει
τη διαφθορά, για να έχουµε έλεγχο στον δηµόσιο τοµέα, για
αξιολόγηση, για άξιους υπαλλήλους κ.λπ.. Ο Υπουργός κ. Βορίδης µίλησε για δικλείδες ασφαλείας, προληπτικού χαρακτήρα,
προκειµένου να εµπεδωθεί µια κουλτούρα ακεραιότητας στον
δηµόσιο τοµέα.
Θα γελάγαµε, αν δεν ήταν τραγικά τα πράγµατα. Έχουν αναφερθεί συνάδελφοί µου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
και όχι µόνο σε πολλά παραδείγµατα.
Να σας αναφέρω ένα παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, που δεν
έχουµε κατορθώσει τίποτα µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, παρά
το γεγονός ότι έχουµε προσπαθήσει και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ και
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άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ένα παράδειγµα πολέµου της
διαφθοράς, το οποίο υπόσχεται το επιτελικό κράτος.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής -και διαβάστε το,
κύριε Υπουργέ, πολύ προσεκτικά- ένα µεγάλο δηµοσίευµα -όχι
από κάποιο έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο- για το τι γίνεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και
στο περίφηµο Ταµείο Αλληλοβοήθειας, µε ένα από τα πιο αποκρουστικά σκάνδαλα διασπάθισης δηµόσιου χρήµατος, µε πορίσµατα ελεγκτικών µηχανισµών που οδήγησαν τους εισαγγελείς
στο να κάνουν δύο διώξεις για κακουργήµατα, µε µία Υπουργό η
οποία δεν έχει ασκήσει καµµία απολύτως πειθαρχική δίωξη, παραβιάζοντας κάθε κώδικα δηµοσιοϋπαλληλικής δεοντολογίας. Κι
έρχεστε τώρα να µας µιλήσετε για πόλεµο και για µηχανισµούς
κατά της διαφθοράς!
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, τη διαφθορά θα την καταπολεµήσετε. Την αδιαφορία -στην καλύτερη περίπτωση και είµαι
ευγενής- των Υπουργών ποιος θα την καταπολεµήσει;
Και το καλύτερο, το κερασάκι στην τούρτα, το επιτελικό κράτος προέβλεπε µονάδες εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο διεύθυνσης. Φτιάχτηκαν και στο Υπουργείο Πολιτισµού. Ξέρετε ποιος
πήγε υπεύθυνος σε αυτήν τη µονάδα, κύριε Βορίδη, διορισµένος
από την Υπουργό; Ο ένας από αυτούς που διώκονται για κακουργηµατικές πράξεις.
Πείτε µου, λοιπόν, εσείς σε ποιους απευθύνεστε, όταν µιλάτε
για µεταρρυθµίσεις που έχουν σκοπό την καταπολέµηση της διαφθοράς κ.λπ.; Εδώ έχουµε έναν καθαρό µηχανισµό «γαλάζιου»
ελέγχου του δηµόσιου τοµέα.
Διότι κατά τα άλλα, αυτό που εκκρεµεί από τον Οκτώβριο του
2019 έπρεπε να έχει µε κάποιον τρόπο επιλυθεί, να έχει δοθεί µια
απάντηση σε όλα αυτά που συµβαίνουν εκεί.
Κι επειδή αναφέρθηκα στο Υπουργείο Πολιτισµού, θα έρθω
στην τροπολογία, για να µην την πω «ντροπολογία».
Επί ηµέρες και επί εβδοµάδες η ελληνική κοινωνία συγκλονίστηκε από ένα πρωτοφανές σκάνδαλο το οποίο αφορούσε στον
πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
Ταπεινώθηκε ένας από τους εµβληµατικότερους θεσµούς του
σύγχρονου πολιτισµού, µε µια Υπουργό η οποία, όχι µόνον δεν
χειρίστηκε την κατάσταση µε τρόπο που θα άρµοζε στις ηθικές,
πολιτικές, πολιτισµικές και κοινωνικές αξίες αυτής της χώρας,
αλλά προσπάθησε να παρουσιάσει και την υποκριτική τέχνη ως
τέχνη εξαπάτησης.
Ενώ, λοιπόν, έχουν συµβεί αυτά, ενώ για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή βγαίνουν συνέχεια δηµοσιεύµατα και άρα, πολλοί γνώριζαν περί τίνος πρόκειται, και θυµίζω το σηµερινό
δηµοσίευµα της κ. Χατζηαντωνίου που αναφέρεται στο ότι ο πρόεδρος του Αρσακείου είχε στα συρτάρια του επιστολή µε καταγγελίες εναντίον του κ. Λιγνάδη, άρα, διάφοροι γνώριζαν για το
παρελθόν του κ. Λιγνάδη, αλλά ας το αφήσουµε αυτό γιατί είναι
στα χέρια της δικαιοσύνης, η κυρία Υπουργός χειρίστηκε µε τον
πιο άθλιο τρόπο αυτήν την υπόθεση.
Κι ερχόµαστε στο σήµερα. Αντί, για να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη που πρέπει να έχει η κοινωνία µε τα Υπουργεία και ειδικά την εµπιστοσύνη ανάµεσα στους ανθρώπους του πολιτισµού και το Υπουργείο Πολιτισµού, να φέρει ένα νοµοθέτηµα, το
οποίο δεν θα είναι τροπολογία η οποία τροπολογία γνωρίζετε
όλοι ότι δεν προσφέρεται ούτε για διαβούλευση ούτε για ανοιχτή
συζήτηση ούτε γι’ αυτό που έπρεπε να γίνει για τέτοιους θεσµούς, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φέρνει µια τροπολογία και δεν έχει καν την ευθιξία να εµφανιστεί η ίδια στη Βουλή.
Και µπορεί ο Υφυπουργός να µπορεί να εισηγηθεί τροπολογία,
όµως, µη γελιόµαστε µεταξύ µας. Για µια τέτοια υπόθεση,
έπρεπε να είναι η Υπουργός σήµερα εδώ για να ακούσει τις ερωτήσεις και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Κρύφτηκε για ακόµη µία
φορά. Απαξίωση του ελληνικού Κοινοβουλίου και δεν είναι η
πρώτη φορά. Απαξίωση του κόσµου του πολιτισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επεξεργασµένες θέσεις έχουν

11546

κατατεθεί µε την υπογραφή εκατοντάδων ανθρώπων της τέχνης
για το θέµα της προκήρυξης των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών. Πλήρης αδιαφορία από την Υπουργό, την ίδια αδιαφορία έχει δείξει-την έχουµε καλέσει επανειληµµένα στη Βουλή
και τώρα την έχουµε καλέσει για το πότε και πώς θα ανοίξουν τη
θερινή περίοδο οι χώροι πολιτισµού- και πάλι µας απαξίωσε
όπως έκανε τον Σεπτέµβριο.
Αντί λοιπόν να καθίσει να δει αυτές τις επεξεργασµένες θέσεις,
αντί να διαβουλευτεί µε τα σωµατεία και µε τις συλλογικότητες,
αντί να διαβουλευτεί µε όλους αυτούς για να αποκαταστήσει τη
σχέση µετά από αυτό το τεραστίων ηθικών και πολιτισµικών διαστάσεων σκάνδαλο, µάς πετάει µια τροπολογία. Και τι µας λέει
σ’ αυτή την τροπολογία;
Θα διορίζει η Υπουργός -πώς θα έχουµε εµπιστοσύνη σ’ αυτήν
την Υπουργό;- τα µέλη επιτροπής εγνωσµένου κύρους. Όµως,
δεν µας λέει τα µέλη. Και δεν θα υπάρχουν σε αυτά, καθώς δεν
προβλέπεται, ούτε εκπρόσωποι των σωµατείων ούτε καν του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών. Δεν προβλέπεται τίποτα από όλα
αυτά. Αποκατάσταση εµπιστοσύνης λέγεται αυτό και αδιαφορεί
η Υπουργός.
Αυτή λοιπόν η επιτροπή, µε κριτήρια τα οποία είναι εντελώς
ασαφή, ακόµη και ένας µάνατζερ µπορεί να αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής, χωρίς να είναι υποχρεωµένος ο υποψήφιος ως
καλλιτεχνικός διευθυντής να καταθέσει ένα σχέδιο για το όραµά
του κ.λπ., θα αποφασίζεται και πάλι µε την προσωπικότητα. Είδαµε µε την «προσωπικότητα» πού φτάσαµε.
Υπάρχει όµως ένα κρίσιµο σηµείο σ’ αυτήν την τροπολογία.
Γιατί έγινε όλο αυτό το σκάνδαλο; Γιατί αυτή η κοινωνία έµεινε
µε το στόµα ανοιχτό; Γιατί έχουµε ένα κίνηµα «MeToo» κυρίως
στον χώρο του πολιτισµού;
Αντί λοιπόν µε ένα νοµοθέτηµα η Υπουργός να έρχεται και να
ζητάει από αυτήν την επιτροπή να ορίζει ως κριτήριο να υπογράφεται µια σύµβαση, ένας κώδικας δεοντολογίας, να ζητούνται
από τους υποψηφίους κάποια πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές για το πού έχουν δουλέψει, αν υπήρχαν προβλήµατα εναντίον τους, όπως τα είδαµε το προηγούµενο καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Λιγνάδη, αυτό αποσιωπάται εντελώς.
Εµείς την τροπολογία την καταψηφίζουµε πανηγυρικά. Κατ’
αρχάς, γιατί είναι τροπολογία και κατά δεύτερον, γιατί απαξιώθηκε ο χώρος του πολιτισµού για ακόµα φορά, ενώ επεξεργάστηκε θέσεις, και γιατί τα σωµατεία που έχουν σηκώσει όλη αυτή
την ιστορία, απουσιάζουν εντελώς και βεβαίως, γιατί απαξιώθηκε
εντελώς και το Κοινοβούλιο, ώστε να γίνει µια σωστή διαβούλευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
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Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτουµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις τι οποίες λίγο-πολύ τις έχουµε προαναγγείλει. Θα σας
έλεγα ότι οι περισσότερες είναι εντελώς τεχνικού χαρακτήρα.
Από πλευράς ουσίας και µόνο για τη διευκόλυνση των παρατηρήσεων των συναδέλφων και των εισηγητών, οι ουσιαστικές,
αυτές που έχουν κάποια προστιθέµενη αξία, είναι ότι στην περίφηµη διάταξη για το ΑΣΕΠ προστίθεται το όριο εκεί που λέµε ότι
δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο θητείες και το συνολικό
χρονικό διάστηµα των διανυοµένων θητειών δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα δώδεκα έτη. Εποµένως, µπαίνει ένα όριο. Υπάρχει
και µια σχετική παρατήρηση από την πλευρά της Επιστηµονικής
Επιτροπής. Και έτσι καλύπτουµε την παρατήρηση της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Επειδή σας ακούω να βογκάτε, κύριε Ζαχαριάδη. Εσείς δεν
βογκάτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Δεν βογκάω. Βγάζω ένα επιφώνηµα απορίας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Λέω το
εξής. Ελπίζω οι ήχοι αυτοί να µην είναι ήχοι ηδονής, γιατί απλώς
διευκρινίζω ότι, σε σχέση µε την προηγούµενη συζήτησή µας,
προφανώς αυτό δεν έχει την παραµικρή σχέση µε την ένσταση
αντισυνταγµατικότητας. Είναι εκείνο απλώς το οποίο ενσωµατώνουµε ως έναν δικαιοπολιτικό περιορισµό που κρίνουµε σκόπιµο.
Στη ρύθµιση που φέρνουµε για την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
δεχόµαστε µια κριτική παρατήρηση την οποία ακούσαµε και από
το σωµατείο των εργαζοµένων. Θα τη δείτε. Ουσιαστικά πριµοδοτούµε µε µόρια για την επιλογή των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης την εργασιακή τους εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε
επιτροπή ανταγωνισµού ή σε ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές ή
σε άλλες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δείτε πώς είναι
διατυπωµένη. Στην πραγµατικότητα είναι µια πριµοδότηση όσων
έχουν µια τέτοια προϋπηρεσία.
Από πλευράς ουσίας, νοµίζω ότι δεν έχουµε κάτι ιδιαίτερο
µετά ταύτα. Βλέπω κάποιες ηµεροµηνίες. Νοµίζω ότι εν πολλοίς
είναι αυτά.
Στη δυνατότητα που έχει η Οικονοµική Επιτροπή -κάτι για το
οποίο έχετε ασκήσει κριτική για τους δήµους, στην αντίθετη κατεύθυνση της κριτικής σας, όπως πάντα-, προσθέτουµε εδώ και
τη δυνατότητα της οικονοµικής επιτροπής των περιφερειών.
Άρα, αυτές είναι νοµοτεχνικές διορθώσεις τι οποίες και καταθέτουµε. Τα υπόλοιπα είναι αµιγώς τεχνικά και εκφραστικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Χίλια συγγνώµη, κύριε
Κεγκέρογλου.
Έδωσα τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, γιατί τον είχε ζητήσει
πολύ πιο νωρίς. Οπότε, αν θελήσει ο κ. Βρούτσης να µιλήσει, θα
του δώσω πολύ ευχαρίστως τον λόγο µετά. Δεν έχω κανένα πρόβληµα.
Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, επειδή µόλις
ανακοινώσατε νοµοτεχνικές βελτιώσεις -θα τις δούµε- το άκουσµα για το χρονικό όριο είναι θετικό. Όµως, δεν αναιρεί, αλλά
επιβεβαιώνει, κύριε Υπουργέ, την πρόχειρη νοµοθέτηση. Είναι
δυνατόν να το είδατε τώρα αυτό εσείς; Δεν µε πείθετε! Η πρόχειρη νοµοθέτηση είναι µια αντίληψη που δυστυχώς, ενώ είπατε
τον Γενάρη ότι δεν θα υπάρχει µε εσάς στο Υπουργείο Εσωτερικών, τη συνεχίζετε και πρέπει να δείτε τι κάνετε.
Τα ζητήµατα που απασχόλησαν τις προηγούµενες µέρες και
ώρες τον δηµόσιο διάλογο σχετικά µε την ψήφο των Ελλήνων
κατοίκων εξωτερικού, των αποδήµων, των Ελλήνων της διασποράς, των ανθρώπων που τους θυµόµαστε κάθε φορά που η πατρίδα είναι σε δύσκολη θέση για να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις
των χωρών που κατοικούν, δυστυχώς πολλές πολιτικές δυνάµεις
τα αντιµετωπίζουν µε περισσή υποκρισία.
Στη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε το 2019 επετεύχθη µια
ευρεία µεν πολιτική συµφωνία, αλλά το αποτέλεσµά της ήταν
ένας στενός «κορσές» στα δικαιώµατα των απόδηµων, στα δικαιώµατα των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Οι συµβιβασµοί οδήγησαν σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά, όµως, υπήρξε µια πολιτική συµφωνία. Κάποιοι δεν την τίµησαν και δεν την τίµησαν αυτοί
οι οποίοι την υπονόµευαν και αυτοί που βρήκαν την ευκαιρία βεβαίως µε την πρώτη υπονόµευση να την «ναρκοθετήσουν».
Βεβαίως, δεν «ναρκοθετείται», µε την έννοια ότι είναι νόµος
του κράτους και ισχύει, αλλά χάθηκε η εµπιστοσύνη που µπορεί
να υπήρχε σε όποιον βαθµό από τους Έλληνες κατοίκους του
εξωτερικού προς τις πολιτικές δυνάµεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν από τους επισπεύδοντες για τον στενό
«κορσέ» σε περιορισµούς, κατηγορούσε στο εξωτερικό τη Νέα
Δηµοκρατία γι’ αυτούς, αλλά υπήρξαν και αντίστροφες κατηγορίες.
Η κ. Τζάκρη, είτε λειτούργησε ως «λαγός», όπως διατύπωσε
τον χαρακτηρισµό ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, είτε εξέφραζε τη
θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ότι θεωρεί τους απόδηµους σαν τα
«Αµερικανάκια» των γνωστών ταινιών, που µπορεί να τους εξαπατάει πολιτικά µε κάποιες τέτοιες στάσεις και κουβέντες.
Το Κίνηµα Αλλαγής αισθάνεται απόλυτα δικαιωµένο. Καταθέσαµε τον Σεπτέµβρη του 2019 ολόκληρο το πλαίσιο των θέσεών
µας. Υποστηρίξαµε ότι µία και µόνη προϋπόθεση πρέπει να υπάρχει, να είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους στα
δηµοτολόγια, να µπουν σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, να ψηφίσουν και µε επιστολική ψήφο προκειµένου να διευκολυνθούν και
βεβαίως, να προσµετράται το αποτέλεσµα στο σύνολο.
Είναι δυνατόν µετά απ’ όλα αυτά να επανέρχονται πολιτικές
δυνάµεις και να λένε ότι θα στήσουµε κάλπη, να έχουν την αίσθηση ότι ψηφίζουν, να ρίχνουν την ψήφο, αλλά το βράδυ η
κάλπη να εξαφανίζεται και να µην προσµετράται; Αυτό κι αν είναι!
Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω. Δεν µπορεί να γίνει συζήτηση
στο «άρπα κόλλα». Αύριο, αφού την ορίσατε την επιτροπή, πολύ
καλά, θα κάνουµε την πρώτη συζήτηση επί της αρχής, θα καταθέσουν τα κόµµατα τις θέσεις τους και τις απόψεις τους, αλλά
ως εκεί.
Θα υπάρξει δυνατότητα ευρείας διαβούλευσης και εντός και
εκτός και βεβαίως, µέχρι την ακρόαση των φορέων, να έχουν
υπάρξει οι απαραίτητες ζυµώσεις, να έχει φύγει από τη µέση η
στείρα αντιπαράθεση στον βαθµό που υπήρξε και να ξανατοπο-

11549

θετηθεί το θέµα στη σωστή βάση του δικαιώµατος των Ελλήνων
αποδήµων, των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού. Άρα, σας ζητάµε
µετά την αυριανή, η επόµενη ακρόαση φορέων να πάει πολύ αργότερα για να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα που άπτονται του σηµερινού νοµοσχεδίου της διοίκησης
και νοµίζω ότι αξίζει να θυµηθούµε ότι η διαφάνεια, η διαύγεια,
η ακεραιότητα, η αξιοκρατία και η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, που πολλές φορές όλοι την επικαλούµαστε µε τον ένα ή
άλλο τρόπο, αποτελούν κλειδιά για την ανάπτυξη και την ευηµερία της κοινωνίας. Και µάλιστα, εν όψει του Ταµείου Ανάκαµψης,
αλλά και των άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, που µαζί αθροίζουν ένα πρωτοφανές ποσό που αγγίζει τα 100 δισεκατοµµύρια,
όλα αυτά θα πρέπει να είναι στοιχεία της διαδικασίας και της
προετοιµασίας, αλλά και της υλοποίησης των έργων και των σχεδιασµών και των πολιτικών.
Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα, βεβαίως, το οποίο αυτήν την περίοδο εµείς αναδείξαµε, το ζήτηµα της έλλειψης γενικότερου
σχεδίου. Είναι η περίπτωση που λέµε «πόροι αρκετοί, αλλά έχουµε έλλειµµα στους σχεδιασµούς και τις πολιτικές».
Δεν µιλάµε για καταλόγους έργων που θα αναλωθούν τα χρήµατα αυτά και τα ποσά, που θα δαπανηθούν, θα απορροφηθούν,
όπως είναι η περιβόητη έκφραση «απορρόφηση». Αυτό θα γίνει
µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Αξιοποίηση επί τη βάσει ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού µοντέλου, ιδιαίτερα µετά την υπενθύµιση από την πανδηµία
ότι η ανάπτυξη και οι πολιτικές πρέπει να έχουν επίκεντρο τον
άνθρωπο, ότι πρέπει να δώσουµε έµφαση στην κοινωνική διάσταση και το κοινωνικό αποτύπωµα των πολιτικών και να έχουµε
κοινωνική ευηµερία. Για µια ανθρωποκεντρική πρόοδο, λοιπόν,
χρειάζεται ένας άλλος σχεδιασµός απ’ αυτόν που έχετε ακολουθήσει.
Εµείς θα προσπαθήσουµε να επηρεάσουµε µε κάθε τρόπο, µε
τις παρεµβάσεις µας, µε τις θέσεις και τις προτάσεις µας σε αυτή
την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο ρόλος µας, αυτό θα κάνουµε.
Θέλω να υπενθυµίσω ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση έχει φέρει
µια σειρά από ρυθµίσεις -είχα την ευκαιρία να αναφερθώ το
πρωί- θεσµικές αλλαγές και τοµές, όπως αυτές των ανεξάρτητων
αρχών, που έχουν δηµιουργήσει ένα γερό θεσµικό πλαίσιο για
το ελληνικό σύστηµα διακυβέρνησης.
Δυστυχώς, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, όπως τόνισα,
και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούµενα τεσσεράµισι
χρόνια, αλλά και από εσάς, από διαφορετική οπτική, αλλά µε
έναν κοινό παρονοµαστή: Τον κρατισµό, τον έλεγχο, την παρεµβατικότητα, την ασέβεια στις ανεξάρτητες αρχές και τους θεσµούς.
Αυτό επιβεβαιώνεται καθηµερινά και από την πολιτική σας. Παρεµβαίνετε νοµοθετικά ad hoc για να προσαρµόσετε τους νόµους σε επιλογές και σκοπιµότητες. Οι επιλογές προσαρµόζονται σε αυτά που ισχύουν, στους κανόνες, και όχι αλλάζουµε
τους κανόνες για να χωρέσουν τις επιλογές.
Θυµάστε την πρώτη-πρώτη επιλογή σας µε τον διοικητή της
ΕΥΠ: «Δεν χρειάζεται να έχει τέτοια προσόντα, γιατί ο άνθρωπος
που θα επιλέξουµε δεν τα έχει». Και εσείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνατε κάτι άλλο. Θα σας το θυµίσω, γιατί είστε
ο πρώτος που το νοµοθετήσατε.
Το λεγόµενο επιτελικό κράτος είναι όλο επιτυχίες. Οι επιτυχίες
δεν είναι του επιτελικού κράτους, είναι των Υπουργών, των γενικών γραµµατέων ενίοτε και κυρίως, της δηµόσιας διοίκησης, των
υπαλλήλων δυστυχώς. Εκεί έχουµε φτάσει να µεταφέρουµε τις
ευθύνες της πολιτικής στη διοίκηση και αντί οι πολιτικοί να αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους, να παρεµβαίνουν και να υποκαθιστούν τη διοίκηση. Αυτή η αντιστροφή ρόλων είναι «αντιποίηση
επαγγέλµατος», θα έλεγα µε µια γενικότερη έκφραση εντός εισαγωγικών.
Επιβεβαιώνεται από την κάκιστη νοµοθέτηση, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης, ότι δεν υπάρχει στις προτεραιότητές σας. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα στοιχείο που ενώ σας
δίνει την αίσθηση ότι κυβερνάτε, εξουσιάζετε και αποφασίζετε,
θα είναι και η θρυαλλίδα για την αποτυχία της πολιτικής σας.
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Στις σύγχρονες κοινωνίες, στα σύγχρονα συστήµατα διακυβέρνησης, στις σύγχρονες δηµοκρατίες παίζει µεγάλη σηµασία
η κοινωνική και πολιτική συναίνεση. Επιδιώξτε τη. Θα είναι προς
όφελος της χώρας κυρίως, αλλά και της Κυβέρνησης. Δεν το κάνετε.
Ξεκινήσατε πριν από καιρό µε το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», µε µεγάλες κουβέντες και φιλόδοξα σχέδια. Καταδείξατε
γιατί, κατά την άποψή σας, απέτυχε το προηγούµενο και φέρνετε
ένα καινούργιο. Το χαρακτηριστικό, όµως, µε βάση την πολύ καθυστερηµένη ΚΥΑ που εκδόθηκε τώρα ήταν ότι µεταφέρετε όλες
τις αρµοδιότητες στο επιτελικό κράτος, δηλαδή στον Υπουργό.
Ο Υπουργός έχει όλες τις αρµοδιότητες, ακόµα και για τεχνοκρατικά θέµατα, να αξιολογήσει κριτήρια, να αξιολογήσει πού θα
πάνε.
Και βέβαια και το προηγούµενο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
απέτυχε, µε την έννοια ότι αφού σήµερα διαµαρτύρονται οι δήµοι
ότι υπάρχει µεγάλη ανισοµέρεια στις κατανοµές και το «Αντώνης
Τρίτσης» θα συµψηφίζεται µε όσα έχουν δοθεί από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ», σε άλλους δήµους έχουν πάει πολλά και σε άλλους ελάχιστα και σε άλλους µηδέν. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται και τα κενά του προηγούµενου προγράµµατος, αλλά αυτό
αφορούσε άλλη περίοδο. Δεν µπορείτε να κάνετε συµψηφισµό
σήµερα.
Αλλάξτε το. Βελτιώστε τη χρηµατοδότηση για να µπορούν να
καλυφθούν αναγκαία έργα που έχουν ανάγκη οι δήµοι τούτη την
ώρα. Μην αδικείτε τους δήµους που έχουν µελετητική ικανότητα
και ωριµότητα και µην αναλαµβάνετε όλες τις ευθύνες. Αφήστε
και λίγο τις επιτροπές, τους θεσµούς να λειτουργούν.
Άκουσα ότι ο κ. Πέτσας είχε σήµερα συνοµιλίες µε την ΚΕΔΕ.
Ελπίζω να έχει βρεθεί µια άκρη, αν και πιστεύω ότι η ΚΕΔΕ, κατά
την άποψή µου, λειτουργεί λίγο συγκεντρωτικά. Ξέρετε διαφορετική αντίληψη υπάρχει στους δήµους της επαρχίας και της περιφέρειας απ’ αυτήν εδώ των Αθηνών, τους δήµους των Αθηνών.
Δεν είναι µόνο η διαφορά στις αρµοδιότητες. Αγροτική οδοποιία,
για παράδειγµα, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πέρα από την ύδρευση,
την αποχέτευση που τα έχει η ΕΥΔΑΠ και άλλα θέµατα που τα
έχουν τα Υπουργεία κεντρικά, που φροντίζουν την Αθήνα περισσότερο, υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήµατα που έχουν κοινωνική διάσταση και οι δήµοι στην επαρχία χρειάζονται περισσότερο στήριξη.
Είναι απαράδεκτη η διαδικασία της ψήφισης των τροπολογιών
µε πολλά άρθρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τον χρόνο της δευτεροµιλίας, κύριε Πρόεδρε.
Όταν έχεις µια τροπολογία µε εννιά άρθρα κι άλλη µία µε επτά,
είναι κάποια θετικά µέσα, αλλά είναι και κάποια αρνητικά τα
οποία δεν µπορώ να ψηφίσω. Και τις βάζετε σε ψηφοφορία ως
ένα άρθρο. Πέστε µου τώρα εσείς τι θα πρέπει να κάνουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Να το ψηφίσετε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν θα ψηφίσουµε, λοιπόν τις
τροπολογίες που είναι αρνητικές και πρέπει να ψηφίσουµε αυτές
που είναι θετικές, αλλά τα άρθρα τους. Θα δώσετε αυτό το δικαίωµα. Εάν δεν το δώσετε και σήµερα, προφανώς δεν θα µπορεί
να υπάρξει στη διαδικασία επιλογή.
Έχετε, όµως, µια µανία µε τη µεταφορά στην Οικονοµική Επιτροπή Αρµοδιοτήτων. Τα έκανε µπάχαλο ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Τα έκανε µπάχαλο. Εσείς ξέρετε πώς τα κάνετε τώρα;
Τα κάνετε τερατούργηµα! Το µπάχαλο και το τερατούργηµα.
Είναι οι δύο φράσεις που αξίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και σε σας µε την κατάργηση κάθε έννοιας συλλογικότητας και αντιπροσωπευτικότητας. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα.
Αφήστε να λειτουργήσουν οι συναινέσεις σε τοπικό επίπεδο και
ιδιαίτερα στην πανδηµία, που το έχουν πετύχει σε πολλές περιπτώσεις.
Έρχοµαι στο θέµα του εσωτερικού ελέγχου και των συµβούλων ακεραιότητας. Είναι τα δύο θέµατα κυρίως του νοµοσχεδίου.
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στη δηµόσια διοίκηση αποτελεί ή µπορεί να αποτελέσει υπό προϋποθέσεις ένα χρήσιµο εργαλείο για τη λειτουργία της και απαντάτε σε συστάσεις του
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ΟΟΣΑ, της GRECO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς,
όµως, εισάγεται µε πολλά προβλήµατα εξαρχής και τα πράγµατα
θα γίνουν χειρότερα µε την εφαρµογή του, αν προχωρήσει.
Απουσιάζει, βεβαίως, πρώτα απ’ όλα ένας στρατηγικός σχεδιασµός. Αυτό έπρεπε να κάνετε πρώτα. Δεν το είχε κάνει ο προηγούµενος Υπουργός, δεν το κάνατε κι εσείς. Μπήκατε αµέσως
στα νοµοθετικά, να φτιάξτε δοµές, συστήµατα, επιτροπές ελέγχου. Χρειάζεται για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού µία
συνολική θεώρηση. Ένα σύστηµα ακεραιότητας, αποτελεσµατικότητας, αξιοκρατίας και αντιµετώπισης της διαφθοράς πρέπει
να βασίζεται σε κανόνες και αξίες. Αυτά πρέπει να προηγούνται.
Δεν αρκεί να στηθούν οι µονάδες ελέγχου, που κι αυτές στήνονται λάθος και µάλλον για τα µάτια του κόσµου.
Ο εσωτερικός έλεγχος, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να αφορά
τον έλεγχο µόνο των υπαλλήλων και να αφήνει απ’ έξω το ανώτερο επίπεδο αποφάσεων και τα άτοµα που βρίσκονται σε θέσεις
ευθύνης. Πιστεύει κανείς ότι ο έλεγχος της διοίκησης ενός
φορέα θα είναι απρόσκοπτος και αντικειµενικός, όταν η κορυφή
του συστήµατος στην οποία αναφέρονται οι ελεγκτές είναι η ίδια
η ηγεσία του ελεγχόµενου φορέα;
Για τη στελέχωσή τους απαιτούνται µερικές χιλιάδες δηµοσίων
υπαλλήλων, όπως είπαµε όλοι µας, και χωρίς πρόβλεψη αντικατάστασής τους θα αποδυναµωθούν σηµαντικά οι φορείς. Βέβαια,
εκεί έχετε τη λύση, που είναι εξωτερική. Δίδεται η δυνατότητα
ανάθεσης του έργου εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες. Μπορείτε να µου πείτε τώρα πώς θα συνεχίζουµε να
λέµε εσωτερικός έλεγχος, αλλά από εξωτερικούς συνεργάτες;
Αυτό είναι το πλέον αντιφατικό. Όµως, πιστεύω ότι εκεί κατατείνουν όλες οι µεθοδεύσεις που υπάρχουν.
Το όργανο επιλογής εκ της συνθέσεώς του δεν έχει εχέγγυα
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας. Ο µη προσδιορισµός κριτηρίων ελεγκτικής επάρκειας και γνώσης του ελεγκτικού αντικειµένου για τα µέλη των επιτροπών θα δηµιουργήσει τεράστια
προβλήµατα. Αν, λοιπόν, ο έλεγχος θα διεξάγεται, κύριε Υπουργέ, από εξωτερικούς συνεργάτες πάλι θα τον λέτε εσωτερικό;
Πώς γίνεται αυτό;
Υπάρχουν επιφυλάξεις για την αποικιοποίηση των δηµοσίων
υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Έχει
συµβεί σε ορισµένες περιπτώσεις εάν η υπηρεσία η εσωτερική
δεν είναι στελεχωµένη, ούτως ώστε να µπορεί µε εχέγγυα να συνεργάζεται µε τον ιδιωτικό τοµέα. Έχουµε δει εξωτερικές συνεργασίες πετυχηµένες και αποτυχηµένες. Έχουµε δει εξωτερικές
συνεργασίες µε κανόνες, που τις ελέγχουν οι εσωτερικές υπηρεσίες κι έχουµε δει και απορρόφηση των εσωτερικών δοµών
από τον εξωτερικό συνεργάτη.
Δείτε το σε πολλές περιπτώσεις και στο Υπουργείο από το
οποίο ήρθατε. Μήπως ξέρετε η διαχείριση του ΟΣΔΕ αν γίνεται
από εσωτερικό ή εξωτερικό συνεργάτη; Και τώρα που πήγε να
γίνει η προκήρυξη, το µπάχαλο, το ΟΣΔΕ έφαγε τρεις προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί; Γιατί είχε αφοµοιώσει ο εξωτερικός
συνεργάτης την εσωτερική δοµή. Δεν µπορεί να κάνει τίποτα ο
ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς τον εξωτερικό συνεργάτη. Αυτό είναι λογικό,
γιατί η συµβολή του είναι πάρα πολύ σηµαντική.
Έρχοµαι τώρα στο θεσµό των συµβούλων ακεραιότητας. Σε
αντίθεση µε αυτό που είπα για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου,
ο θεσµός είναι άγνωστος στη διοικητική µας πραγµατικότητα και
δεν έχει επισηµανθεί σε καµία έκθεση εµπειρογνωµόνων ή σε κάποια ευρωπαϊκή µελέτη ή σύσταση ότι αποτελεί το µεγάλο µας
έλλειµµα ή ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα. Σε άλλες χώρες ο
σύµβουλος λειτουργεί και είναι ένας καταξιωµένος θεσµός. Προϋποθέτει, όµως, κι άλλα πράγµατα τα οποία δεν υπάρχουν εδώ.
Έχει συγκεκριµένο και σηµαντικό ρόλο, λειτουργεί µε σοβαρότητα και απαιτεί ειδικές γνώσεις, διότι εκτείνεται µέχρι και την
ηθική υποστήριξη των υπαλλήλων.
Με το νοµοθέτηµα που έχουµε µπροστά µας, όλοι οι υπάλληλοι του δηµοσίου µπορούν θεωρητικά να γίνουν σύµβουλοι ακεραιότητας. Εδώ δεν υπάρχουν κριτήρια, δεν υπάρχει προσοντολόγιο, δεν υπάρχουν στόχοι, δεν υπάρχουν κανόνες. Κλείνουµε
το µάτι σε όλους. Το πουλάµε επικοινωνιακά στους υπαλλήλους
και κοντά στους γνωστούς «αρίστους» και τους «αρεστούς», προστίθενται τώρα και οι ακέραιοι.
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Είναι µια θέση επιπέδου προϊσταµένου τµήµατος, όπως την
έχετε επιλέξει, µε άµεση ιεραρχική εξάρτηση από την πολιτική
ηγεσία. Δύο είναι τα ενδεχόµενα: Είτε θα απαξιωθεί ως εξαρτηµένο όργανο είτε θα εξελιχθεί σε θέση που θα προσοµοιάζει µε
τα γνωστά ψυγεία.
Ολοκληρώνοντας, να πω ότι ο σύµβουλος ακεραιότητας µπορεί και πρέπει, αφού τίθεται από την πλευρά της Κυβέρνησης ως
προτεραιότητα, να λειτουργήσει σε καθεστώς ανεξάρτητης αρχής, µε λειτουργική και προσωπική αυτοτέλεια, σε πλαίσιο προσωπικής και νοµικής ασφάλειας και για τους ελεγκτές και για
τους ελεγχόµενους υπαλλήλους, που δεν υπάρχει κανένας κανόνας και κανένα δικαίωµα.
Πρέπει στη συνέχεια να θεσµοθετηθεί και το όργανο στο οποίο
θα προσφεύγουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι για να προστατευθούν
από τους ελεγκτές, εφόσον βεβαίως δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν κανόνες να τηρηθούν. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, πληρέστερη ρύθµιση και ευρύτερη θεσµική συγκρότηση.
Για το άρθρο 54, τα είπαµε το πρωί. Είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα. Έχουµε ζητήσει και ονοµαστική ψηφοφορία. Είναι θετική
η ανακοίνωση που κάνατε, αλλά δεν αλλάζει -και δεν µπορεί ν’
αλλάξει- αυτό που έγινε µε τη διαδικασία νοµοθέτησης και µε το
περιεχόµενο βεβαίως. Γι’ αυτό το θέσαµε σε ονοµαστική ψηφοφορία, για ν’ αναλάβουν και τ’ άλλα κόµµατα τις ευθύνες τους
γι’ αυτό.
Κλείνω µε το άρθρο 55. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στο
άρθρο 55. Τι κάνετε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού; Λέτε, «κάνω
διαγωνισµό, για να προσλάβω από τον ιδιωτικό τοµέα για να τους
τοποθετήσω στους γενικούς διευθυντές». Διευθυντές; Τώρα,
βάλτε και τµηµατάρχες.
Με συγχωρείτε, δεν έχετε καµµία εµπιστοσύνη στους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Επιτροπής Ανταγωνισµού; Έχουµε άξιους υπαλλήλους κι εκεί, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί από µία
κυβέρνηση. Δείτε αυτό το θέµα. Είναι δυνατόν και οι προϊστάµενοι να έρχονται απ’ έξω, από την αγορά και µάλιστα, από την
αγορά που θα πρέπει να ελέγξει η Επιτροπή Ανταγωνισµού; Ε,
όχι, αυτό είναι ασυµβίβαστο, κατά την άποψή µου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καµµία ανοχή. Πήρατε όλον σας τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαδέχοµαι στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Κεγκέρογλου, και µε αφορµή αυτά τα οποία είπε περί τοπικής
αυτοδιοίκησης, αλλά και της κριτικής που ακούστηκε από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισµούς της Κυβέρνησής µας και
των αποφάσεων που έχει πάρει για την τοπική αυτοδιοίκηση,
οφείλω ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, που την υπηρέτησα είκοσι ολόκληρα χρόνια, να καταθέσω µερικές σκέψεις, απόψεις
για τους χειρισµούς της Κυβέρνησης, για τον αποτελεσµατικό
τρόπο της διαχείρισης και για το πόσο σηµαντικό είναι να υποστηριχθεί αυτός ο θεσµός.
Πρώτα και κύρια, να θυµίσω στην πρόσφατη ιστορία της δηµοκρατίας στη χώρα µας, τα τελευταία σαράντα χρόνια, ο θεσµός της αυτοδιοίκησης πέρασε µέσα από πολύ µεγάλες δοκιµασίες. Στην αρχή µε πολύ χαλαρά βήµατα και στη συνέχεια, το
πολιτικό διοικητικό σύστηµα της χώρας συνειδητοποίησε την
αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του θεσµού ως έναν από τους
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για τη χώρα µας.
Το κλειδί βρισκόταν στον δηµοκρατικό τρόπο µε τον οποίο
αποφάσιζε, καθώς ήταν και λειτουργούσε πάνω στην αρχή της
επικουρικότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή, είναι ο θεσµός
εκείνος που µπορεί να ξέρει τα ζητήµατα της κάθε περιοχής καλύτερα από τον οποιοδήποτε κυβερνώντα. Κι εκεί ήταν το κλειδί
των µεγάλων θεσµικών αλλαγών, στις οποίες συνετέλεσε και η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, στο διάστηµα αυτών των σαράντα ετών, αλλά και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα, µετεξελιχθήκαµε σ’ ένα θεσµικό περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού, που πραγµατικά έχει
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κάνει άλµατα προς τα µπροστά. Εννοείται ότι υπολείπονται και
άλλα και στα ζητήµατα των πόρων και των αρµοδιοτήτων και της
βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας τους.
Όµως, σε µία σηµερινή συζήτηση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελεί
θεσµικό άλµα και θεσµική καινοτοµία µε αυτά τα οποία περιλαµβάνει, αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ως κριτική
µόνο ως τραγελαφικά µπορώ να τα πω. Διότι πώς αλλιώς µπορεί
να ερµηνεύσει κάποιος τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σ’ αυτόν
τον πολύτιµο και αναπτυξιακό θεσµό για τη χώρα, όταν το 2019
αποφασίζει, µε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται ουσιαστικά να
υπονοµεύσει τον θεσµό, ν’ αλλάξει όλον τον τρόπο εκλογής των
αιρετών της αυτοδιοίκησης;
Ευτυχώς που στις εθνικές εκλογές του 2019, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας έρχεται και ένα από τα πρώτα νοµοσχέδια
που καταθέτει είναι ο επαναπροσδιορισµός των αρµοδιοτήτων
και της λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου. Γιατί ουσιαστικά
αυτό που επιχείρησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να οδηγήσει, υπονοµεύοντας τον θεσµό της αυτοδιοίκησης, σε πλήρη αδιέξοδο,
ώστε να µην µπορεί να πάρει καµµία αναπτυξιακή απόφαση, να
υπάρχει εσωστρέφεια στο δηµοτικό συµβούλιο και να µην µπορεί
κανένας δήµαρχος, µε την ισχνή πλειοψηφία που είχε πάνω στον
αριθµό των δηµοτικών συµβούλων, να πάρει καµµία απόφαση.
Έτσι, ως όφειλε η Νέα Δηµοκρατία ως νέα Κυβέρνηση έφερε
τον πρώτο νόµο µέσα από τον οποίο άλλαζε τον τρόπο αποφάσεων υπέρ του δηµάρχου, για να µπορεί να είναι ένα αποτελεσµατικό όργανο. Διότι εκεί κρίνεται η αποτελεσµατικότητα ενός
οργάνου, στο να µπορεί να αποφασίζει, κάτι που δεν µπορούσε
µε το υφιστάµενο πλαίσιο πριν τις εθνικές εκλογές.
Σήµερα, µετά από τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και µετά
από το νοµοσχέδιο το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση από τον
Υπουργό, τον Μάκη Βορίδη και από την Κυβέρνηση συνολικά,
βλέπουµε όλοι ότι έρχεται µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο περιµένει, Υπουργέ, όλη η αυτοδιοίκηση και όλος ο κόσµος.
Το περιµένουν ως ανάσα και ως οξυγόνο επιτέλους να αποκατασταθεί η λογική στο θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι
όσοι την έχουµε υπηρετήσει και όσοι λειτουργούν και σε επίπεδο
κυβέρνησης και γνωρίζουν το πόσο σηµαντικός αναπτυξιακός
θεσµός είναι για τη χώρα, γνωρίζουν ότι το συντοµότερο δυνατό
πρέπει ν’ αλλάξει το νοµικό πλαίσιο, το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βάση της εκλογικής διαδικασίας.
Και το πολύ παρήγορο και το πολύ θετικό, µετά τη συζήτηση
που είχα λίγο πριν µε τον Υπουργό, είναι ότι πριν το Πάσχα θα
έρθει επιτέλους στις επιτροπές το νοµοσχέδιο το οποίο είναι στη
διαβούλευση. Γιατί αν υποστηρίζεις πραγµατικά τον θεσµό πρέπει να του δώσεις φτερά αποτελεσµατικότητας, πρέπει να του
δώσεις τη δυνατότητα να αποφασίζει, πρέπει να υπάρξουν πλειοψηφίες, οι οποίες θα αξιοποιούν τα χρήµατα τα οποία διαχειρίζονται για λογαριασµό του λαού που εκπροσωπεί, της περιοχής
που εκπροσωπεί, για να κάνει έργα. Και πρέπει να αξιοποιούν και
τους πόρους τους ευρωπαϊκούς και τους πόρους από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αυτή είναι η απάντηση που δίνουµε σήµερα απέναντι στην κριτική που ασκήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά -θα συµφωνήσω µε αυτό που είπε ο κ. Πέτσας- επειδή δεν µπορούσε να
ελέγξει τον θεσµό προσπάθησε να τον υπονοµεύσει, µέσα από
τη λογική της αναποτελεσµατικότητας των αποφάσεων.
Το δεύτερο ζήτηµα, το οποίο αναδείχθηκε ήταν το θέµα αυτό,
στο οποίο η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η αντίστοιχη τοµεάρχης για
τα θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού, πριν δύο µέρες σε εφηµερίδα
του εξωτερικού τοποθετήθηκε και είπε ότι, αν και εφόσον βγει ο
ΣΥΡΙΖΑ ποτέ κυβέρνηση, θα φέρει νοµοσχέδιο και θα άρει τους
περιορισµούς.
Επειδή, όµως, όλος ο κόσµος πλέον είναι ένα µικρό χωριό,
όπου µαθαίνονται όλα, πίστευε ότι η τοποθέτησή της σ’ εκείνη
την εφηµερίδα αποσκοπούσε στο να στείλει ένα µήνυµα στο εξωτερικό, ότι αυτή η κακή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν
θέλει τον απόδηµο ελληνισµό, τη στιγµή που όταν περνούσε
αυτό το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση διά µέσου του Τάκη Θεοδωρι-
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κάκου, η θέση δική µας -ξεκάθαρη πάνω στο ζήτηµα- ήταν να µην
υπάρχει περιορισµός.
Όµως, στο πλαίσιο του να υπάρξουν διακόσιες ψήφοι αναγκαίες, για να µπορέσει να υπάρξει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
και να έχουν το δικαίωµα ψήφου οι άνθρωποι του απόδηµου ελληνισµού, τ’ αδέλφια µας οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό,
έπρεπε να υπάρξουν µοιραίοι συµβιβασµοί. Και η Κυβέρνηση, το
Υπουργείο Εσωτερικών συµβιβάστηκε στη λογική αυτή, του να
υπάρξει η δυνατότητα των διακοσίων ψήφων. Και αυτό κάναµε.
Εφόσον, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ το ανοίγει το θέµα και θέλει ν’ αρθούν αυτοί οι περιορισµοί, «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα»,
όπως ειπώθηκε κατά κόρον. Η Κυβέρνηση φέρνει διά µέσου του
Υπουργού Εσωτερικών το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι
αύριο συζητείται και στις επιτροπές. Ζητάµε από τον ΣΥΡΙΖΑ να
κάνει το αυτονόητο, αυτό που η ανάλογη τοµεάρχης του είπε σε
δηλώσεις της σε εφηµερίδα των Ελλήνων του εξωτερικού, του
Απόδηµου Ελληνισµού, ότι θέλει ν’ αλλάξουν και να µην υπάρχουν περιορισµοί.
Σας καλωσορίζουµε, λοιπόν, στο νοµοσχέδιό µας, το οποίο
ακριβώς έρχεται να ταυτιστεί µε την πρόταση που κάνει η τοµεάρχης σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Και εδώ, θα αποδειχθεί
πλέον αν είναι υποκριτικό και κοροϊδεύετε και τους Έλληνες του
εξωτερικού και του εσωτερικού ή είστε πραγµατικά ρεαλιστές
σε αυτό το ζήτηµα. Περιµένουµε, λοιπόν, όλοι µε αγωνία να
δούµε από αύριο την τοποθέτησή σας στην ανάλογη επιτροπή
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τώρα όσον αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαρκής στόχος όλων των κυβερνήσεων είναι
πάντα µία αναβάθµιση του τοµέα της δηµόσιας διοίκησης, είναι
η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια, η αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα ως αυτοσκοπός. Διότι µέσα από την αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα και την αύξηση αυτών των περιοχών που είπα -χρηστής διοίκησης, διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας- έρχονται να ικανοποιηθούν δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι
η εξυπηρέτηση του πολίτη, που είναι ένας διαρκής στόχος, η
βέλτιστη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και το δεύτερο,
το πιο σηµαντικό, είναι η δηµιουργία πλούτου.
Μα, δηµιουργεί ο δηµόσιος τοµέας πλούτο; Απάντηση: Βεβαίως δηµιουργεί. Διότι ένας καλός οργανισµός δηµόσιου τοµέα,
ένας καλοζυγισµένος και αποτελεσµατικός δηµόσιος οργανισµός δίνει τη δυνατότητα -όπως είπε πολύ εύστοχα στην τοποθέτησή του και ο εισηγητής µας κ. Στάθης Κωνσταντινίδης και
περιέγραψε αναλυτικά- στο ίδιο το κράτος να δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις για να γίνει ελκυστικός σε επενδύσεις και να βοηθήσει τον ιδιωτικό τοµέα να δηµιουργήσει πλούτο.
Αυτό είναι λοιπόν και το κλειδί και η στόχευση που φέρνει αυτό
το νοµοσχέδιο. Δεν έρχεται να απαντήσει σε όλα τα ζητήµατα,
αλλά έρχεται να εισαγάγει δύο κρίσιµους πολύ σηµαντικούς θεσµούς, οι οποίοι θα βελτιώσουν τη λειτουργία του θεσµού, τη
λειτουργία του δηµόσιου τοµέα. Είναι το ολοκληρωµένο σύστηµα εσωτερικών ελέγχων, κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον και
σε χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον είναι η σύσταση του νέου θεσµού του συµβούλου ακεραιότητας.
Είναι σηµαντικοί αυτοί οι θεσµοί; Βεβαίως και είναι. Είναι καινοτόµοι, είναι καινούργιοι, λειτουργούν σε άλλες περιοχές και
της Ευρώπης και του κόσµου. Όπου υπήρξαν και λειτούργησαν,
έφεραν πολύ θετικά αποτελέσµατα.
Και εγώ δεν µπορώ να κατανοήσω την γκρίνια από την πλευρά
του Κινήµατος Αλλαγής κυρίως, που ενώ παραδέχεται στην
πράξη πόσο σηµαντικοί είναι αυτοί οι θεσµοί για τη λειτουργία
της δηµόσιας διοίκησης και την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της, κάνει κριτική, κριτική, κριτική, λέει ότι λείπει το ένα ή το
άλλο και δεν θα λειτουργήσει. Όµως αν προχωρούσαµε έτσι, δεν
θα προχωρούσε τίποτα στην Ελλάδα.
Σήµερα πραγµατικά το Υπουργείο Εσωτερικών διά µέσου του
Υπουργού και η Κυβέρνηση στο σύνολό της έρχεται να θεσπίσει
και να κάνει µια µεγάλη θεσµική καινοτοµία. Οι δύο αυτοί θεσµοί,
Υπουργέ, πραγµατικά πιστεύω -και το πιστεύουµε όλοι- ότι θα
αποτελέσουν οξυγόνο και θα βελτιώσουν το εργαλείο, που λέγεται αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης προς όφελος
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των πολιτών, προς όφελος των δηµοσίων υπαλλήλων, προς όφελος της εξυπηρέτησης του πολίτη και προς όφελος της ίδιας της
κοινωνίας και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς θα βελτιώνεται ο δηµόσιος τοµέας.
Γι’ αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πέρα από τις επιµέρους κριτικές
που ακούστηκαν, όλα είναι εδώ και θα βελτιωθούν στην πορεία.
Είναι µία µεγάλη θεσµική καινοτοµία του Υπουργείου Εσωτερικών που πρέπει όλες οι πλευρές της Βουλής να την στηρίξουν
και να την αγκαλιάσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βρούτση.
Παραµένουµε στη Νέα Δηµοκρατία. Και από τις Κυκλάδες
πάµε στην Κεφαλονιά, στον κ. Παναγή Καππάτο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
την οµιλία µου, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που άκουσα, την
αγωνία του κ. Κεγκέρογλου για το πώς θα µοιραστούν τα χρήµατα στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Αυτό που µπορώ να
σας πω -και θα το δείτε και στο επόµενο χρονικό διάστηµα- είναι
ότι τρεις µικροί δήµοι στην Κεφαλονιά και ένας µικρός δήµος
στην Ιθάκη -γιατί είµαστε Νοµός Κεφαλληνίας, έτσι είναι η Ιθάκη
και η Κεφαλονιά- µπορούν να απορροφήσουν έως 52 εκατοµµύρια ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης». Δεν θυµάµαι ποτέ τόσα
πολλά χρήµατα να έχουν πάρει οι δήµοι.
Αν πάρουµε υπ’ όψιν µας και τα σκίτσα που κυκλοφορούν τελευταία, που συγκρίνουν το σήµερα µε την εποχή ΠΑΣΟΚ, δηλαδή «επί ΠΑΣΟΚ αστακό, ενώ σήµερα σουβλάκι», νοµίζω ότι θα
πρέπει να γυρίσουµε και σήµερα πλέον να ξεχάσουµε το ΠΑΣΟΚ
και να µιλάµε για τις χρηµατοδοτήσεις και τον τρόπο µε τον
οποίο θα ζούµε από εδώ και πέρα µε τα έργα τα οποία θα εκτελεστούν. Η κοινωνία αυτά τα έργα θα τα ζήσει και θα τα εκµεταλλευτεί. Μιλάµε για πολλά χρήµατα τα οποία δεν τα είχαµε δει
τα προηγούµενα χρονικά διαστήµατα.
Και αν θέλετε -επειδή µε κοιτάτε- µπορώ να σας πω ότι επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά δεν θυµάµαι κανένα έργο κρατικό,
παρά ένα έργο µόνο του Δήµου Κεφαλονιάς. Και θέλω να σας
θυµίσω ότι το 2014 είχαµε καταστροφικούς σεισµούς µε µεγάλες
ζηµιές στη Χερσόνησο της Παλικής και στην πόλη του Ληξουρίου
και κανένα έργο δεν έγινε! Πιστέψτε µε, ούτε ένα ευρώ δεν δόθηκε. Εάν έχω άδικο, ανεβείτε να µε διαψεύσετε σας παρακαλώ
για τα χρήµατα που δόθηκαν από το 2015 ως το 2019 στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Γιατί δεν µας λέτε τώρα;
Τώρα πόσα πήραν;
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Σας είπα ότι µε το «Αντώνης Τρίτσης»
52 εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην τον διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Και να ξέρετε ότι και από τις εκπτώσεις από τα 52 εκατοµµύρια -φαντάζοµαι θα ανακοινωθούν αυτά
αρµοδίως από τους Υπουργούς- πάλι θα έχουµε έργα επιπλέον.
Άρα, τα 52 εκατοµµύρια θα γίνουν ουσιαστικά 60 εκατοµµύρια
για το νησί της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
Έρχοµαι στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Ο εσωτερικός έλεγχος ως
διαδικασία, λειτουργία και µηχανισµός αποτελεί εκείνη τη δραστηριότητα που επιτυγχάνει την οµαλή και αποτελεσµατική οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. Είναι εκείνο το µέσο που
ανεξάρτητα, αντικειµενικά, συστηµατικά και επαγγελµατικά, θα
λέγαµε, εντοπίζει κινδύνους, προβλήµατα, αλλά και λύσεις στις
δοµικές δυσλειτουργίες της παροχής δηµοσίων υπηρεσιών.
Εκτός όµως από το µέσο είναι και το µήνυµα ότι ο δηµόσιος
τοµέας παρά τα προβλήµατα και τα µειωµένα ενίοτε αντανακλαστικά του, µπορεί να αλλάξει. Βασική προϋπόθεση της αλλαγής
αυτής αποτελεί η διάρθρωση ενός διαδικαστικού συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου που να πετυχαίνει την εύρυθµη λειτουργία
τµηµάτων και διευθύνσεων, σύµφωνα πάντα µε τη νοµοθεσία και
τους υπηρεσιακούς κανόνες, την κατανοµή στους υπαλλήλους
ευθυνών και αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις δυνατότητες και τα
προσόντα τους, τη συνεργατική σχέση των υπηρεσιών µεταξύ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

τους, αλλά και των δηµοσίων οργανισµών µε τρίτους φορείς, τον
εξορθολογισµό στη διαχείριση και την εξοικονόµηση του κόστους λειτουργίας και τέλος την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών στο δηµόσιο τοµέα και τις υπηρεσίες που εκείνος παρέχει.
Το σχέδιο νόµου για το οποίο συζητούµε και ψηφίζουµε σήµερα περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν αφ’ ενός το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου και αφ’ ετέρου το θεσµό του συµβούλου
ακεραιότητας.
Στο πρώτο µέρος εισάγουµε την ανάπτυξη και τη λειτουργία
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για κάθε
φορέα του δηµοσίου. Σε εκείνους τους φορείς η µονάδα εσωτερικού ελέγχου που θεσπίζουµε, παρέχει την ανεξάρτητη διαβεβαίωση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών προς
επίτευξη των επιµέρους στόχων που τίθενται. Πιο αναλυτικά, για
κάθε µία από αυτές τις µονάδες λαµβάνεται υπ’ όψιν το µέγεθος,
η οργανωτική δοµή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορέων.
Παράλληλα δύο σηµαντικές καινοτοµίες εισάγονται µε την εν
λόγω ρύθµιση. Η πρώτη αφορά στη στελέχωση των µονάδων
εσωτερικού ελέγχου µόνο από εσωτερικούς ελεγκτές πιστοποιηµένους, καθώς και τη δυνατότητα πιστοποίησής τους από το
Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Η δεύτερη αφορά στη νοµική υπεράσπιση των εσωτερικών
ελεγκτών και του προσωπικού ευρύτερα που υπηρετεί στις µονάδες. Την ίδια ώρα µια σειρά ρυθµίσεών µας αποσαφηνίζουν
τον ρόλο, τις αρµοδιότητες και τον χαρακτήρα των φορέων εκείνων που συντονίζουν και εποπτεύουν τις µονάδες εσωτερικού
ελέγχου.
Στο δεύτερο µέρος υιοθετούµε έναν νέο θεσµό στη δηµόσια
διοίκηση, εκείνο του συµβούλου ακεραιότητας. Σας καλώ να σκεφτείτε ότι οι υπάλληλοι δηµόσιων φορέων στη χώρα µας κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους µπορεί να έρθουν αντιµέτωποι
µε περιστατικά διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας ή παρενόχλησης από συναδέλφους και προϊσταµένους, µε τον φόβο του στιγµατισµού ή των αντιποίνων να αποθαρρύνει εκείνους τους υπαλλήλους να αναφέρουν την όποια αντιεπαγγελµατική συµπεριφορά.
Κληθήκαµε να παρακολουθήσουµε τη διεθνή πρακτική. Εκεί
εντοπίσαµε την επιτυχηµένη ανάπτυξη και λειτουργία του θεσµού του συµβούλου ακεραιότητας, τον οποίον εισάγουµε στο
παρόν σχέδιο νόµου. Ηθικά διλήµµατα, αναφορές παραβιάσεων
ακεραιότητας, καθώς και εκπαίδευσης σχετικά µε κώδικες ηθικής
και δεοντολογίας είναι µερικά από τα πεδία που ο σύµβουλος θα
καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες συµβουλευτικού, υποστηρικτικού και ενηµερωτικού χαρακτήρα που αφορούν
στην ηθική και την ακεραιότητα στον εργασιακό χώρο.
Επιτρέψτε µου, στο σηµείο αυτό, να σας υπενθυµίσω µια από
τις κρισιµότερες παρεµβάσεις µας που αφορούν στη δηµόσια διοίκηση, εκείνη του επιτελικού κράτους. Κατά την ψήφισή του
τότε, είχαµε συµφωνήσει στην ανάγκη του διαχωρισµού κυβέρνησης και διοίκησης, µια διάκριση που µας έδινε τη δυνατότητα
να διαµορφώσουµε µια ξεκάθαρη εικόνα των υποχρεώσεων, ευθυνών και λειτουργιών του δηµόσιου τοµέα στο σύνολό του.
Το παρόν σχέδιο νόµου σαφώς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα την εµβαθύνει. Και αυτό, γιατί αγκαλιάζει
τις διαδικασίες ενός δηµόσιου οργανισµού συνολικά. Από την οικονοµική διαχείριση, τις προµήθειες και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, στην αξιολόγηση της απόδοσης, την ακεραιότητα και την εσωτερική υπηρεσιακή επικοινωνία καλύπτουµε
κάθε πτυχή του δηµόσιου τοµέα. Με ένα πλαίσιο συνεκτικό, ολοκληρωµένο και ακριβές αναπτύσσουµε όλα εκείνα τα επιµέρους
στοιχεία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας.
Την ίδια στιγµή εισάγουµε µια λογική στη δηµόσια διοίκηση,
που είναι κατά τη γνώµη µου πολύ σηµαντική. Αναφέροµαι στην
κατανοµή ευθύνης και ρόλου ενός δηµόσιου λειτουργού, που
αναλαµβάνει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, συνδεδεµένες µε
προϋποθέσεις, στόχους αλλά και την επιβράβευση της ικανότητάς του. Μιλάµε, εποµένως, για µια νέα οργανωτική νοοτροπία,
που αποτελεί προϋπόθεση, ώστε το παρόν σχέδιο να πετύχει,
µια οργανωτική νοοτροπία που προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον και την παροχή ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών στους πολί-
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τες, ενισχύει την ευελιξία και την αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα, παρέχει τα εχέγγυα στη δηµόσια διοίκηση να αναπτύξει ανεξάρτητα ένα θεσµικά υγιές και υπηρεσιακά άρτιο
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και ακεραιότητας, κωδικοποιεί και
εκσυγχρονίζει ένα κατακερµατισµένο θεσµικό πλαίσιο, που δίνει
προτεραιότητα στη βελτίωση των δοµών και διαδικασιών της δηµόσιας διακυβέρνησης και ταυτοχρόνως ενισχύει τους µηχανισµούς διαφάνειας και λογοδοσίας. Τέλος, εξισορροπεί την άµεση αντιµετώπιση του αντικτύπου της πανδηµίας µε την εγγύηση
των αποτελεσµατικών δικλείδων ασφαλείας.
Αυτή την αλλαγή υπηρετεί το παρόν σχέδιο νόµου. Γι’ αυτήν
την αλλαγή τοποθετούµαι σήµερα θετικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καππάτο.
Το λόγο έχει η κ. Παναγιού (Γιώτα) Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ
και την όµορφη Βοιωτία και τη Λειβαδιά.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαζί µε την υγειονοµική και οικονοµική κρίση, που συνεχίζονται, η πιο ανησυχητική εξέλιξη των
ηµερών είναι η αυξανόµενη κρίση εµπιστοσύνης που βιώνει η κοινωνία. Κρίση εµπιστοσύνης απέναντι σε µια αποτυχηµένη Κυβέρνηση και έναν «ανέµελο» Πρωθυπουργό, που έβαλαν λουκέτο
στη χώρα όταν θρηνούσαµε λίγες εκατοντάδες θύµατα COVID19 και ανοίγουν τώρα που θρηνούµε εννέα χιλιάδες πενήντα συνανθρώπους µας, ένα λουκέτο που προκάλεσε τη φτωχοποίηση
αµέτρητων συµπολιτών µας χωρίς να αναχαιτίσει την πανδηµία.
Κρίση εµπιστοσύνης απέναντι σε µια αναξιόπιστη Κυβέρνηση,
που δεν ενισχύει τη δηµόσια υγεία µε υποδοµές και προσωπικό,
δεν προχωρά στη συνταγογράφηση των τεστ, ενώ αντίθετα φορτώνει την ευθύνη στους πολίτες µε τα self tests, για να ανοίξει
χωρίς κανένα σχέδιο την αγορά, τα σχολεία, τον τουρισµό.
Μέρα µε τη µέρα οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι κάτι σάπιο
υπάρχει στο «βασίλειο της αριστείας», µια διάχυτη ατµόσφαιρα
παρακµής, µε πρόσφατα συµπτώµατα της ανυπόληπτες τηλεπερσόνες που απειλούν Υπουργούς, τις δολοφονίες δηµοσιογράφων, καθώς και την προσπάθεια κουκουλώµατος της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας των εκλεκτών της Κυβέρνησης.
Ας περάσουµε τώρα στο νοµοσχέδιο, που αποτελεί ακόµη ένα
κακής ποιότητας προϊόν της νοµοθετικής φάµπρικας της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ παρά να αναφερθώ προσωπικά και
σε εσάς, διότι το αλαζονικό µάλλον ύφος σας είναι αυτό που µε
προκαλεί. Εργάζεστε σκληρά, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να
λέτε δηµόσια, όταν δουλέψατε όλο το Σαββατοκύριακο για να
φέρετε ακόµη ένα νοµοσχέδιο, την ψήφο των αποδήµων. Πράγµατι, δουλεύετε νυχθηµερόν, για να καταφέρετε τα τριάντα τέσσερα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου στη διαβούλευση να
διπλασιαστούν κατά την κατάθεση στη Βουλή και να τριπλασιαστούν σχεδόν µε τις τροπολογίες! Είναι υπερπαραγωγή αποσπασµατικών, όµως, διατάξεων, χωρίς συνάφεια, σχεδιασµό και
σύνθεση, µε εµβόλιµα άρθρα, χωρίς καµµία διαβούλευση πλέον
στα 2/3 του νοµοσχεδίου. Όµως, µε τόσα νοµοσχέδια-σκούπα,
κύριε Υπουργέ, καταντήσαµε χωµατερή!
Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι ενώ στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης πραγµατικά λάµψατε µε την απραξία σας, στο Υπουργείο Εσωτερικών είστε αποφασισµένος να αναπληρώσετε τον χαµένο χρόνο. Ο διάδοχός σας κ. Λιβανός κυριολεκτικά τρέχει και
δεν φτάνει. Τρέχει να ανασυγκροτήσει έναν διαλυµένο ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν θα µπορέσει να καταβάλει έγκαιρα τις επιδοτήσεις. Τρέχει να ενισχύσει έναν ΕΛΓΑ, που έχει αποψιλωθεί από
προσωπικό και δεν µπορεί να κάνει αυτοψίες και γενικά τρέχει
να συµµαζέψει τα ασυµµάζευτα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι όπως λύσατε τα προβλήµατα των Ελλήνων αγροτών, έτσι θα λύσετε και
τα προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εγκαινιάζετε τη θητεία σας στο καινούργιο πόστο
µε ένα σχέδιο νόµου για τον εσωτερικό έλεγχο στον δηµόσιο
τοµέα, χωρίς να επιλύετε προβλήµατα συντονισµού µεταξύ των
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υφιστάµενων ελεγκτικών µηχανισµών, είτε στον στενό δηµόσιο
τοµέα είτε στην αυτοδιοίκηση. Όπως µας είπαν και οι φορείς, µε
δεδοµένη την υποστελέχωσή τους, αφήνετε ακόµη ένα παράθυρο για αναθέσεις σε ιδιώτες ελεγκτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου η Κυβέρνηση αραδιάζει, για µια ακόµα φορά, ένα απερίγραπτο συνονθύλευµα ετερόκλητων διατάξεων επί παντός επιστητού, όπως για την πολύπαθη πραγµατικά επί των ηµερών της Κυβέρνησης τοπική αυτοδιοίκηση και σε αυτές θα ήθελα να
εστιάσω την κριτική µου.
Το µόνο που συνέχει αυτό το θλιβερό νοµοθετικό κουβάρι είναι
η εµµονή σας για καθυπόταξη της αυτοδιοίκησης, για προώθηση
του συγκεντρωτισµού, του παραγοντισµού, της αδιαφάνειας, της
χειραγώγησης, της άνευ όρων παράδοσης τελικά στα ιδιωτικά
συµφέροντα. Και όλα αυτά επιδιώκονται µέσω της διάλυσης του
βασικού κυττάρου της δηµοκρατίας στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή
των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων. Ο προκάτοχός
σας, ο κ. Θεοδωρικάκος, κύριε Υπουργέ, αφού δηµιούργησε
πρώτα τις πλασµατικές, «φυτευτές» πλειοψηφίες των δηµάρχων
στις οικονοµικές επιτροπές, τους παραχώρησε µετά τις σηµαντικότερες αρµοδιότητες των αιρετών συλλογικών οργάνων.
Τώρα παίρνετε εσείς τη σκυτάλη των αντιδηµοκρατικών παρεµβάσεων, παραβιάζοντας ξανά τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας. Έχετε χαρακτηριστική δυσανεξία απέναντι στη λαϊκή
ετυµηγορία, τη δηµοκρατική εκπροσώπηση των πολιτών και τις
συλλογικές αποφάσεις.
Έτσι, βλέπουµε αυτήν την καταστροφική πολιτική να συνεχίζεται µε το άρθρο 38. Πλέον, η Οικονοµική Επιτροπή θα µπορεί
να αποφασίζει όχι µόνο για την πρόσληψη του γενικού προσωπικού, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, αλλά και των συµβασιούχων µίσθωσης έργου, καθώς και πληρεξουσίου δικηγόρου. Τέλος, θα
αποφασίζει και για τα έσοδα των δηµοτικών κοιµητηρίων, µε δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες, κάτι που µέχρι τώρα εισηγούταν
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα δηµοτικά συµβούλια, µία ακόµη
ανταποδοτική υπηρεσία των δήµων, που προβλέπεται να ανατίθεται κι αυτή σε ιδιώτες.
Μετά από επτά διαδοχικές νοµοθετικές επιθέσεις κατά της αυτοδιοίκησης συνεχίζετε κι εσείς ακάθεκτοι. Επικαλείστε, ακόµη,
προβλήµατα κυβερνησιµότητας των δήµων, αλλά αγνοείτε σκόπιµα ότι σχεδόν σε όλους τους δήµους οι αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά, συναινετικά και οµόφωνα. Αν υπάρχουν µερικά
αντίθετα παραδείγµατα, είναι εξαιρέσεις, που µάλλον οφείλονται
σε ατυχείς χειρισµούς οµοϊδεατών σας δηµάρχων, που θέλουν
να διοικούν ανεξέλεγκτα.
Κύριε Υπουργέ, είµαι ακόµη δηµοτικός σύµβουλος, επικεφαλής δηµοτικής παράταξης της αντιπολίτευσης στον Δήµο Λεβαδέων. Όλες µας οι αποφάσεις, το 95%, λαµβάνονται οµόφωνα.
Στο άρθρο 51 συνεχίζετε τη λαθροχειρία που αφορά ακριβώς
τους πενιχρούς προϋπολογισµούς των δήµων. Δίνετε τη δυνατότητα παράτασης µέχρι τις 30 Ιουνίου στη χρήση έως 50% των
ΚΑΠ για κάλυψη άλλων λειτουργικών δαπανών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και στη δεύτερη παράγραφο, όµως, κάνετε κηδεία µε ξένα
κόλλυβα, αφού επιτρέπετε επίσης τη χρήση των ανταποδοτικών
εσόδων, δηλαδή των τελών που πληρώνουν οι δηµότες για συγκεκριµένες ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δεν φτάνει που οι πολίτες
έχουν φτωχοποιηθεί λόγω της πανδηµίας, τους ζητάτε επιπλέον
να χρηµατοδοτήσουν υποχρεώσεις του κράτους που εσείς δεν
καλύπτετε ως Κυβέρνηση!
Στραγγαλίζετε οικονοµικά τους δήµους, για να εµφανιστείτε
και πάλι ως σωτήρας κατά περίπτωση. Το έλλειµµα, όµως, των
προϋπολογισµών των δήµων, που ανέρχεται σε 569 εκατοµµύρια
µε βάση τα δικά σας απολογιστικά στοιχεία που δώσατε στην
ΚΕΔΕ, δεν καλύπτεται ούτε καν στο ήµισυ από τις µέχρι τώρα
έκτακτες επιχορηγήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Δεν προβλέψατε ούτε µισό ευρώ στον ήδη µειωµένο τακτικό
προϋπολογισµό του 2021 για την αντιµετώπιση των αναγκών της
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πανδηµίας της αυτοδιοίκησης και συνεχίζετε να µειώνετε τα
έσοδά τους έως και σήµερα µε την τροπολογία που πάλι χαρίζετε στις επιχειρήσεις εκµίσθωσης οχηµάτων οφειλές για παραβάσεις στάθµευσης, δεν τα χαρίζετε όµως και στους πολίτες.
Και δεν φτάνει που στερείτε πόρους στην αυτοδιοίκηση, της
στερείτε µε την αµάθεια και την ανικανότητά σας και σηµαντικά
αναπτυξιακά έργα που λιµνάζουν ή απεντάσσονται µε το πλαφόν
που προτείνετε στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης».
Θα ήθελα να πω στον προηγούµενο συνάδελφό που µίλησε,
γιατί προφανώς δεν το κατέχει το θέµα, ότι δεν αντιλήφθηκε µάλλον ότι όλα τα προηγούµενα έργα, αυτά των 50 εκατοµµυρίων,
γιατί και ο Δήµος Λεβαδέων 60 εκατοµµύρια είχε, ήταν από το
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», απλώς τα ξαναβάφτισαν «Αντώνης Τρίτσης».
Τέλος, η απίστευτη εµµονή σας κατά των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού και η εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε «ηµέτερους»
ιδιώτες µετακλητούς και συµβασιούχους αποτυπώνεται και στο
άρθρο 48. Με το άρθρο αυτό δίνετε δικαίωµα υπογραφής στους
µηχανικούς που εργάζονται µε οκτάµηνες συµβάσεις στα αναπτυξιακά προγράµµατα των ΟΤΑ. Και δεν το κάνετε για να βοηθήσετε, όπως λέτε, µόνο τους πολύ µικρούς δήµους που δεν
έχουν στελεχωµένες τεχνικές υπηρεσίες, το νοµοθετείτε γενικά,
γιατί θέλετε να υπονοµεύσετε και να διαβρώσετε και άλλο το δηµόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΟΤΑ, να
διαλύσετε τις εργασιακές σχέσεις, να στελεχώσετε τις δηµόσιες
υπηρεσίες µε την κοµµατική πελατεία των δικών σας δηµάρχων.
Άλλωστε, το ίδιο επιδιώκετε και µε τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που όσοι ασκήσαµε διοίκηση σε
τοπικό επίπεδο είδαµε και πάθαµε να τακτοποιήσουµε τα τεράστια χρέη τους και τελικά να τους καταργήσουµε. «Καυτές πατάτες» στα χέρια µας τις ονοµάζαµε, κύριε Υπουργέ. Για ακόµη
µία φορά, λοιπόν, χρησιµοποιείτε την αυτοδιοίκηση ως «λαγό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε µε αυτό, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινάτε την κατεδάφιση των δηµόσιων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων από
τους δήµους, για να προχωρήσετε µετά στο σκληρό πυρήνα του
κράτους. Οι προθέσεις σας, εξάλλου, για έλεγχο των προσλήψεων σε όλο το δηµόσιο φαίνονται ξεκάθαρα και στο προκλητικό
άρθρο 54.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση δεν προσφέρει καµµία αναβάθµιση του
πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο στο δηµόσιο τοµέα. Αποδεικνύει, επίσης, ότι δεν θέλει ισχυρή και ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση
που θα στέκεται στο πλευρό του πολίτη. Αντίθετα, θέλει µια αυτοδιοίκηση χωρίς δηµοκρατική νοµιµοποίηση, υποχείριο του δηµάρχου, του περιφερειάρχη και του Υπουργού, χωρίς επαρκή
χρηµατοδότηση, χωρίς µόνιµο προσωπικό, για να µπορεί να την
ελέγχει απόλυτα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Πούλου.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο από τον
ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέγεται στην Α’ Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής
και θα κλείσουµε τον κύκλο των οµιλητών µε φυσική παρουσία
µε την κ. Στεργιανή Μπίζιου, η οποία έχει ένα πρόβληµα και πρέπει να φύγει. Εάν µε ακούν από το «WEBEX» -και πρέπει να µε
ακούν-, σας λέω ότι την αυλαία θα ανοίξει ο κ. Διονύσιος Καλαµατιανός από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να ετοιµάζεται, όπως και
ο κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς.
Κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω µόνο για µία τροπολογία, εκείνη
που έχει φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τον διορισµό των καλλιτεχνικών διευθυντών των κρατικών θεάτρων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε χαρά διαπιστώσαµε πως η Κυβέρνηση επιτέλους δείχνει να κατανοεί την ανάγκη δηµοσίων διαγωνισµών για την πλήρωση των θέσεων των διευθυντών των δηµόσιων καλλιτεχνικών οργανισµών. Περιµέναµε αυτήν τη στιγµή
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από τον Αύγουστο του 2019.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κάνατε είκοσι µήνες, για να
φέρετε µια πρόχειρη, γραµµένη στο πόδι, τροπολογία ως στάχτη
στα µάτια. Και αν δεν είχε προηγηθεί εδώ που τα λέµε το σκάνδαλο µε τον διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον κ. Λιγνάδη, που
υπήρξε προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη και της κ. Μενδώνη, ούτε αυτήν τη «τσαπατσουλιά» θα είχατε φέρει στην Ολοµέλεια.
Οι προκηρύξεις των δηµοσίων θέσεων, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εξασφαλίζουν διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Η
προκήρυξη που προτείνετε οργανώνει ξανά ένα καθεστώς αδιαφάνειας και υπουργικής παντοδυναµίας, η οποία επιβάλλει τα κελεύσµατα του Μεγάρου Μαξίµου.
Μιλάτε εδώ αορίστως για µια ειδική επιτροπή που θα επιλέξει,
θα προτείνει τον διευθυντή, χωρίς να καθορίζετε τη σύνθεσή της.
Το αόριστο που λέτε για «προσωπικότητες» δεν διασφαλίζει καµµία διαφάνεια. Η Υπουργός θα διορίσει. Έχουµε το προηγούµενο
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, που είχε πολύ σοβαρούς επιστήµονες, όταν παρέλαβε το Υπουργείο η κ. Μενδώνη.
Είχε πολύ σοβαρούς επιστήµονες, αλλά δεν συµφωνούσαν σε
όλα µε την Υπουργό. Τους άλλαξε, µε πολύ σοβαρούς επιστήµονες πάλι. Αλλά, ω του θαύµατος, από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν
αντιρρήσεις και όλα προχωράνε σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις
που βάζει η κυρία Υπουργός.
Θα διορίσει, λοιπόν, η Υπουργός αυτές τις προσωπικότητες
που θα εκλέξουν τον διευθυντή. Αλήθεια, µε ποια κριτήρια θα
επιλέξει να στελεχώσει αυτήν την επιτροπή; Με κριτήρια παρόµοια µε εκείνα που πρυτάνευσαν στην εκλογή του κ. Λιγνάδη;
Θεωρούµε ότι µέσα στην επιτροπή θα πρέπει να βρίσκονται οι
εργαζόµενοι, να βρίσκεται τουλάχιστον ένα µέλος του εργασιακού σωµατείου του Κρατικού ή του Εθνικού Θεάτρου και βέβαια
ένα µέλος του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών.
Οι αοριστίες, όµως, συνεχίζονται. Μας λέτε πως ο υποψήφιος
διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελµατική εµπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών ή να διαθέτει εµπειρία στην οργάνωση και λειτουργία
δραµατικής σχολής. Το διαζευκτικό «ή» επιτρέπει σε κάποιον που
δεν έχει οργανική σχέση µε το θέατρο να γίνει καλλιτεχνικός διευθυντής, φτάνει να έχει την εµπειρία ως υπάλληλος σε ένα ιδιωτικό γραφείο, ας πούµε, παραγωγής. Δεν απαιτείται καν προϋπηρεσία στη διοίκηση ενός πολιτιστικού οργανισµού. Εµπειρία
στην οργάνωση και λειτουργία µιας δραµατικής σχολής µπορεί
να έχει ο καθένας. Και εσείς, κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να κάνετε
µια επιχείρηση, να επενδύσετε σε µια δραµατική σχολή και να
διεκδικείτε µε πολλές ελπίδες τη διεύθυνση του Εθνικού µας Θεάτρου. Έτσι λέει αυτή η τροπολογία που φέρνει η κυρία Υπουργός.
Παντού στον πολιτισµένο κόσµο, σε όλη την Ευρώπη, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, καλλιτεχνικός διευθυντής είναι απαραιτήτως καλλιτέχνης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, σκηνογράφος. Πουθενά δεν υπάρχουν managers, υπάρχουν καλλιτέχνες µε διοικητικά προσόντα. Η ιστορία του θεάτρου
σηµειώνει πλήθος περιπτώσεων, µιας και ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει αρµοδιότητες κατάρτισης δραµατολογίου, καλλιτεχνικού σχεδιασµού, ελέγχου του καλλιτεχνικού έργου, του
καλλιτεχνικού αποτελέσµατος, στις οποίες βέβαια δεν µπορεί να
ανταποκριθεί ένας manager γενικώς και αορίστως. Αυτόν το
ρόλο, άλλωστε, τον έχει ήδη ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του θεάτρου.
Εσείς τι κάνετε; Ανοίγετε µε αυτήν την τροπολογία την πόρτα
να διοικούν τους δηµόσιους καλλιτεχνικούς φορείς τεχνοκράτες
ανεξαρτήτως οράµατος, ανεξαρτήτως καλλιτεχνικών προσώπων.
Δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες, γιατί στις τροπολογίες που
εισηγείστε παραµένουν οι υπερεξουσίες του καλλιτεχνικού διευθυντή και ειδικά στο ζήτηµα των οικονοµικών, αλλά δεν προλαβαίνουµε να αγγίξουµε τέτοια θέµατα.
Να σηµειώσουµε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ µε τον νόµο Βερναρδάκη το
2016 υπήρχε µια γενική πρόβλεψη για το διαγωνισµό των διευθυντών στο δηµόσιο. Τον καταργήσατε µε την ψήφιση του νόµου
για το επιτελικό κράτος. Καταργήσατε τις προκηρύξεις που είχε
ετοιµάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
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όπως περισπούδαστα µας είχε πει απ’ αυτό το Βήµα η κυρία
Υπουργός, και µετά πίσω από κλειστές πόρτες διόρισε τον κ. Λιγνάδη, τον οποίο όµως, όπως πάλι η ίδια µάς είπε, είχε γνωρίσει
τρεις ηµέρες πριν. Τη συνέχεια την ξέρετε, όπως την ξέρουν και
όλοι οι Έλληνες και δυστυχώς την έµαθαν και οι ξένοι.
Οι τροπολογίες που φέρνετε χωρίς διαβούλευση είναι προσχηµατικές και δηλώνουν απλώς την αποτυχία σας. Επιχειρείτε να
µπαλώσετε την κατάσταση στα δύο Κρατικά Θέατρα, Εθνικό και
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που τόσο βάναυσα κακοποιήσατε. Το Εθνικό Θέατρο ειδικά πληγώθηκε ανεπανόρθωτα.
Είναι αυτό το θέατρο, όπου µε την παρουσία της κυρίας Υπουργού ο αποπεµφθείς καλλιτεχνικός διευθυντής υποδεχόταν τον
Πρωθυπουργό, που ερχόταν να παρακολουθήσει την ανάγνωση
στην πρόβα των «Περσών» του Αισχύλου για την Επίδαυρο.
Απρεπέστατη κίνηση απέναντι στο θέατρο και τους ανθρώπους του!
Αυτή η στιγµή, η στιγµή της ανάγνωσης είναι ιερή, είναι µυσταγωγία. Δεν συµµετέχει κανείς που δεν συνεργάζεται για το
ανέβασµα. Κάποιος έπρεπε να το πει στον ανέµελο και εδώ Πρωθυπουργό, που δεν ήξερε. Η κυρία Υπουργός έπρεπε να ξέρει.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής ήξερε σίγουρα. Και από τους χαρούµενους εναγκαλισµούς Υπουργού, διευθυντή, Πρωθυπουργού
περάσαµε στο «δεν ξέραµε ποιος είναι» ή «µας ξεγέλασε, γιατί
είναι καλός ηθοποιός». Καλός ηθοποιός! Γούστα είναι αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Δεν είναι σοβαρά;
Καθόλου σοβαρά δεν αντιµετωπίζετε τον πολιτισµό. Εγκλήµατα
κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Παππά, σας παρακαλώ. Μη τον διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Καθόλου σοβαρή
δεν είναι η αντιµετώπισή σας στο ύψιστο κεφάλαιο αυτής της
χώρας. Δεν σας αρέσει. Ακούστε τα, λοιπόν.
Αυτές οι ρυθµίσεις πολύ φοβάµαι πως είναι φωτογραφικές.
Πραγµατικά, φοβάµαι πως προσβλέπουν σε κάποιον ή κάποια µε
πολύ χαµηλά προσόντα. Μετά απ’ όλα αυτά τα δύσοσµα της πολιτείας σας στο χώρο του πολιτισµού, έρχεστε, λοιπόν, να καλύψετε όπως-όπως και µε κουτοπόνηρο τρόπο τις εγκληµατικές
σας πολιτικές.
Άκου δεν είναι σοβαρά αυτά που λέµε για την πλήρωση του
διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, όταν ζούµε και έχουµε ζήσει
αυτά που έχουµε ζήσει µε τους εκλεκτούς σας!
Δεν αξίζετε στον πολιτισµό. Δεν αξίζετε στον ελληνικό λαό.
Πραγµατικά, δεν αξίζετε να διαφεντεύετε τις τύχες του.
Και βεβαίως, καταψηφίζουµε όλες τις τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκουρολιάκο.
Όπως προανέφερα, θα κλείσει την αυλαία οµιλητών µε φυσική
παρουσία η κ. Στεργιανή Μπίζιου από τη Νέα Δηµοκρατία. Ο κ.
Καλαµατιανός και ο κ. Κοτρωνιάς θα µείνουν λίγο στην αναµονή,
γιατί µου ζήτησε το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
Το λόγο έχει η κ. Στεργιανή Μπίζιου από τη Νέα Δηµοκρατία
και την όµορφη Λάρισα.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµόσια διοίκηση είναι ο νούµερο ένα παράγοντας εύρυθµης λειτουργίας του
κράτους. Παθογένειες, όπως η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, η γραφειοκρατία, πλήττουν την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών, υπονοµεύουν τη σχέση του πολίτη µε το κράτος και
κάνουν φανερή την επιτακτική και άµεση ανάγκη για τον ριζικό
επαναπροσδιορισµό του δηµόσιου τοµέα µέσα από βαθιές
τοµές. Είναι, δυστυχώς, βαθιά ριζωµένη στην κοινωνία µας η αντίληψη ότι η δηµόσια διοίκηση δεν λειτουργεί προς εξυπηρέτηση
του δηµόσιου συµφέροντος αλλά των επιµέρους συµφερόντων.
Η διαφθορά στη δηµόσια διοίκηση έχει σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις, άµεσες και έµµεσες, στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι
οι δηµόσιοι υπάλληλοι δίνουν όρκο που τους δεσµεύει για την
τήρηση των νόµων περισσότερο από τους υπόλοιπους πολίτες.
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Όταν αναφερόµαστε σε φαινόµενα διαφθοράς, η πρώτη µας
σκέψη είναι η δωροδοκία και ο χρηµατισµός. Δεν είναι, όµως,
µόνο αυτά. Διαφθορά σηµαίνει κακή διαχείριση των πόρων του
κράτους, διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, κακή ποιότητα
παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών, εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών και κατάχρηση εξουσίας. Κοινός παρονοµαστής όλων των διαφορετικών εκφάνσεων της διαφθοράς είναι
ότι καταλήγουν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του πολίτη.
Η διαφθορά δεν έχει αντίκτυπο µόνο στους δηµόσιους χώρους
ως αποτέλεσµα της κακοδιαχείρισης, αλλά ενισχύει την κοινωνική αδικία και υπονοµεύει την εµπιστοσύνη των πολιτών προς
το κράτος, τους θεσµούς και τις κυβερνήσεις. Η διαφθορά ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες, δηλητηριάζει την κοινωνική συµβίωση και το πολιτικό µας σύστηµα.
Το ελληνικό δηµόσιο και η ελληνική πολιτική έχουν κατηγορηθεί περισσότερο από όσο όλοι εδώ µέσα θα θέλαµε να παραδεχθούµε για σύγκρουση συµφερόντων, για πελατειακές σχέσεις,
για ευνοιοκρατία. Ο µη κυβερνητικός οργανισµός Διεθνής Διαφάνεια κατατάσσει το 2016 την Ελλάδα στην 69η θέση ανάµεσα
σε 176 χώρες στον δείκτη αντίληψης για τη διαφθορά. Μεταξύ
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µόνο η Βουλγαρία
ήταν σε χαµηλότερη θέση από την Ελλάδα το 2016. Σύµφωνα
επίσης µε πρόσφατη έρευνα του ΣΕΕΔΔ, τέσσερις στους δέκα
επιχειρηµατίες στην Ελλάδα εκτιµούν ότι η διαφθορά και το έλλειµµα διαφάνειας αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην εύρυθµη
λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και ο εµπνευστής
του σηµερινού νοµοσχεδίου, ο κύριος Υπουργός, οραµατίζονται
ένα δηµόσιο τοµέα που θα λειτουργεί µε όρους διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας, έναν δηµόσιο τοµέα όχηµα στην πορεία ανάπτυξης της χώρας µας. Οραµατίζονται ένα δηµόσιο
τοµέα που θα λειτουργεί µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Αυτή η Κυβέρνηση δεσµεύτηκε να υλοποιήσει τις απαραίτητες
µεταρρυθµίσεις που θα κάνουν τη χώρα µας σύγχρονη, ανταγωνιστική και φιλική στον πολίτη. Καµία µεταρρύθµιση, όµως, δεν
µπορεί να ελπίζει σε επιτυχία, αν δεν λειτουργεί σωστά η δηµόσια διοίκηση. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας της δηµόσιας
διοίκησης αποτελούν την πρώτη από τις µεταρρυθµιστικές προτεραιότητες της χώρας.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία που συζητάµε σήµερα εισάγει
ρυθµίσεις για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
σε όλο το δηµόσιο τοµέα. Ρυθµίζονται οι αρχές, οι έννοιες, οι φορείς και τα όργανα που επιφορτίζονται µε τα καθήκοντα για την
άσκησή του. Διαµορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των µονάδων εσωτερικού ελέγχου. Διασφαλίζονται οι όροι κατοχύρωσης
της ανεξαρτησίας κατά την εφαρµογή του. Ενισχύονται οι µηχανισµοί λογοδοσίας στο εσωτερικό του κάθε φορέα της δηµόσιας
διοίκησης και πιστοποιείται η συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.
Η διαφθορά και η κατάχρηση εξουσίας αντιµετωπίζονται µόνο
µε έλεγχο, ακεραιότητα και λογοδοσία. Μόνο έτσι περιορίζονται
οι ευκαιρίες για κατάχρηση της εξουσίας.
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
καλής διακυβέρνησης στο δηµόσιο τοµέα. Με τον έλεγχο διασφαλίζουµε ότι οι δηµόσιοι πόροι χρησιµοποιούνται υπεύθυνα
και αποτελεσµατικά για την επίτευξη των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων. Μέσα από τον έλεγχο επιτυγχάνεται η λογοδοσία και
κατ’ επέκταση οικοδοµείται εµπιστοσύνη µεταξύ των πολιτών και
της διοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά τους δηµόσιους οργανισµούς να εντοπίζουν τους κινδύνους και να προτείνουν µεθόδους κατάλληλης διαχείρισης. Με τον εσωτερικό έλεγχο διασφαλίζεται ότι οι υποθέσεις των πολιτών διεκπεραιώνονται µε διαφάνεια, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια.
Ακρογωνιαίο λίθο της χρηστής διακυβέρνησης σύµφωνα µε
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αποτελεί η ακεραιότητα, η συµµόρφωση δηλαδή σε αξίες, αρχές και κανόνες που προστατεύουν το δηµόσιο συµφέρον. Ο θεσµός του σύµβουλου ακεραιότητας που εισάγεται για πρώτη φορά σήµερα είναι ένας διε-
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θνώς επιτυχηµένος θεσµός που φιλοδοξεί να δηµιουργήσει τις
συνθήκες ανάπτυξης και καλλιέργειας της απαραίτητης κουλτούρας, ηθικής και ακεραιότητας, που πρέπει να διέπει τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, εξασφαλίζοντας τα δικαιώµατα
των υπαλλήλων, προστατεύοντας όµως ταυτόχρονα το δηµόσιο
και κοινωνικό συµφέρον. Όταν ο υπάλληλος στο δηµόσιο έρχεται
κατά την άσκηση των καθηκόντων αντιµέτωπος µε περιστατικά
διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, σοβαρής αντικοινωνικής συµπεριφοράς, ακόµα και σεξουαλικής παρενόχλησης, θα απευθύνεται στο σύµβουλο ακεραιότητας που είναι επιφορτισµένος µε
την παροχή ενηµερωτικών, υποστηρικτικών και συµβουλευτικών
υπηρεσιών.
Θέλω να σταθώ στο ζήτηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης
και να πω ότι χαίροµαι ιδιαίτερα που το σηµαντικό αυτό θέµα δεν
ξεχάστηκε τώρα που κόπασε ο θόρυβος στα µέσα ενηµέρωσης,
αλλά θίγεται το σηµερινό νοµοσχέδιο ως ζήτηµα ακεραιότητας
και ηθικής.
Η δηµόσια διοίκηση οφείλει να είναι παράδειγµα συµπεριφοράς για τους πολίτες. Οφείλει να λειτουργεί υποδειγµατικά. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να γίνει από µόνο του. Πρέπει εµείς να δηµιουργήσουµε το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα είναι ενταγµένες οι καλές πρακτικές. Πρέπει εµείς να δηµιουργήσουµε το
πρόσφορο έδαφος, ώστε να γεννηθεί, να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η κουλτούρα της ακεραιότητας.
Ο ποιητής µας, ο Κώστας Καρυωτάκης, που υπήρξε και ο ίδιος
δηµόσιος υπάλληλος σε ένα άρθρο του που δηµοσιεύτηκε το
1928 και τιτλοφορείται «Ανάγκη χρηστότητος» έγραψε: «Αλλά
µήπως έπραξε τίποτε η Κυβέρνησις διά να ενισχύσει ηθικώς τους
υπαλλήλους, διά να εξασφαλίσει την ανεξαρτησίαν των, διά να
τους απαλλάξει από τας κοµµατικάς πιέσεις; Ούτε µία δραχµή
δεν απητείτο προς τούτο.» Σήµερα µπορούµε να πούµε πως ναι,
η Κυβέρνηση αυτή έπραξε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
κυρία Μπίζιου και για την τήρηση του χρόνου, όπως υποσχεθήκατε.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ. Και σας
θέλω ψύχραιµους εδώ δεξιά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Παππάς έτοιµος
είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Με βάση τις προηγούµενες διακοπές
που έκανε, ε;
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω λίγο, σε
συνέχεια όσων είπε ο εισηγητής µας, ο κ. Χατζηγιαννάκης και οι
υπόλοιποι συνάδελφοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αλλά και άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, µιλώντας για
την ουσία, για το ζουµί αυτού του νοµοσχεδίου. Γιατί η αλήθεια
είναι ότι ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει πάρα πολλά άρθρα
σου δίνει την ευκαιρία να µιλήσεις επ’ αυτών, αλλά δεν πρέπει
να χάσουµε το δάσος.
Εδώ το δάσος αυτού του νοµοσχεδίου ποιο είναι; Είναι η θεσµοθέτηση αυτών των συµβούλων ακεραιότητας και η ενεργοποίηση, η ίδρυση ή -µε έναν τρόπο ειπώθηκε ότι αυτά έχουν έτσι
και αλλιώς θεσµοθετηθεί- οι θέσεις σε λειτουργία των µονάδων
εσωτερικού ελέγχου.
Ερώτηµα κρίσιµο, καθοριστικό για την ουσία: Αυτοί οι περίφηµοι σύµβουλοι ακεραιότητας -καλά οι µονάδες έτσι και αλλιώς
από τον Υπουργό ορίζονται- πώς θα ορίζονται; Πώς θα προκύψουν µια µέρα στα Υπουργεία, στους φορείς ή όπου αλλού προκύψουν; Με βάση το νοµοσχέδιο «Η κάλυψη των θέσεων συµβούλων ακεραιότητας θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας». Διαβάζω από το ίδιο το νοµοσχέδιο την πρώτη παράγραφο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια νοµοτεχνική βελτίωση
πάνω σε αυτά. Αν είναι, µας το λέτε µετά κύριε Βορίδη. Παράγραφος δεύτερη: «Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη
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της θέσης του συµβούλου ακεραιότητας γίνεται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του διοικητή της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας». Αυτό είναι το ζουµί του νοµοσχεδίου. Δηλαδή ιδρύεται ο θεσµός του συµβούλου ακεραιότητας, άλλοι
λένε του αδιάφθορου.
Πώς ορίζεται ο σύµβουλος ακεραιότητας; Με ποιανού τις αποφάσεις ορίζεται σε τελική ανάλυση; Της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του διοικητή της. Αυτή είναι η ταµπακιέρα. Αυτή είναι η
ουσία. Είναι µια διακοµµατική διαδικασία από την οποία θα προκύψουν αυτοί; Όχι. Είναι µία αξιοκρατική διαδικασία, µε την
οποία αυτοί οι σύµβουλοι ακεραιότητας θα προκύψουν; Απολύτως όχι. Γιατί; Διότι ποιος είναι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας και τι είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας; Ο Διοικητής
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κ. Μπίνης, είναι ένας αναξιοκρατικά επιλεγµένος σε αυτήν τη θέση, εντελώς µε βάση τα κοµµατικά κριτήρια και την ιδιότητα του ως φίλου του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και ο οποίος ανέλαβε αυτόν τον ρόλο. Η
δε Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάθε άλλο από ανεξάρτητη αρχή
είναι. Ένα σκληρό κοµµατικό δεξιό σύστηµα είναι.
Αυτοί, λοιπόν, τώρα τι γίνονται; Κλωνοποιούνται, πολλαπλασιάζονται και γεµίζει το ελληνικό δηµόσιο, γεµίζουν οι φορείς του
δηµοσίου, τα Υπουργεία, οι αρχές, η αυτοδιοίκηση, όσοι προβλέπεται µε τους ίδιους ακριβώς κλώνους αυτού του πολύ συγκεκριµένου, πολύ σκληρού δεξιού συστήµατος. Αυτή, λοιπόν, είναι
η ουσία, είναι η ταµπακιέρα αυτού του νοµοσχεδίου, ότι έρχεται
στην πραγµατικότητα να απλώσει σε όλο τον δηµόσιο τοµέα ένα
σύστηµα σκληρά δεξιό, για να µην ελέγχονται οι κολλητοί του
συστήµατος. Γιατί σιγά µην κάνει έλεγχο τώρα ο σύµβουλος ακεραιότητας που έχει επιλεγεί από τον κ. Μπίνη στον κύριο τάδε
που θα παίρνει σήµα ότι «είναι δικός µας», ότι «είναι δικό µας
παιδί».
Άρα, οι µονάδες ελέγχου και οι σύµβουλοι ακεραιότητας στην
πραγµατικότητα είναι µονάδες έλεγχου και σύµβουλοι µη ακεραιότητας και µη ελέγχου των κολλητών της Δεξιάς Κυβέρνησης,
από τη µία και από την άλλη, ελέγχου των δηµοσίων υπαλλήλων,
των κρατικών λειτουργών που δεν ανήκουν στο δεξιό σύστηµα
διακυβέρνησης, µε την έννοια ότι προφανώς θα επιχειρήσουν και το λέω ευθέως κ. Βορίδη- µε θεµιτές και αθέµιτες µεθοδεύσεις να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την κρατική διοίκηση, τους
δηµόσιους λειτουργούς και µε εκβιασµούς και µε απειλές και µε
οτιδήποτε θα περνάει από το χέρι τους. Αυτό το σύστηµα εγκαθιδρύετε, κύριε Βορίδη. Ακριβώς αυτό εγκαθιδρύετε. Και εγκαθιδρύετε ακριβώς αυτό το σύστηµα, γιατί αν δεν θέλατε να είναι
τέτοιο το σύστηµα που εγκαθιδρύετε, είχατε όλη την ευχέρεια
να πείτε: σύµβουλοι ακεραιότητας, σύµβουλοι ακεραιότητας, µονάδες εσωτερικού ελέγχου, µονάδες εσωτερικού ελέγχου, αλλά
από διακοµµατικό έλεγχο, αφού µε ρωτάτε µε νόηµα, κύριε Βορίδη.
Εσείς, όµως, όταν ακούτε διακοµµατικό, συναινετικό έλεγχο,
αξιοκρατικές διαδικασίες, «βγάζετε σπυράκια» πολιτικά, όχι ατοµικά, γιατί δεν πιστεύετε στην αξιοκρατία, δεν πιστεύετε στη διαφάνεια. Πιστεύετε στο σκληρό δεξιό κοµµατικό κράτος και αυτό
υπηρετείτε και αυτό θεσπίζετε ότι αυτό θεσµοθετείτε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ποιος σας εµπόδισε να φέρετε µία νοµοθετική ρύθµιση οι σύµβουλοι ακεραιότητας να επιλέγονται µε διακοµµατική επιτροπή;
Γιατί, δεν είναι καθιερωµένο αυτό στη χώρα µας; Οι ανεξάρτητες
αρχές, συνταγµατικά κατοχυρωµένες, δεν επιλέγουν τον όποιον
πρόεδρο υπάγεται σε αυτή την κατηγορία αυτών των ανεξάρτητων αρχών και τα µέλη µέσα από διακοµµατική αυξηµένη πλειοψηφία τώρα πια των 3/5, ναι ή όχι; Βεβαίως και ναι. Αυτή είναι
η αλήθεια. Γιατί δεν το κάνετε και σε αυτήν την περίπτωση, από
την ώρα που θέλετε και να τους εγκαταστήσετε και πάνω από το
κεφάλι των κρατικών λειτουργών και των δηµοσίων υπαλλήλων
µε την ταµπέλα ότι θα τους ελέγχουν; Τους κολλητούς δεν θα
τους ελέγχουν. Τους άλλους θα προσπαθήσουν να τους βάλουν
υπό τον έλεγχό τους. Κανείς δεν σας εµποδίζει να το κάνετε
αυτό.
Και εάν το κάνατε αυτό και εάν ερχόταν ένα κόµµα της Αντιπολίτευσης πάνω σε αυτό, κύριε Βορίδη, να διαφωνήσει, τότε θα
είχατε χίλια δίκια να πάρετε τη σηµαία της αξιοκρατίας και της
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διαφάνειας δική σας και να πάτε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
και να καταγγέλλετε όλους όσοι θα είχαν σε αυτή την περίπτωση
διαφωνήσει µε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Αλλά αυτό το νοµοσχέδιο,
όποιος υπηρετεί την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τον µη κοµµατισµό, που έχει διαλύσει την Ελλάδα δεκαετίες τώρα -να µην πω
αιώνες- είναι αυτό που τελικά θέλετε να εφαρµόζετε ακόµη και
αυτή τη στιγµή.
Όταν λέµε τώρα για τον κ. Μπίνη, ο οποίος θα κλωνοποιήσει
όλα τα αντίγραφά του και όλα αυτά θα διασπαρθούν σε όλο το
εύρος του κρατικού µηχανισµού, µιλάµε για έναν άνθρωπο ο
οποίος, όπως είπα προηγουµένως, επελέγη µε τις αδιαφανείς
αξιοκρατικές διαδικασίες, µε µόνο κριτήριο ότι ήταν συνεργάτης
και κολλητός του κ. Μητσοτάκη και τον οποίο τώρα µε τη ρύθµιση που φέρνετε εδώ, ενώ υποτίθεται ότι θα φέρνατε άλλη αξιοκρατική διαδικασία από το νόµο του επιτελικού κράτους για να
επιλεγεί αυτός που θα τον αντικαθιστούσε, του παρατείνετε τη
θητεία. Μάλιστα, του παρατείνετε κατά τέτοιον τρόπο, στην
πραγµατικότητα, τη θητεία, που όλοι όσοι γνωρίζουν και έχουν
προσπαθήσει, κύριε Βορίδη, να ακτινογραφήσουν το νοµοσχέδιό
σας, ξέρετε τι λένε; Ότι σπουδαίοι Έλληνες και Ελληνίδες που
µπορεί να είναι ανώτατοι δικαστικοί, σπουδαίοι επιστήµονες είτε
στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δεν µπορούν να καταλάβουν
αυτή τη θέση. Είναι τόσο φωτογραφική η πρόβλεψη που έχετε
κάνει για τη συνέχιση της παραµονής του κ. Μπίνη σε αυτή τη
θέση, που αποκλείεται εσείς που κατά τα άλλα θέλετε την αριστεία και θέλετε να γυρίσετε πίσω τους Έλληνες και θέλετε να
προάγετε την αξιοκρατία ως αρχή και ως αξία στη λειτουργία
του ελληνικού κράτους. Αυτό κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν
κάνετε κάτι άλλο.
Μπορούσατε να κάνετε το κάτι άλλο, αλλά ούτε θέλετε ούτε
πιστεύετε σε αυτό το κάτι άλλο, που είναι η αξιοκρατία, που είναι
η διαφάνεια, που είναι η αξιοσύνη µέσα στην ελληνική κοινωνία.
Δεύτερο -γιατί είναι λίγο συναφές και δεν θα επαναλάβω τα
επιχειρήµατα περί αντισυνταγµατικότητας και τα ουσιαστικά επιχειρήµατα για αυτό το περιβόητο άρθρο για το ΑΣΕΠ- έχω να
προσθέσω ένα ερώτηµα, κύριε Βορίδη. Αυτή τη στιγµή κάνετε
αυτή τη διάταξη, γιατί προφανώς -ο κόσµος το έχει τούµπανοθέλετε -και δεν µε ενδιαφέρουν τα πρόσωπα- να δώσετε συνέχεια και παράταση στη θητεία ορισµένων µελών της Ανεξάρτητης Αρχής του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού,
του ΑΣΕΠ δηλαδή.
Ειλικρινά δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες και άλλες Ελληνίδες
που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι,
µέλη του ΑΣΕΠ; Οι µόνοι Έλληνες που υπάρχουν είναι αυτοί οι
οποίοι υπάρχουν σήµερα στο ΑΣΕΠ και από αυτούς -ακόµα πιο
συγκεκριµένα- όσοι είναι κολλητοί σας; Αναφέρουν, µάλιστα ούτε που ξέρω ούτε που µε ενδιαφέρει- ότι ήσασταν και συµµαθητές -και θα δούµε και τις επιλογές σας και τις προτάσεις, για
να ακριβολογώ, αλλά φεύγω από αυτό. Ειλικρινά, δεν υπάρχουν
άλλοι Έλληνες και άλλες Ελληνίδες; Εσείς ήρθατε και πήρατε
την Κυβέρνηση για να γυρίσετε τους Έλληνες της διασποράς
πίσω και τώρα τους λέτε ότι «Ξέρετε, έχω την Ανεξάρτητη Αρχή,
που είναι το ΑΣΕΠ. Πρέπει να ορίσω πρόεδρο, αντιπρόεδρο και
µέλη και δεν ανοίγω τη διαδικασία της ανανέωσης αυτού του
προσωπικού, αλλά κάνω µε νόµο ρύθµιση, για να µείνουν άλλα
τόσα χρόνια». Υπάρχει πάνω από το κεφάλι σας αυτό ερώτηµα
και αν µας ακούν Έλληνες και Ελληνίδες που εκατοντάδες χιλιάδες θα µπορούσαν να γίνουν µέλη του ΑΣΕΠ, πρέπει να γνωρίζουν ότι µε αυτό που κάνετε, στην πραγµατικότητα, τους κλείνετε
την πόρτα. Σε αυτούς κλείνετε την πόρτα. Δεν είναι µόνο ότι
µπαίνετε στη λογική τη ρουσφετολογική, την κοµµατική, την ευνοιοκρατική, την πελατειακή. Το χειρότερο είναι ότι καταδικάζετε
στον αποκλεισµό χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες που θα µπορούσαν, γιατί είναι εξαιρετικά σπουδαίοι και τρανοί, να γίνουν
επιλογές όχι των 3/5 του Κοινοβουλίου, αλλά θα σας έλεγα των
5/5 του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Και ένα τελευταίο θέµα. Κύριε Βορίδη, εσείς αποφασίσατε να
ανοίξετε αυτές τις µέρες στη χώρα ξανά τη συζήτηση σχετικά µε
τη διευκόλυνση των εκλογέων εξωτερικού κατά την συµµετοχή
τους στις εθνικές εκλογές. Και βεβαίως, θα πω και εγώ µε τη
σειρά µου ότι έχετε ήδη καρφωθεί, διότι ο κ. Μητσοτάκης πριν
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από όσα ισχυριστήκατε εσείς, είχε ήδη σπεύσει να ανακοινώσει
ότι θα πάρετε µια τέτοια πρωτοβουλία για να αλλάξετε τον νόµο,
που µε αυτήν τη θεαµατική πλειοψηφία ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηµοκρατικό του δικαίωµα; Δηµοκρατικό του δικαίωµα.
Όµως, κύριε Βορίδη, δεν είναι καθόλου σοβαρό και καθόλου
υπεύθυνο, από πλευράς σας ιδίως, να µην έχετε το πολιτικό θάρρος και την πολιτική ευθύνη να πείτε στον ελληνικό λαό: «Εµείς
εισηγηθήκαµε έναν νόµο πριν από έναν χρόνο για τον οποίο επί
έναν χρόνο θριαµβολογούσαµε, µε πρώτο και καλύτερο τον κ.
Μητσοτάκη. Αυτόν, λοιπόν, τον νόµο θέλουµε τώρα να τον αλλάξουµε». Κάθεστε τώρα και κρύβεστε; Πραγµατικά, δεν είναι
ντροπή να κρύβεστε πίσω από µία συνέντευξη που βρήκατε ότι
έδωσε η κ. Τζάκρη, που θα µπορούσε να έχει δώσει ο κ. Ραγκούσης ή ο κ. Χατζηγιαννάκης; Είναι αυτό επίπεδο ελληνικής πολιτικής ηγεσίας για ένα τόσο κρίσιµο και καθοριστικό θέµα που
αφορά εκατοµµύρια Ελληνίδων και Ελλήνων; Τι κάθεστε και κρύβεστε πίσω από την κ. Τζάκρη;
Γιατί δεν έρχεστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν βγαίνετε
στον ελληνικό λαό να πείτε «θέλουµε να τον αλλάξουµε, γιατί κάναµε λάθος, γιατί µας πήρε στον λαιµό του ο Θεοδωρικάκος».
Μην κρυβόµαστε, περί αυτού πρόκειται. Έλεγαν ότι οι Έλληνες
που θα ψηφίσουν θα είναι οχτακόσιες χιλιάδες, άρα είµαστε µια
χαρά. Μέχρι διαρροές κάνατε σε εφηµερίδες! Βγήκαν εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας πριν από µικρό χρονικό διάστηµα
µε πρωτοσέλιδα «Οχτακόσιες χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι θα
συµµετέχουν στη διαδικασία ως απόδηµοι των επόµενων εθνικών
εκλογών». Και επειδή προφανώς αλλάξατε γνώµη, γιατί έχετε
τους δικούς σας σχεδιασµούς -έχω άποψη, δεν σας ενδιαφέρει
ούτε µε ενδιαφέρει αυτήν τη στιγµή να µπω σε αυτή τη συζήτηση-, αντί να έρθετε και να πείτε καθαρά «εδώ είµαστε, το ανοίγουµε ξανά το θέµα», κάθεστε και χρησιµοποιείτε αυτές τις, κατά
τη γνώµη µου, εντελώς απαράδεκτες και δειλές πολιτικές τακτικές.
Κύριε Βορίδη, ένα άλλο θέµα πολύ σοβαρό. Εσείς ήσασταν
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν γνωρίζω -και ούτε µε
ενδιαφέρει να γνωρίζω, γιατί αυτή τη στιγµή απέναντί µου έχω
τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη- αν έχετε
παρακολουθήσει ή όχι µια πολύ µεγάλη, πολύ δύσκολη, πολύ
σύνθετη, αλλά και πολύ σπουδαία, κατά τη γνώµη µου, συζήτηση
που έγινε στην Ελλάδα, σε αυτό το Κοινοβούλιο πριν από έναν
χρόνο, όχι µόνο µε αφορµή την ψήφιση του συγκεκριµένου
νόµου, του ν.4648/2019, αλλά κυρίως µε αφορµή τη συνταγµατική αναθεώρηση. Διότι, αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται -όχι
µόνο βέβαια από εσάς, αλλά και από άλλες τοποθετήσεις- αυτό
που λέµε πολλές φορές, ότι η ηµιµάθεια είναι χειρότερη από την
αµάθεια.
Κάθεστε, λοιπόν, κύριε Βορίδη, και λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συµµαχία, όπως λέγατε και παλαιότερα για το ΠΑΣΟΚ
και για κάθε κόµµα που εκπροσωπούσε βασικά την προοδευτική
παράταξη, δεν θέλει την ψήφο των αποδήµων. Οι συνάδελφοι τα
έχουν συντρίψει αυτά τα επιχειρήµατα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, όµως. Είναι δυνατόν να υποβιβάζετε το επίπεδο µιας τέτοιας δηµόσιας συζήτησης, που ακόµη
και τώρα θέλετε να την ανοίξετε ξανά σε αυτό το χαµηλό επίπεδο, όταν ακόµη και τώρα ηχούν τα επιχειρήµατα που ανταλλάξαµε κατά τη διάρκεια της συνταγµατικής αναθεώρησης και
ψήφισης αυτού του νόµου σε αυτήν την Αίθουσα, πριν από λίγους µήνες;
Κύριε Βορίδη, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, αλλά η
έκθεση της Επιτροπής Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης δεν έχετε ενηµερωθεί, γι’ αυτό σας ενηµερώνω και θα το καταθέσω στη συνέχεια για τα Πρακτικά- αναφέρει συγκεκριµένα τα
εξής και αν θέλετε µετά από όλα αυτά, θα πάρετε απόφαση να
κάνετε µια σοβαρή συζήτηση γι’ αυτό το σηµαντικό θέµα: «Στις
περιπτώσεις χωρών που έχουν µεγάλους πληθυσµούς πολιτών
στο εξωτερικό, οι οποίοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά
το εκλογικό αποτέλεσµα…», δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, κύριε Βορίδη αυτά, τα λέει η Επιτροπή της Βενετίας
του Συµβουλίου της Ευρώπης «…φαίνεται καταλληλότερο ένα
σύστηµα προκαθορισµένου αριθµού αντιπροσώπων, οι οποίοι θα
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εκλέγονται από τους πολίτες εξωτερικού και θα τους εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο. Αυτή η λύση έχει υιοθετηθεί για παράδειγµα από τη Γαλλία -στη γαλλική γερουσία δώδεκα γερουσιαστές εκπροσωπούν τους Γάλλους του εξωτερικού-, την Ιταλία
-δώδεκα βουλευτές και τέσσερις γερουσιαστές εκπροσωπούν
τους Ιταλούς του εξωτερικού-, την Πορτογαλία, όπου Πορτογάλοι εξωτερικού εκπροσωπούνται τέσσερις βουλευτές».
Ξέρετε τι είναι αυτό, κύριε Βορίδη; Είναι η πρότασή µας. Αυτή
είναι η πρόταση µε την οποία προσήλθαµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και τη συνταγµατική αναθεώρηση. Είναι η άποψη του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Δεν αφήνετε κανένα επίπεδο σοβαρότητας, χωρίς να το διαλύσετε µπαίνοντας σε αυτήν τη συζήτηση µε επιχειρήµατα, όπως ότι «Έδωσε η Τζάκρη µια συνέντευξη και επειδή έδωσε η Τζάκρη µια συνέντευξη, εµείς ερχόµαστε
τώρα να αλλάξουµε τον νόµο για τους απόδηµους». Σοβαρότης
µηδέν, δυστυχώς, κύριε Βορίδη.
Πέραν αυτού, κύριε Βορίδη, πέραν του ν.4648/2019, υπερψηφίσατε το Σύνταγµα στη σηµερινή του εκδοχή, στο σηµερινό του
περιεχόµενο; Ναι ή όχι; Όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ρητορικό
το ερώτηµα. Το υπερψηφίσατε. Τι λέει το αναθεωρηµένο άρθρο
54 που υπερψηφίσατε και όχι µόνο υπερψηφίσατε, αλλά και προτείνατε την τελική του εκδοχή; Τι λέει; Θα σας πω τι λέει, κύριε
Βορίδη.
Παράγραφος 4 στο Σύνταγµα που ισχύει: «Με τον νόµο της
παρ. 4 του άρθρου 51 µπορεί να τίθενται προϋποθέσεις στην
άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, στον τόπο διαµονής τους
από τους εκλογείς που κατοικούν έξω από την επικράτεια, όπως
πραγµατικός δεσµός µε τη χώρα, αυτοπρόσωπη παρουσία σε
εκλογικό τµήµα, χρόνος απουσίας από τη χώρα ή παρουσία στη
χώρα για ορισµένο χρόνο στο παρελθόν. Με τον νόµο του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να ορίζεται ότι ορισµένες θέσεις του
ψηφοδελτίου επικρατείας κάθε κόµµατος της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταλαµβάνονται υποχρεωτικά από απόδηµους Έλληνες». Και πού καταλήγει; Προσέξτε τώρα που καταλήγει, µε
δική σας πρόταση: «Νόµος µπορεί να προβλέπει ότι η ψήφος των
εκλογέων που ψηφίζουν σε εκλογικά τµήµατα έξω από την επικράτεια -λέει το Σύνταγµα στο άρθρο 54- δεν προσµετράται σε
συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια, αλλά µόνο σε επίπεδο επικρατείας». Έχετε προτείνει να µην προσµετράται η ψήφος των
αποδήµων για την εκλογή των Βουλευτών, εσάς δηλαδή ατοµικά
και όλων κατ’ επέκταση των Βουλευτών και να προσµετράται σε
επίπεδο επικρατείας. Αυτό είναι το ελληνικό Σύνταγµα που έχετε
υπερψηφίσει.
Εσείς λοιπόν, που έρχεστε σήµερα και υποβιβάζετε σε αυτό
το χαµηλό επίπεδο αυτήν τη δηµόσια συζήτηση, πρέπει να βρεθείτε αντιµέτωποι µε µια αµείλικτη αλήθεια: Διεθνώς και στη
χώρα µας υπάρχουν δύο µοντέλα για τη διευκόλυνση των εκλογέων εξωτερικού κάθε χώρας.
Ένα µοντέλο είναι αυτό που έχει εισηγηθεί ουσιαστικά το Συµβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή ότι όταν είναι πολύ µεγάλος ο
αριθµός των απόδηµων -Γάλλων, Ελλήνων, Ισραηλινών, Ιταλών,
Ιρλανδών, Πορτογάλων-, τότε µπαίνουν περιορισµοί αναζήτησης
και διακρίβωσης του πραγµατικού δεσµού του κάθε εκλογέα µε
την πατρίδα του, για να προσµετράται η ψήφος του στο τελικό
αποτέλεσµα. Αυτό είναι το ένα µοντέλο.
Το άλλο µοντέλο είναι ότι είναι ελεύθερη η συµµετοχή των
εκλογέων στις εκλογικές διαδικασίες, χωρίς διακρίβωση του αν
διατηρούν πραγµατικό ή όχι δεσµό µε την πατρίδα, αλλά σε αυτή
την περίπτωση επιλέγουν να εκλέγουν τους δικούς τους Βουλευτές για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Άλλες χώρες έχουν δώδεκα,
άλλες χώρες έχουν έξι, εµείς είχαµε προτείνει πέντε και τέσσερις. Αυτή η περίπτωση αυτήν τη στιγµή, όπως ξέρετε επίσης δεν
ισχύει, διότι σε αυτόν τον αναγκαστικό συµβιβασµό που έγινε δεν
προβλέπεται ότι οι Έλληνες απόδηµοι θα εκλέγουν αυτοί τους
δικούς τους Βουλευτές, όπως προβλεπόταν µε τη δική µας την
πρόταση.
Κύριε Βορίδη, τα είπαµε και δηµοσίως. Φαίνεται και αποκαλύπτεται πλήρως η λογική σας σε αυτό το σχέδιο που φέρνετε
αύριο στην επιτροπή για συζήτηση. Παρεµπιπτόντως, αν αποφασίσετε ή αν αποδεχθείτε καµµιά τυχαία πρόταση αύριο να διακοπεί η κανονική ροή ψήφισης του νοµοσχεδίου που φέρνετε και
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να πάει αργότερα για να συζητηθεί, νοµίζω ότι αυτό από πλευράς
σας θα επιβεβαιώσει απολύτως και την επιπολαιότητα και την
προχειρότητα στο χειρισµό που κάνετε σε αυτό το κρίσιµο και
µείζον θέµα για τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες οµογενείς.
Αύριο θα ξέρουµε ποια θα είναι η απάντησή σας σε διάφορες
πληροφορίες που σας είπε και ο κ. Χατζηγιαννάκης. Δεν έκανε
τυχαία την ερώτηση. Ήδη κυκλοφορούν από την αρχή της συνεδρίασης.
Θα κλείσω κάπου εδώ, κύριοι συνάδελφοι. Έλεγα, λοιπόν, το
εξής, πέραν όλων αυτών η λογική σας αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι ακόµα και σε αυτό το σχέδιο νόµου δεν ήρθατε να
πείτε: «Άλλαξα γνώµη. Μας πήρε στον λαιµό του ο κ. Θεοδωρικάκος. Κάναµε γκάφα, εκτεθήκαµε, δεν ξέρουµε τι µας γίνεται
και γι’ αυτό θέλουµε να αλλάξουµε τον νόµο», αλλά πήγατε και
βάλατε µέσα και προτεινόµενες από την πλευρά σας διατάξεις
µε τις οποίες δεν είχατε κανέναν λόγο να ανακατευτείτε, όπως
είναι η κατάργηση της διακοµµατικής επιτροπής ελέγχου των
νέων ειδικών εκλογικών καταλόγων που θα σχηµατιστούν για
πρώτη φορά εν όψει εθνικών εκλογών από την εγγραφή σε αυτούς των αποδήµων, οι οποίοι θα θελήσουν να συµµετέχουν στις
εθνικές εκλογές, κάνοντας χρήση των προβλέψεων του νόµου
για τη διευκόλυνση της ψήφου τους.
Κλείνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
λέγοντας σε εσάς, κύριε Βορίδη, το εξής: Επιτρέψτε µου, είναι
µια γενικότερη παρατήρηση και αφορά το νοµοσχέδιο αυτό στο
σύνολό του, δεν ξέρω αν και κατά πόσο µπορεί κι εσείς ήδη να
το σκέφτεστε, γιατί δεν νοµίζω ότι η πολιτική εµπειρία σας είναι
µικρή. Υπάρχουν δύο ειδών νοµοσχέδια. Υπάρχουν τα νοµοσχέδια τα οποία γίνονται νόµοι του κράτους και στη συνέχεια γι’ αυτούς τους νόµους µιλάνε έξω από τη Βουλή θετικά και µε έναν
τρόπο έκφρασης θαυµασµού οι πολίτες, φορείς και εκπρόσωποι
της κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν και νοµοσχέδια που έγιναν
νόµοι του κράτους και για τα οποία µιλούν µόνο αυτοί οι οποίοι
τα εισηγήθηκαν.
Αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα, έχει ακριβώς αυτή
τη λογική της επέκτασης και διακλάδωσης του σκληρού δεξιού
κράτους στον δηµόσιο τοµέα -προσωπικά δεν έχω καµµία απολύτως αµφιβολία ότι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία-, είναι δηλαδή ένα νοµοσχέδιο, το οποίο όταν γίνει νόµος του κράτους, οι
µόνοι οι οποίοι θα µιλάτε γι’ αυτό θα είστε εσείς.
Όσον αφορά δε τους εκατοντάδες χιλιάδες δηµόσιους υπαλλήλους είναι βέβαιο ότι ένα από τα βασικά τους αιτήµατα συν τω
χρόνω θα είναι η κατάργηση αυτού του νόµου, ο οποίος αναµένεται σε λίγη ώρα να ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει και µια τρίτη κατηγορία νοµοσχεδίων και νόµων, κύριε Βορίδη. Και υπάρχει, κατά τη
γνώµη µου, η βεβαιότητα ότι µέσα σε αυτά ανήκει και αυτό το
νοµοσχέδιο. Είναι εκείνα τα νοµοσχέδια για τα οποία ούτε εσείς
δεν θα θέλετε να µιλάτε µετά από λίγο καιρό.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ραγκούση.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε το µείζον και κρίσιµο
θέµα της πανδηµίας. Η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ. Δεν
πρέπει να συνηθίζουµε σε αυτήν τη ζοφερή κατάσταση και έχουµε χρέος να την αναδεικνύουµε συνεχώς στον δηµόσιο διάλογο. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2020 είχαµε εξακόσιες είκοσι
έξι απώλειες από τον ιό. Μετά από πέντε µήνες του πιο σκληρού
και πιο παρατεταµένου lockdown σε όλη την Ευρώπη, µε αλλοπρόσαλλα µέτρα που συνεχώς τροποποιούνται, φτάσαµε να
έχουµε εννέα χιλιάδες εκατό νεκρούς και καθηµερινά πάνω από
οκτακόσιους διασωληνωµένους και τέσσερις χιλιάδες κρούσµατα. Δυστυχώς, έχουµε κάθε µέρα και πάνω από εκατό ασθε-
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νείς που έχουν ανάγκη από µονάδα εντατικής θεραπείας και δεν
βρίσκουν άµεσα θέση.
Η αποτυχία της Κυβέρνησης στη διαχείριση της υγειονοµικής
κρίσης αποδεικνύεται από την εξέλιξη των πραγµάτων. Αντί η Κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει τη δραµατική κατάσταση και να
εφαρµόσει, έστω και τώρα, ένα συγκροτηµένο σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης, προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη πάντα στους
άλλους, στη νεολαία, στους πολίτες µε την ατοµική ευθύνη, στην
Αντιπολίτευση και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Οφείλετε να συνέλθετε και να δείξετε, επιτέλους, την υπευθυνότητα που αρµόζει σε αυτήν τη δύσκολη και δραµατική κατάσταση.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της ψήφου των Ελλήνων της διασποράς. Ο κ. Βορίδης και η Κυβέρνηση συνολικά, σαν έτοιµη από
καιρό, έχει µπει σε µια διαδικασία δηµιουργίας εντυπώσεων και
προσπαθεί να εκµεταλλευτεί το πολύ σοβαρό ζήτηµα της ψήφου
των αποδήµων.
Είναι προφανές ότι προσπαθεί να διαστρέψει την πραγµατικότητα και να παραπλανήσει τους Έλληνες της διασποράς για µικροπολιτικούς και ψηφοθηρικούς λόγους. Προσπαθεί να θολώσει τα νερά, ενώ είναι ξεκάθαρη η θέση και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι η ίδια και σταθερή χρόνια τώρα. Άλλοι άλλαξαν θέση και
τώρα εµφανίζονται τιµητές.
Είναι ξεκάθαρο ότι η πρόταση αναθεώρησης του ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε συγκεκριµένο αριθµό Βουλευτών που εκλέγονται σε ευρύτερες εκλογικές περιφέρειες µόνιµης εγκατάστασης Απόδηµου Ελληνισµού, µε ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε µια από αυτές,
χωρίς περιορισµούς, πλην της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη.
Επειδή δεν παίξαµε ούτε παίζουµε ποτέ εκλογικά, µικροπολιτικά
και µικροκοµµατικά παιχνίδια στις πλάτες των αποδήµων και
επειδή θέλαµε και θέλουµε να συµµετέχουν αυτοί στην εκλογική
διαδικασία, συναινέσαµε σε µια διακοµµατική πρόταση που ψηφίστηκε µόλις πριν λίγους µήνες από τη µεγάλη πλειοψηφία του
Κοινοβουλίου.
Τώρα τι έγινε, κύριε Υπουργέ, και αλλάξατε γνώµη; Τι συνέβη
και φέρνετε καινούργια διάταξη άρον-άρον; Φαίνεται ότι κάτι δεν
σας βγαίνει και την είχατε έτοιµη και τη φέρνετε…
(Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Καλαµατιανέ,
δεν σας ακούσαµε. Επαναλάβετε την τελευταία πρότασή σας
από την αρχή, σας παρακαλώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Επαναλαµβάνω ότι δεν επιτρέπεται τόσο σοβαρά θέµατα να τα αντιµετωπίζει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση µε τέτοια προχειρότητα,
µικροπρέπεια και υστεροβουλία. Αφήστε, λοιπόν, τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα καισεβαστείτε το Σύνταγµα, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τους απόδηµους Έλληνες.
Έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Οι περισσότερες διατάξεις του είναι επανάληψη ή συρραφή προηγούµενων.
Οι νέες διατάξεις που φέρνετε είτε αλλοιώνουν σε µεγάλο βαθµό
τη δηµόσια διοίκηση, εισάγοντας θεσµούς ξένους προς την ελληνική πραγµατικότητα, είτε είναι εντελώς ρουσφετολογικές και
πελατειακές.
Με τις νέες ρυθµίσεις που φέρνετε για τις οικονοµικές επιτροπές, για πολλοστή φορά µεταβιβάζετε αρµοδιότητες των εκλεγµένων συµβούλων. Από τότε που αναλάβατε σιγά-σιγά ξηλώνετε
την απλή αναλογική και δεν σέβεστε την ψήφο των πολιτών στις
εκλογές του 2019 για την τοπική αυτοδιοίκηση. Με αλλεπάλληλους νόµους -επτά έχετε ψηφίσει µέχρι τώρα και δεν σας φτάνουν φαίνεται- προσπαθείτε να φέρετε τα πράγµατα εκεί που
νοµίζετε ότι σας συµφέρει. Αποψιλώνετε σταδιακά το δηµοτικό
συµβούλιο από αρµοδιότητες και τις δίνετε στην οικονοµική επιτροπή. Έχετε καταστήσει το δηµοτικό συµβούλιο ένα διακοσµητικό όργανο.
Έρχοµαι τώρα στον εσωτερικό έλεγχο. Προφανώς και είµαστε
υπέρ σε κάθε είδους έλεγχο ο οποίος θα λειτουργεί προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και θα προστατεύει τόσο το δηµόσιο χρήµα, όσο και την υπεραξία της δηµόσιας διοίκησης.
Όµως, διαδικασία εσωτερικού ελέγχου σε οποιονδήποτε φορέα
δεν µπορεί να υπάρξει όταν υπάγεται απευθείας στην ευθύνη και
τον έλεγχο του επικεφαλής του ίδιου φορέα.
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Επίσης, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη στο νοµοσχέδιό σας
για αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες τόσο στο επίπεδο της
στελέχωσης των µονάδων εσωτερικού ελέγχου, όσο και στο επίπεδο της επιλογής προϊσταµένων των µονάδων αυτών. Τα περί
ανεξαρτησίας προφανώς είναι προσχηµατικά. Ποια λειτουργική
ανεξαρτησία διασφαλίζεται µε την οργανωτική υπαγωγή της µονάδας εσωτερικού ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του
φορέα;
Προκύπτουν και άλλα ερωτήµατα. Αλήθεια, ο σύµβουλος ακεραιότητας τι σκοπό επιτελεί; Τι θα εισφέρει στη δηµόσια διοίκηση; Στην πραγµατικότητα, θα είναι ένας µετακλητός σύµβουλος. Ο στόχος σας είναι να παρακάµψετε τους δηµόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν υποχρέωση αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. Σκοπεύετε να τους αντικαταστήσετε µε µετακλητούς
και κάνετε και άλλες τροποποιήσεις µε εκχώρηση δηµόσιας
εξουσίας σε ηµέτερους.
Και, βέβαια, δεν προβλέπετε τη διασφάλιση της διαφάνειας
και της αξιοκρατίας στη διαδικασία επιλογής του συµβούλου
ακεραιότητας, η οποία δεν θα διενεργείται από το ΑΣΕΠ. Αντίθετα, προβλέπεται να γίνεται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Αυτός, όµως, δεν έχει επιλεγεί µε συγκεκριµένη αξιοκρατική διαδικασία. Λειτουργεί και υπάρχει ως προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Είναι ο εκλεκτός του Πρωθυπουργού, όπως εσείς
νοµοθετήσατε.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε τη διάταξη για το ΑΣΕΠ. Δεν είναι
απλά µια διάταξη δείγµα κακής νοµοθέτησης. Είναι απολύτως
φωτογραφική διάταξη, προκειµένου να ελέγχετε ποιος θα γίνει
πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ είναι ένας θεσµός που βρίσκεται
πολύ ψηλά στην εκτίµηση των πολιτών και έχει τον σεβασµό
τους. Από την ίδρυσή του αποτελεί εχέγγυο ορθής λειτουργίας
και αξιοκρατίας. Δυόµισι µόλις µήνες µετά το δικό σας νοµοσχέδιο µε το οποίο παρατείνατε τις θητείες των αντιπροέδρων του
ΑΣΕΠ έρχεστε τώρα και νοµοθετείτε εκ νέου ώστε να επιτραπούν
οι προαγωγές και να επιτύχετε τον στόχο σας.
Νοµοθετείτε, λοιπόν, το εξής: Όποιος υπηρετεί ως αντιπρόεδρος ή µέλος µπορεί να διοριστεί σε ανώτερη θέση, άρα και
στη θέση του προέδρου για ακόµα έξι χρόνια. Στην πραγµατικότητα, θέτετε σε πλήρη οµηρία τους αντιπροέδρους και τα µέλη
του ΑΣΕΠ, γιατί θα προσµένουν από κάθε κυβέρνηση µήπως
προαχθούν σε πρόεδρο ή αντιπροέδρους µε τη διάταξη που
φέρνετε. Επιχειρείτε την υποβάθµιση του ΑΣΕΠ σε κοµµατικά
ελεγχόµενο όργανο.
Συνολικά, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα ακόµα νοµοσχέδιο που στόχο έχει την αλλοίωση του αµερόληπτου και αξιοκρατικού χαρακτήρα της Δηµόσιας Διοίκησης και την άλωσή της.
Οφείλετε, όµως, να συνειδητοποιήσετε ότι δεν θα κυβερνάτε
για πάντα. Έτσι γίνεται στη δηµοκρατία. Και όταν αποχωρήσετε
θα έχετε αφήσει πίσω σας ένα πελατειακό κράτος ξανά, το οποίο
θα απέχει πολύ από το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που οραµατιζόµαστε. Και θα έρθει µια προοδευτική διακυβέρνηση να το ξαναβάλει στις ράγες της αξιοκρατίας και της αµεροληψίας, για να
υπηρετεί πραγµατικά τους πολίτες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καλαµατιανέ.
Από τον Νοµό Ηλείας θα πάµε τώρα στον Νοµό Φθιώτιδας και
στον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά από τη Νέα Δηµοκρατία. Και να ετοιµάζεται ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία, στον
οποίο εύχοµαι και περαστικά, «σιδερένιος».
Κύριε Κοτρωνιά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως παλαιός αυτοδιοικητικός επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς
την εξής παρατήρηση: Η αυτοδιοίκηση ως θεµελιώδης κοινωνικός και αναπτυξιακός θεσµός πιστεύω ότι είναι τυχερή που
βγήκε η Νέα Δηµοκρατία, γιατί µε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν
σήµερα ένα πολιτικό µπάχαλο πολιτικής συναλλαγής, αδράνειας,
ακυβερνησίας και αναποτελεσµατικότητας.
Κύριε Πρόεδρε, έχω ασκήσει για πολλά χρόνια διοίκηση ως
δήµαρχος και επιτρέψτε µου να σας µεταφέρω λίγη από την εµπειρία µου πάνω στον εσωτερικό έλεγχο στο δηµόσιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι υπάλληλοι όλων των βαθµίδων, έχοντας συνηθίσει να εργάζονται επί πολλά χρόνια σε ένα περιβάλλον χαλαρότητας και
πληµµελών, πάσης φύσεως, ελέγχων, πολλές φορές χαλάρωναν
τις απαιτούµενες διαδικασίες διεκπεραίωσης των καθηκόντων
τους ή έµπαιναν σε οικονοµικούς πειρασµούς. Άλλες φορές επίσης λόγω αντιπάθειας ή ιδιαίτερης συµπάθειας εµφανίζονταν
φαινόµενα προσβολής προσωπικότητας, τα οποία διαρρήγνυαν
την υπηρεσιακή δοµή σε όλες τις υπηρεσίες του δηµοσίου.
Το πρόβληµα που είχαµε µέχρι σήµερα είναι ότι τα πάσης φύσεως παραπτώµατα έµεναν στο επίπεδο του κουτσοµπολιού,
αφού και να το ήθελαν, κάποιοι δεν προχωρούσαν στο να εκθέσουν αυτές τις παραβατικές συµπεριφορές φοβούµενοι να µπλέξουν. Έτσι, διαιωνίζονται τα λάθη, συνεχίζουν να ευδοκιµούν οι
πονηροί, το σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης δεν βελτιώνεται
και στην περίπτωση που σκάσει στα χέρια της διοίκησης κάποια
υπόθεση είναι αυτή που πρώτη καλείται να λογοδοτήσει στα δικαστήρια για τις δικές της παραλείψεις ή τις δικές της αβελτηρίες, που εξέθρεψαν αυτά τα πάσης φύσεως φαινόµενα διαφθοράς.
Μπορώ εκ πείρας να σας διαβεβαιώσω ότι το 90% των περιπτώσεων στους δήµους της χώρας που οδήγησαν τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης να εκφράζεται άσχηµα γι’ αυτούς είναι
τέτοιες περιπτώσεις, που, όµως, δεν παύουν να οδηγούν τους
δηµάρχους για πολλά χρόνια στα δικαστήρια, αφού εκείνοι, ασχέτως προηγούµενης επαγγελµατικής ιδιότητας, εκπροσωπούν
κατά τον νόµο τον φορέα και πρέπει να τον προστατεύουν από
φαινόµενα παρατυπίας και παρανοµίας.
Ο ερασιτεχνικός και εθελοντικός χαρακτήρας της αυτοδιοίκησης και δη των νέων δηµάρχων, που αφήνονται να λειτουργήσουν µε πολλούς µεν εξωτερικούς ελέγχους, αλλά µε ένα αναποτελεσµατικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που θα µπορούσε να
προλάβει πολλά συµβάντα εν τω γενέσθαι, δυστυχώς δεν προάγει µια σύγχρονη διοίκηση, αλλά διαιωνίζει ένα σύστηµα παρατυπιών, υπερβάσεων και ασυδοσίας, γιατί συνήθως αυτές γίνονται και ψιθυρίζονται µεταξύ των υπαλλήλων.
Το ζήτηµα είναι το πώς οι ψίθυροι και το κουτσοµπολιό θα γίνουν υπεύθυνη καταγγελία, η οποία µε κατανόηση, εχεµύθεια,
αποτελεσµατικότητα, µε χειρισµούς από αδιάφθορο, αλλά και
εξειδικευµένο πρόσωπο θα συµβάλουν στο να διορθωθεί και να
αποκατασταθεί η ηθική ή η οικονοµική και διαχειριστική νοµιµότητα προς όφελος της διοίκησης, άρα και προς όφελος του συναλλασσόµενου Έλληνα πολίτη.
Μέχρι σήµερα το καθεστώς εσωτερικού ελέγχου λόγω επικαλύψεως αρµοδιοτήτων, ασάφειας και απουσίας προστασίας του
απορρήτου ήταν σαν να µην υπήρχε. Με το παρόν νοµοσχέδιο
διαφαίνεται ξεκάθαρα η πρωτοβουλία του Υπουργείου για ενδυνάµωση και εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα µέσα από ένα
σύστηµα προληπτικού, συνεχούς και αντικειµενικού ελέγχου.
Μέσα από το πρώτο και το δεύτερο µέρος του παρόντος επιχειρείται η θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε βάση
τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, καθώς και η θεσµοθέτηση του
συµβούλου ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση, µε βασικό
στόχο τη διασφάλιση και την ενίσχυση των µηχανισµών λογοδοσίας και ακεραιότητας στους δηµόσιους φορείς.
Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος του παρόντος καθορίζεται το
πλαίσιο και οι διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου. Οι
φορείς οφείλουν να οριοθετήσουν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου τους και για πρώτη φορά υποχρεούνται στην πλήρη καταγραφή και συνεχή ενηµέρωση των διαδικασιών που αφορούν
όλες τις λειτουργίες και δράσεις τους. Προσδιορίζεται η διάρθρωση, οι αρµοδιότητες και οι ρόλοι εντός του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ενώ κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της λειτουργίας του.
Επιπλέον, καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης, στελέχωση και
λειτουργίας των µονάδων εσωτερικού ελέγχου και περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι και οι αρµοδιότητές τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Η σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων των εποπτικών οργάνων και
φορέων προσδοκούµε µε το νοµοσχέδιο αυτό ότι θα εξαλείψει
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τα φαινόµενα αλληλοεπικάλυψης καθηκόντων, που πολλές
φορές στο παρελθόν έχουν επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ο σκοπός, η ευθύνη και η θέση των µονάδων εσωτερικού ελέγχου στην οργανωτική διάρθρωση του
φορέα καθορίζονται από τον κανονισµό λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, ενώ ορίζεται κώδικας δεοντολογίας
εσωτερικών ελεγκτών µε βάση τα διεθνή πρότυπα.
Μια ακόµη καινοτοµία του παρόντος νοµοσχεδίου αποτελεί η
υποχρεωτική λήψη πιστοποιητικών ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή, που προβλέπεται για τα στελέχη της µονάδας
εσωτερικού ελέγχου, µε προφανή οφέλη στην αναβάθµιση του
δηµόσιου τοµέα.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου εισάγεται για πρώτη
φορά ο θεσµός του συµβούλου ακεραιότητας στους φορείς δηµόσιας διοίκησης, µε κύρια αποστολή την προστασία των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα από περιστατικά διαφθοράς,
κατάχρησης εξουσίας ή παραβίασης ακεραιότητας από συναδέλφους ή προϊσταµένους. Ο ρόλος του συµβούλου ακεραιότητας είναι κυρίως υποστηρικτικός, ενηµερωτικός και συµβουλευτικός.
Η θεσµοθέτηση αυτή κατά κύριο λόγο στοχεύει στο κοµµάτι
της πρόληψης αντικανονικών και παραβατικών συµπεριφορών µε
τη δηµιουργία ενός πλαισίου κανονισµών για την καλλιέργεια
ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και συνεργασίας. Μέσα σε αυτό το
κλίµα οι εργαζόµενοι θα µπορούν να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.
Ο σύµβουλος ακεραιότητας έχει πειθαρχική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του και έχει
την υποχρέωση να λειτουργεί µε ακεραιότητα και αµεροληψία,
να ενεργεί υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και να τηρεί τους
κανόνες εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας. Μάλιστα, υποχρεώνεται να υπογράψει δήλωση εχεµύθειας, η οποία εξακολουθεί να
ισχύει για πέντε χρόνια µετά τη λήξη της θητείας του.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα απαιτούµενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα τους, ενώ η τελική επιλογή µπορεί
να περιλαµβάνει συνέντευξη των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνεται από τριµελή επιτροπή
και συγκεκριµένα µε απόφαση του διοικητή της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας και όποιος επιλεγεί θα έχει τριετή θητεία.
Τελειώνοντας, νοµίζω ότι είναι εµφανές ότι µε το παρόν γίνεται
µία συνειδητή προσπάθεια να δηµιουργηθεί το πλαίσιο για να
µπουν οι βάσεις ώστε ο εσωτερικός έλεγχος και οι διαδικασίες
διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα να αποκτήσουν συγκεκριµένη
µορφή και να µπορούµε για πρώτη φορά να προσδοκούµε ότι θα
φέρουν και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία
για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης είναι γνωστό ότι είναι διαχρονικά και βέβαια
εντοπισµένα εδώ και δεκαετίες. Σε όλες τις εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων για τα θέµατα της διοικητικής οργάνωσης επισηµαίνονταν οι δυσλειτουργίες της. Δεν φτάνει, βέβαια, µόνο αυτό.
Ήδη από τη δεκαετία του 1960 κάθε κυβέρνηση εκπονούσε κι
ένα µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα προκειµένου να πετύχει όσα οι
εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων είχαν καταδείξει ως αναγκαία.
Με αυτό σαν δεδοµένο, επιτρέψτε µου γιατί το θεωρώ πολύ σηµαντικό, µπαίνω στο σχέδιο νόµου το οποίο συζητάει η Βουλή.
Με το Μέρος Α’, άρθρα 1 µέχρι 22 του σχεδίου νόµου, ενισχύονται οι µηχανισµοί λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα
δηµόσιας διοίκησης. Τι συµβαίνει; Οριοθετείται ένα σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου και οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου που θα
το υπηρετούν. Επειδή στην πρότερή µου καριέρα έχω ασχοληθεί
µε τα αντίστοιχα ζητήµατα, έχω δει πόσο θετικές είναι αυτές οι
προσπάθειες και τι προστιθέµενη αξία προσφέρουν στη λειτουργία ενός οργανισµού στα θέµατα ποιότητας και ταχύτητας.
Το ερώτηµα είναι, βέβαια, ήταν αναγκαία αυτή η µεταρρύθµιση; Ναι, ήταν αναγκαία. Γιατί πρώτον, επειδή ό,τι λέµε πρέπει
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να το κάνουµε κι ό,τι κάνουµε πρέπει να το λέµε, ήδη στο άρθρο
39 του ν.4622/2019, του επιτελικού κράτους όπως είναι γνωστό,
προβλέπονταν και οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου και συνεπώς,
οι ρυθµίσεις αυτές δείχνουν συνέπεια στις προβλέψεις και κυρίως πίστη ότι είναι χρήσιµες.
Στο δεύτερο θέµα, το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από κατακερµατισµό των ρυθµίσεων εξαιτίας του
οποίου υπάρχει ασφαλώς αναποτελεσµατικότητα. Άρα, έπρεπε
να συνταχθεί ένας συνολικός σχεδιασµός που να υπηρετεί µια
εθνική στρατηγική. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο µια τοµή που εφαρµόζεται στον ιδιωτικό τοµέα χρόνια πολλά τώρα και εφαρµόζεται
επίσης και στον δηµόσιο τοµέα προηγµένων κρατών, όπου το
αποτέλεσµα της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και µετρήσιµο είναι και µπορεί κανείς να πει ότι είναι και ανταποδοτικό.
Άρα, να ένας τρόπος για να το πετύχουµε.
Τι κριτική έγινε από τους φορείς και τα κόµµατα στα άρθρα
του πρώτου µέρους; Πρώτον, κάποιοι είπαν ότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου είχαν ήδη συσταθεί. Όπως ορθά ανέφερε ο
Υπουργός, υπάρχει µία διάταξη από το 2006 που ενώ νοµοθέτησε την διαδικασία του εσωτερικού ελεγκτή, δεν ήταν νοµοθετηµένη η µονάδα εσωτερικού ελέγχου. Άρα, ήταν µία κουτσή θα
έλεγα ρύθµιση η οποία ήταν και αναποτελεσµατική.
Το δεύτερο σηµείο της κριτικής είναι το πού θα βρεθεί το προσωπικό. Ο Υπουργός επί του θέµατος απάντησε συγκεκριµένα
και κυρίως ότι αυτό αποτελεί αντικείµενο ενός δευτερογενούς
πλαισίου αποφάσεων που θα ρυθµίζει τις συνθήκες και τον τρόπο.
Συνεχίζοντας, στο δεύτερο µέρος προβλέπεται ο σύµβουλος
ακεραιότητας. Ο σύµβουλος ακεραιότητας δεν είναι διοικητής,
δεν εκτελεί πειθαρχικό ή διοικητικό έλεγχο όπως είπαµε. Είναι
στην ουσία το αποκούµπι του εργαζοµένου. Δηλαδή τον σύµβουλο ακεραιότητας έπρεπε να τον θέλουν πρώτα οι εργαζόµενοι και µετά ο εργοδότης - δηµόσιο. Εποµένως, είναι ένας συνεργάτης των εργαζοµένων, παραλαµβάνει τα µηνύµατα, τα προβλήµατα, τις ανησυχίες τους και ως διαµεσολαβητής τα µεταφέρει στο επόµενο επίπεδο που είναι ασφαλώς το επίπεδο της
διοίκησης. Με την έννοια αυτή είναι πολύ χρήσιµος µηχανισµός
και θα το επαναλάβω ότι θα µπορούσαν να το ζητούν και µόνοι
τους οι εργαζόµενοι.
Συνεχίζοντας, στέκοµαι στο άρθρο 45 γιατί είναι αυτό που
αφορά τις περιοχές σε απολιγνιτοποίηση, οι οποίες ενισχύονται
µε την παροχή κινήτρων για τη στήριξη των µόνιµων κατοίκων
της περιοχής µέσα από τη µοριοδότηση της εντοπιότητας, στο
πλαίσιο διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού για
τις προσλήψεις στο δηµόσιο µέσω του ΑΣΕΠ. Λόγω εντοπιότητας γνωρίζω και πόσο σηµαντικό είναι και πόσο θα συµβάλει στη
συγκράτηση του πληθυσµού στην περιοχή µας. Και µε την ευκαιρία αυτή, ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την πρόβλεψη, η
οποία να σηµειώσω ολοκλήρωσε µια άλλη πρόταση που είχα
κάνει στον πρώην Υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο, η οποία υιοθετήθηκε στο άρθρο 12 του ν.4765/2021. Έτσι, λοιπόν, αποτυπώνεται η έµπρακτη στήριξη των περιοχών σε µετάβαση λόγω της
απολιγνιτοποίησης. Όλη αυτή η δέσµη περιλαµβάνει την επιλογή
προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα µέσω γραπτού διαγωνισµού,
επιλογή προσωπικού µε αντικειµενικά κριτήρια και τέλος το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Να τονίσω, επίσης, και κάτι ακόµα το οποίο συζήτησα µε τον
Υπουργό τις προηγούµενες ηµέρες. Στο άρθρο 49 προβλέπεται
και η δυνατότητα παράτασης µισθώσεων κυλικείων δηµόσιων
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λόγω
της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας. Το είχα τότε ζητήσει, δεν
ξέρω αν έγιναν στην πορεία νοµοτεχνικές βελτιώσεις, να απαλειφθεί η έκφραση στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, που στην
ουσία δίνει τη δυνατότητα της παράτασης για τις συµβάσεις των
κυλικείων που λήγουν έως 30-6-2021. Και αυτό το λέω γιατί η
κρίση ήταν διετής και νοµίζω ότι θα είναι δικαιότερο να παραταθούν όλες όσες συµβάσεις είναι σε εξέλιξη, είναι ενεργές.
Κλείνοντας σιγά-σιγά, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω και για τα
θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής, το άρθρο 38. Έγινε πολλή
κριτική για το θέµα αυτό. Κατά τη γνώµη µου, δεν είναι ορθή η
κριτική που έγινε. Θα σας πω γιατί. Έγινε κριτική για το ότι δίνε-
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ται αρµοδιότητα στην Οικονοµική Επιτροπή αντίστοιχα δήµου ή
περιφέρειας για πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση
επειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και αντίστοιχα
για τον πληρεξούσιο δικηγόρο.
Γιατί, λοιπόν, δεν είναι η κριτική αυτή ορθή; Γιατί, αγαπητοί
συνάδελφοι, εγώ φαντάζοµαι ένα περιφερειακό και δηµοτικό
συµβούλιο, το οποίο θα συζητάει τις προοπτικές του τόπου, τις
τύχες του οποίου διαχειρίζεται, θα συζητάει για τα οράµατα, µεθοδολογίες αντιµετώπισης της ανεργίας, πώς θα στηρίζονται οι
θέσεις εργασίας, πώς θα αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι, πώς θα
προωθούνται τοπικά ζητήµατα στο πλαίσιο ενός περιφερειακού
και εθνικού σχεδιασµού και όχι αν θα πάρει µία απόφαση, η
οποία έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ληφθεί, για να εξυπηρετηθούν
τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες. Το ότι είναι επείγουσες
ανάγκες ο µηχανισµός, οι υπηρεσίες δεν το αξιολογούν ως τέτοιο και το εισηγούνται;
Θέλω, επίσης, να προσθέσω ακόµη ότι συµφωνώ µε την επεξήγηση την οποία ο κύριος Υπουργός έδωσε επί του θέµατος
αυτού. Όλα µαζί πραγµατικά δηµιουργούν µία σιγουριά και
ασφάλεια ότι η ρύθµιση αυτή είναι αναγκαία. Να πω µόνο ένα
παράδειγµα. Ξέρετε ότι το περιφερειακό συµβούλιο αποφασίζει
για τρόπο εκτέλεσης έργου που η ίδια η νοµοθεσία το προβλέπει,
ανάλογα µε τον προϋπολογισµό του έργου; Έχουµε δεκάδες θέµατα στα περιφερειακά συµβούλια, αντί τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου να ασχολούνται µε άλλα ζητήµατα.
Καταληκτικά, λοιπόν, αναφέρω ότι για τα δύο αυτά άρθρα, το
άρθρο 38 δηλαδή και το άρθρο 54 που έγινε και εκτενής αναφορά προηγούµενα για τον ΑΣΕΠ, η Αντιπολίτευση ισχυρίζεται
ότι δεν πρέπει να ψηφίσει το παρόν σχέδιο νόµου. Αυτό που
εµείς επιθυµούµε και για το οποίο πρέπει όλοι να συνεχίσουµε
είναι ένα δηµόσιο αποτελεσµατικό, ένα παραγωγικό και ευέλικτο
δηµόσιο, ταχύ και µη γραφειοκρατικό, ένα δηµόσιο που τελικά
θα πρέπει και εµείς να αντιληφθούµε ότι το έργο το οποίο παράγει, όπως µια βιοµηχανία, είναι µετρήσιµο και θα πρέπει να το
κρίνουµε από το µετρήσιµο αποτέλεσµα, αλλά θα πρέπει να του
δώσουµε τα απαραίτητα εφόδια για να έχει µετρήσιµο αποτέλεσµα.
Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να πω ότι θέλουµε ένα δηµόσιο που
δεν θα αντιµετωπίζει τον πολίτη ως διοικούµενο, αλλά θα τον
αντιµετωπίζει ως χρήστη των υπηρεσιών του, τις οποίες έχει
ασφαλώς ανάγκη.
Με αυτές τις σκέψεις είναι σαφές ότι υπερψηφίζω το σχέδιο
νόµου γιατί εκτιµώ ότι έχει και στόχο και τα µέσα να το πετύχει.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
δεν είναι αυτό που φαίνεται. Το περιεχόµενό του δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό που υποτίθεται ότι επιτελεί. Είναι συνήθης,
εξάλλου, αυτή η πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας και πάντως έρχεται σε αντίθεση µε την ασκούµενη από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας πολιτική.
Το υπό κρίση νοµοσχέδιο εµφανίζεται από την Κυβέρνηση ότι
περιλαµβάνει ένα πλαίσιο κανόνων για την πάταξη της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της φαυλότητας στη δηµόσια διοίκηση
και µία θεσµική παρέµβαση για τον έλεγχο των φορέων αυτών
των παθογενειών στον δηµόσιο τοµέα. Βάσει αυτών η Κυβέρνηση παρουσιάζει οποιαδήποτε διαφωνία ή ένσταση για το περιεχόµενό του, ότι υποκρύπτει τη στήριξη πρακτικών πελατειακών σχέσεων και ότι στρέφεται κατά της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο δηµόσιο.
Όµως, η πραγµατικότητα, την οποία βιώνουν η χώρα και οι πολίτες και ανεξαρτήτως του τι προβάλλεται από τα συστηµικά, καλοταϊσµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δείχνει µια άλλη εικόνα
για τις πολιτικές και νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης
µε τις οποίες διαιωνίζεται η διαφθορά, η αδιαφάνεια και η φαυλότητα.
Ας µη λησµονείται ότι η σηµερινή Κυβέρνηση εκµεταλλευόµενη την πανδηµία, χρησιµοποιώντας την πανδηµία ως πάτηµα
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και ως πρόσχηµα έχει καταστήσει κανονικότητα τις κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις και τις απευθείας αναθέσεις. Επίσης, κανονικότητα έχει καταστήσει και τον διορισµό µεγάλου αριθµού µετακλητών υπαλλήλων µε διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ. Είναι αυτή η Κυβέρνηση που κατήργησε διά της συγχωνεύσεως τον εισαγγελέα
διαφθοράς και που ψήφισε την αντισυνταγµατική διάταξη για την
αναδροµική αµνήστευση ανώτερων τραπεζικών υπαλλήλων για
περιπτώσεις κακουργηµατικής απιστίας, αλλά και άλλες πολλές
σχετικές ρυθµίσεις. Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον υποκριτικό να κατηγορεί αυτή η Κυβέρνηση την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για
απροθυµία πάταξης της διαφθοράς.
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου υφίστανται ήδη στη δηµόσια
διοίκηση. Το πρόβληµα που εντοπίζεται είναι η παρουσία πολλαπλών ελεγκτικών µηχανισµών µε συγκρουόµενες ή αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες και χωρίς µεταξύ τους συνέργειες. Αυτά
οδηγούν στην αναποτελεσµατικότητα των ελέγχων.
(Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Παπαηλιού, µε
ακούτε;
Έχει γίνει διακοπή. Εάν µπορούµε, να πάµε στον επόµενο οµιλητή που είναι ο κ. Κούβελας.
Κύριε Κούβελα, µε ακούτε;
Ο κ. Παπαηλιού ακούει;
Κύριοι συνάδελφοι, έχει κολλήσει η σύνδεση και του κ. Παπαηλιού και του κ. Κούβελα.
Κύριε Υπουργέ, µήπως θα θέλατε να πάρετε τον λόγο για να
συνεχίσουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, στην κρίση σας…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή
έχουµε κάποιες τροπολογίες που θέλουµε λίγο ν’ αναπτύξουµε,
είπαµε και µε τον κύριο Υπουργό και µε τους συναδέλφους αν
µπορούν να προηγηθούν οι δευτερολογίες µας, για ν’ απαντήσει
συνολικά ο κύριος Υπουργός, εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση
από τους συναδέλφους βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία, αφού δεν έχει
κάποια αντίρρηση ο κύριος Υπουργός.
Κύριε συνάδελφε, κι εσείς το ίδιο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µία διευκρίνιση. Δεν έχω αντίρρηση σ’ αυτό που είπε ο συνάδελφος. Απλώς, θα ήθελα πιο µπροστά ο κύριος Υπουργός να
πει για τις τροπολογίες, τις οποίες έχουµε καταθέσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, είµαι έτοιµος, ειδικά για τις τροπολογίες του ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία. Ελάτε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Παπαηλιού, µε ακούτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν ακουστήκατε καθόλου, κύριε Παπαηλιού. Επειδή συνεχίσαµε, προσπαθούσα
τόση ώρα να έρθω σ’ επικοινωνία µαζί σας, αλλά δεν ακουγόσασταν στην Αίθουσα. Θα σας παρακαλούσα να στείλετε την οµιλία
σας, για να την καταθέσουµε στα Πρακτικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Μπορώ να µιλήσω έστω µετά, κυρία
Πρόεδρε; Σας παρακαλώ, ήταν η σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα µιλήσει ο κύριος
Υπουργός, παρακαλώ, θα σας δώσω τον λόγο και αµέσως µετά
θα πάρουν οι συνάδελφοι τον λόγο για να τοποθετηθούν επί των
τροπολογιών στις οποίες θα τοποθετηθεί ο κύριος Υπουργός,
αλλά και επί της τοποθέτησής του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Δεν το καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συγγνώµη, αλλά προσπαθούσαµε αρκετή ώρα, για να έρθουµε σ’ επικοινωνία µαζί
σας και ήταν αδύνατο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Άρα, θα µιλήσω µετά, για να ξέρω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι, µετά. Σας το είπα
καθαρά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο
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σύνολό τους, για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση αυτή. Επιτρέψτε µου, να αναφερθώ σε ορισµένα βασικά ζητήµατα. Θα
πάµε στα αντιπαραθετικά µας εν συνεχεία. Ας µείνουµε, όµως,
στο τι κάνει πραγµατικά το νοµοσχέδιο αυτό, στο εάν έχει αξία,
ποια είναι η προστιθέµενη αξία του και κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το ζήτηµα που θέτει το νοµοσχέδιο προς το
Σώµα υπήρξε τοποθέτηση επί του θέµατος αυτού.
Επιτρέψτε µου, να κάνω µία διαδικαστική παρατήρηση, κατ’
αρχάς, την οποία την άκουσα και θεωρώ ότι είναι απολύτως
άστοχη. Άκουσα πάρα πολλή κριτική για τα θέµατα της καλής
νοµοθέτησης. Με συγχωρείτε πολύ, αυτό το νοµοσχέδιο κατετέθη σε διαβούλευση, ολοκληρώθηκε κανονικά η διαδικασία της
διαβούλευσης στα βασικά του ζητήµατα. Διότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ο κεντρικός του κορµός, είναι τα δύο θέµατα που καλύπτει, δηλαδή, είναι ο εσωτερικός έλεγχος και ο σύµβουλος
ακεραιότητας. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί θεσµοί που εισάγει το
νοµοσχέδιο.
Μετά, άκουσα κριτική, διότι -λέει- περιλαµβάνει και λοιπές διατάξεις, οι οποίες παρεµπιπτόντως είχαν ενσωµατωθεί στον
κορµό του νοµοσχεδίου. Εποµένως, έχουν κατατεθεί µαζί µε το
σύνολο του νοµοσχεδίου, όχι ως τροπολογίες. Υπάρχουν πράγµατι λοιπές διατάξεις, αλλά στον κορµό του νοµοσχεδίου.
Κατετέθησαν δύο τροπολογίες από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών και οι δύο εµπρόθεσµες, η µία στην επιτροπή
και η άλλη στην Ολοµέλεια εµπροθέσµως. Δεν κατάλαβα, τι είναι
αυτό το οποίο λέτε. Ποια είναι η παραβίαση, η οποία έχει γίνει;
Είστε όλοι εδώ νεοεκλεγέντες; Ήρθατε χθες; Διότι είµαστε ορισµένοι, οι οποίοι έχουµε περάσει διάφορα εδώ. Έχουµε περάσει
δεκάδες τροπολογίες επί ΣΥΡΙΖΑ εκπρόθεσµες, που κατατίθενται
την τελευταία ηµέρα της διαδικασίας. Και τώρα µε εγκαλείτε για
κακή νοµοθέτηση όταν είναι όλες εµπρόθεσµες, όλες σχετικές
µε αντικείµενα του Υπουργείου Εσωτερικών, άλλες έχουν τεθεί
στο σώµα του νοµοσχεδίου και γι’ αυτές που κατατέθηκαν στην
Ολοµέλεια έχετε ενηµερωθεί προφορικώς από την επιτροπή; Δεν
σας παρακολουθώ. Τι είναι αυτά που λέτε; Εκτός και αν εννοείτε
να µην καταθέτουµε καθόλου τροπολογίες, το οποίο από ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κάνει Βουλευτές χρόνια και Υπουργοί χρόνια, δεν επιτρέπεται να το λένε. Γιατί δεν επιτρέπεται να το λένε;
Αυτό είναι ένα ζήτηµα, το οποίο έχουµε συζητήσει πάρα πολλές
φορές. Το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκη η νοµοθεσία
και απαιτεί παρεµβάσεις, σηµειακές πολλές φορές, χωρίς ν’ αλλάζουν συνολικά τα νοµοσχέδια δεν σηµαίνει ότι πρέπει να περιµένουµε για ν’ αλλάξουµε µία συγκεκριµένη διάταξη, πότε θ’
αλλάξουµε ολόκληρο το νοµοσχέδιο. Εµφανίζονται ιδιωτικά προβλήµατα, τα οποία τα αντιµετωπίζουµε. Δεν έπρεπε;
Άρα, αυτήν την κριτική για την καλή νοµοθέτηση δεν θα την
κάνετε σ’ εµένα. Εγώ τηρώ ευλαβικά τις αρχές της καλής νοµοθέτησης. Τηρώ όλα όσα έχω πει. Και όλα όσα έχω πει ακριβώς
εφαρµόζω.
Άρα, λοιπόν, τελειώσαµε µε αυτό. Είναι µια στείρα, άδικη, περιττή κριτική, η οποία δεν έχει νόηµα.
Πάµε τώρα σε ένα δεύτερο ζήτηµα. Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Έχει προστιθέµενη αξία; Πάµε στον εσωτερικό έλεγχο.
Ερώτηση πρώτη και βασική για το Σώµα, ιδίως για όσους καταψηφίζουν τις διατάξεις, επί της αρχής παρακαλώ. Χρειαζόµαστε εσωτερικό έλεγχο στο δηµόσιο; Μπορείτε να τοποθετηθείτε;
Ναι ή όχι; Διότι αν πείτε ναι, έχετε συµφωνήσει επί της αρχής.
Αν µου πείτε ότι είναι περιττό, τότε µου λέτε κάτι άλλο. Εγώ δεν
άκουσα όχι από κανέναν. Λέτε ναι.
Άρα, λοιπόν, ποιες είναι οι ενστάσεις και γιατί οι ενστάσεις σας
δεν παίρνουν χαρακτήρα αντιρρήσεως επί των άρθρων; Δικό σας
θέµα, πρόβληµά σας. Όµως, εγώ εικάζω και καταλαβαίνω ότι δεν
είναι λογικό και νοητό να µου πει κάποιος ότι δεν πρέπει να υπάρχει εσωτερικός έλεγχος στο δηµόσιο, διότι αυτή είναι η αρχή. Να
υπάρχει ή να µην υπάρχει;
Πάµε τώρα στο πώς το οργανώνουµε. Έχει κατ’ αρχάς προστιθέµενη αξία αυτό το νοµοσχέδιο; Θα σηκωθεί κάποιος και θα
πει: «Μα, ξέρετε, έχει ψηφιστεί µια διάταξη το 2006». Υπήρχε
αυτή η µία διάταξη. Ερώτηση: Τη διαβάσατε αυτήν τη µία διάταξη του 2006; Διότι αυτή η µία διάταξη δεν είχε εσωτερικό
έλεγχο στο σύνολο των φορέων του δηµοσίου.
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Άρα, λοιπόν, κάνουµε καλά που επεκτείνουµε τον εσωτερικό
έλεγχο στο σύνολο των φορέων του δηµοσίου; Θα µου απαντήσει ο επιµελής κ. Χατζηγιαννάκης: «Ναι, αλλά στο επιτελικό κράτος είχατε φέρει µια διάταξη το 2019 που ρυθµίζατε το θέµα του
εσωτερικού ελέγχου. Γιατί το ξαναφέρνετε;». Σωστά; Αυτό δεν
θα µου λέγατε; Το είχατε στο µυαλό σας. Μπράβο.
Λέω, λοιπόν, εγώ τώρα. Μα όµως, έχουµε κάτι πρόσθετο που
κάνουµε εδώ από αυτό που κάναµε το 2019, για να απαντήσουµε
τις δικές σας αιτιάσεις και αντιρρήσεις; Διότι το 2019 αυτό που
φτιάχναµε ήταν µια µονάδα εσωτερικού ελέγχου. Σωστά; Αυτό
φτιάχναµε. Τώρα, τι φτιάχνουµε; Φτιάχνουµε ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Για πάµε να δούµε και κάτι άλλο. Διότι υπάρχον δύο διαρθρώσεις στις οποίες µπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις. Το ένα
είναι να πείτε «ξέρετε, εγώ διαφωνώ µε την αρχιτεκτονική. Το
φτιάχνεις λάθος, δεν έπρεπε να το φτιάξεις έτσι, έπρεπε να το
φτιάξεις αλλιώς». Κάτι σχετικό είπε ο κ. Ραγκούσης. Θα απαντήσω σε λίγο γι’ αυτό.
Το δεύτερο το οποίο µπορείτε να πείτε είναι «καλά το φτιάχνεις» ή «το φτιάχνεις καλά στα περισσότερα σηµεία, αλλά δεν
θα εφαρµοστεί για τον α, β, γ λόγο». Κρατώ αυτήν την επιφύλαξη
ως αντίρρηση δεύτερης τάξης.
Πάµε στην πρώτη. Τι φτιάχνω πρόσθετο για να δούµε αν έχει
πρόσθετη αξία; Φτιάχνω σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, όχι µια
µονάδα εσωτερικού ελέγχου. Γιατί φτιάχνω σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου; Διότι για πρώτη καθορίζω ορισµούς, για πρώτη φορά
συνδέω το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε το νοµοσχέδιο
αυτό, µε τις καλύτερες, µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Αποτυπώνονται δε µέσα. Για πρώτη φορά φτιάχνω επιτροπή ελέγχου, η οποία ελέγχει την µονάδα εσωτερικού ελέγχου. Για πρώτη
φορά, υπάγω όλη αυτή τη διαδικασία στον έλεγχο και της παρακολούθησης της αρχής διαφάνειας. Για πρώτη φορά εδώ εισάγω
την ανάγκη πιστοποιηµένου ελεγκτή. Και για πρώτη φορά εδώ
βάζω τη διαδικασία εκπαίδευσης προκειµένου να πιστοποιηθεί
αυτός ο ελεγκτής.
Δεν κατάλαβα, είναι λίγα; Είναι λίγα; Ο κ. Ραγκούσης είναι ενθουσιασµένος. Του φαίνονται λίγα. Διότι τόσα χρόνια ο κ. Ραγκούσης και στο ΠΑΣΟΚ και µετά στον ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει περισσότερα. Όµως, για να σοβαρολογούµε, είχε αφήσει την διάταξη
όπως ήταν το 2006. Όχι, ο κ. Ραγκούσης, αλλά τα κόµµατα τα
οποία υπηρέτησε ως Υπουργός και εν συνεχεία, ως Βουλευτής.
Άρα, να δεχθώ την κριτική από κάποιον που έκανε πιο πολλά,
αλλά την κριτική από κάποιον που δεν έκανε τίποτα, δύσκολα.
Θα έπρεπε να είναι πιο ταπεινή και σεµνή και προσεκτική η κριτική αυτή.
Πάµε τώρα στις αντιρρήσεις. Δύο άκουσα µείζονες αντιρρήσεις. Και οφείλω να πω ότι και η συνάδελφος εισηγήτρια από το
ΜέΡΑ25 αλλά και η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος έκαναν ορισµένες ενδιαφέρουσες κριτικές παρατηρήσεις. Μπήκαν στον
κόπο εν πάση περιπτώσει να µελετήσουν και να τοποθετηθούν
σε αυτά παρά τις διαφωνίες.
Πάµε τώρα να δούµε ποιες ήταν οι διαφωνίες. Πρώτη παρατήρηση. Είναι εξαρτηµένος ο εσωτερικός έλεγχος. Γιατί είναι
εξαρτηµένος; Είναι εξαρτηµένος γιατί υπάγεται στον επικεφαλής
του φορέα. Πού θα θέλατε να τον πάµε; Κάπου έξω. Πού έξω;
Σε µια ανεξάρτητη αρχή.
Μα, θα κάνουµε κι άλλη ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή πέρα από
την Αρχή Διαφάνειας στην οποία υπάγουµε τον έλεγχο; Θα κάνουµε άλλη µία; Ο κ. Ραγκούσης είχε µια καλύτερη ιδέα από
αυτές που αρέσουν τελευταία στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η διακοµµατική
συναίνεση. Θα µαζευόµαστε και θα αποφασίζουµε ποιος υπάλληλος -ακούστε τώρα τι θα αποφασίζουµε- θα πάει στη µονάδα
εσωτερικού ελέγχου. Τα κόµµατα θα το αποφασίζουµε αυτό, για
τον υπάλληλο. Λαµπρά! Άλλο; Καµµιά άλλη ιδέα; Γιατί µόνο στον
εσωτερικό έλεγχο; Γιατί να µην πάµε και στα συµβούλια επιλογής
προσωπικού να το κάνουµε αυτό; Να βάλουµε τα κόµµατα µέσα
στη διοίκηση; Άρα, λοιπόν, η απάντηση είναι όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν το έχουµε κάνει αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Το ΑΣΕΠ
είναι µια ανεξάρτητη αρχή, επιτρέψτε µου, η οποία αποφασίζει,
βεβαίως κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, µε συγκεκριµένες
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διαδικασίες και µε συγκεκριµένο τρόπο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Από πού αποφασίζεται; Από τα κόµµατα, από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Από ποια
κόµµατα; Τι λέτε; Σε τι αναφέρεστε; Πώς αποφασίζεται το Διοικητικό Συµβούλιο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Η σύνθεση του ΑΣΕΠ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Στο µυαλό
του κ. Ραγκούση, για να καταλάβετε τώρα πόσο αποκαλυπτικό
και ενδιαφέρον είναι το µυαλό του κ. Ραγκούση, το γεγονός ότι
αρχικά υπάρχει µια συµφωνία της Διάσκεψης των Προέδρων µε
τους όρους του Συντάγµατος για να επιλέξουµε τη διοίκηση σηµαίνει ότι εν συνεχεία τα κόµµατα παρεµβαίνουν σε όλες τις επιµέρους επιλογές που κάνει το ΑΣΕΠ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Το ΑΣΕΠ παρεµβαίνει…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αφήστε,
κύριε Ραγκούση, κατάλαβα.
Άρα, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα. Γι’ αυτό έχετε
σύγχυση και ως προς την άλλη διάταξη. Γι’ αυτό κάνετε εσφαλµένη κριτική και ως προς την άλλη διάταξη. Γιατί στο µυαλό σας
το γεγονός ότι πράγµατι µέσα από µια πολιτική διαδικασία γίνονται κάποιες αρχικές επιλογές προσώπων σηµαίνει ότι εν συνεχεία
όλα είναι κοµµατικά.
Για να σας ρωτήσω κάτι. Την ηγεσία της δικαιοσύνης ποιος
την αποφασίζει; Θα σας απαντήσω. Μετά από τη διαδικασία που
ξέρουµε µέσα στη Βουλή, το Υπουργικό Συµβούλιο. Αυτό σηµαίνει ότι η δικαιοσύνη είναι κοµµατική και παρεµβαίνουν τα κόµµατα στη δικαιοσύνη;
Προφανώς γιατί στο µυαλό σας η αρχική επιλογή δεν αποσυνδέεται από τη συνέχεια. Μα, η όλη δοµή του συστήµατος είναι
ότι ακριβώς αποσυνδέεται. Διότι ναι, γίνεται µια αρχική επιλογή,
η οποία από κάποιον πρέπει να γίνει και γίνεται από την Διάσκεψη
των Προέδρων, γίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, γίνεται από
τον όποιον γίνεται, προφανώς απ’ αυτόν που έχει την δυνατότητα
να αποφασίσει, όµως εν συνεχεία, θωρακίζουµε µε προσωπική
και λειτουργική ανεξαρτησία ακριβώς για να σταµατήσει αυτή η
παρέµβαση. Αλλιώς, ακυρώνεται όλο το σύστηµα, αν θεωρούµε
ότι αυτό συνεχίζει να κατεβαίνει. Αυτά, λοιπόν, είναι πολύ εύκολα
και χάνω χρόνο µε το να τα εξηγώ.
Εγώ απλώς ρωτώ τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει. Προσέξτε δε,
γιατί την παρουσίασε εδώ ο κ. Ραγκούσης και ευτυχώς όχι άλλοι.
Το σκληρό κράτος της Δεξιάς. Εγώ, λοιπόν, ως σκληρός δεξιός,
-το οµολογώ για να µην στενοχωριέστε- κάνω το εξής. Ακούστε,
κύριε Ραγκούση, τι το σατανικό σκέφτηκα να κάνω, «the dark
prince».
Κάνω, λοιπόν, το εξής: Θα κάνω -ο σκληρός δεξιός- τον σύµβουλο ακεραιότητας, ο οποίος ακούστε τι θα κάνει για να χειραγωγεί τους υπαλλήλους. Αυτά λέτε. Θα τους παρέχει εξατοµικευµένη συµβουλευτική συνδροµή για ζητήµατα δεοντολογίας και
ακεραιότητας. Θα παραλαµβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους για περιστατικά παραβίασης της ακεραιότητας ή διαφθοράς. Θα παρακολουθεί τη διαδικασία διερεύνησης αναφοράς
του υπαλλήλου. Θα παρέχει ενηµέρωση στο προσωπικό του
φορέα για θέµατα δεοντολογίας και ακεραιότητας. Θα σχεδιάζει
και θα συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους υπαλλήλους του φορέα. Θα συµµετέχει στη χάραξη
εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως κώδικες ηθικής, δεοντολογίας, κανονισµοί διαχείρισης. Θα ενηµερώνει και
θα συνεργάζεται µε την µονάδα εσωτερικού ελέγχου και την οργανική µονάδα για θέµατα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναµικού. Θα διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των
µηχανισµών πρόληψης, αποτροπής και εντοπισµού όταν εντοπίζει περιστατικά παραβιάσεων ακεραιότητας και θα συντάσσει έκθεση.
Έτσι οικοδοµείται το σκληρό κράτος της Δεξιάς, µε αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος θα λειτουργεί υποστηρικτικά για
τον υπάλληλο που αντιµετωπίζει ζητήµατα, προβλήµατα που τα
συναντάει στην υπηρεσία. Μπορεί να είναι περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, µπορεί να είναι περιστατικά πολιτικής δόλου, µπορεί να είναι περιστατικά διαφθοράς, µπορεί να είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οριακά περιστατικά δύσκολων και περίπλοκων σχέσεων µέσα
στην υπηρεσία του. Και αυτός θα λειτουργεί υποστηρικτικά, συµβουλευτικά, θα λειτουργεί δίνοντας κατευθύνσεις. Έτσι, συνάδελφε, οικοδοµήσαµε το σκληρό κράτος της Δεξιάς. Να, αποκαλύφθηκε, ο κ. Ραγκούσης µάς το αποκάλυψε.
Εγώ δεν ξέρω από πού έχετε αυτήν την καχυποψία, η οποία
δεν εδράζεται στα κείµενα του νόµου. Δεν ξέρω και γιατί πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε εγκαθιδρύοντας αυτόν τον θεσµό,
δεν ξέρω πώς το έχετε επεξεργαστεί στο µυαλό σας, γιατί κι εγώ
προσπαθώ να σκεφτώ µε την πιο διεστραµµένη σκέψη πώς µπορεί να βγει κάτι τέτοιο, γιατί δεν βγαίνει. Και µε την πιο διεστραµµένη σκέψη δεν βγαίνει. Τι να κάνουµε;
Ακόµα και στο ζήτηµα του εσωτερικού ελέγχου, ακόµα δεν
έχει γίνει αντιληπτό τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Θα το ξαναπώ
για µια ακόµη φορά. Όταν έχουµε προσπαθήσει να αντιµετωπίσουµε τον εσωτερικό έλεγχο κατασταλτικά, τη διαφθορά κατασταλτικά, έχουµε ένα µεγάλο πρόβληµα αποτελεσµατικότητας.
Γιατί το έχουµε αυτό; Θα µιλήσουµε λίγο µετά γι’ αυτό. Διότι,
όπως είπα και στην επιτροπή, το ιδιωτικό συµφέρον είναι ιδιωτικό, έχει φωνή πάντα. Εάν ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο κ. Βορίδης
θιγεί στα ιδιωτικά του συµφέροντα, σηκώνει το χέρι του, φωνάζει,
πάει στο δικαστήριο, προσφεύγει, κάνει µηνύσεις, κάνει αγωγές,
προστατεύει το ιδιωτικό συµφέρον.
Ποιος προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον; Ο δηµόσιος λειτουργός. Εάν ο δηµόσιος λειτουργός αποφασίσει ότι δεν θα το
προστατέψει, αλλά αντιθέτως ότι θα συµπράξει µε αυτόν που
θέλει να το βλάψει, το δηµόσιο συµφέρον φωνάζει, µιλάει; Πώς
το παίρνουµε χαµπάρι αυτό; Απάντηση: Δεν το παίρνουµε χαµπάρι. Αυτή είναι η µεγάλη δυσκολία της αντιµετώπισης της διαφθοράς στο δηµόσιο.
Να κάνουµε µία παραδοχή σε αυτήν την Αίθουσα, ότι πρέπει
να µπει ως προτεραιότητα η αντιµετώπιση της διαφθοράς, ότι
πρέπει να δούµε τη χώρα µας να βγαίνει από την κακή κατηγορία
στην οποία µας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, από την κακή κατάταξη;
Διότι από λόγια χορτάσαµε, χορτάσαµε τεσσεράµισι χρόνια
από κουβέντες, από θεωρίες, για τη σχέση κεφαλαίου και µέσων
ενηµέρωσης και διεφθαρµένων πολιτικών και εξεταστικές επιτροπές και κόντρα εξεταστικές επιτροπές, που δεν έβγαλαν τίποτε.
Και να πάµε να δουλέψουµε συστηµατικά και µεθοδικά για να
το αντιµετωπίσουµε; Να πούµε λοιπόν ότι θέλουµε να το κάνουµε
αυτό και να πούµε ότι το βασικό εργαλείο για να το κάνουµε
αυτό, µαζί µε τα κατασταλτικά εργαλεία, µαζί µε τα αποτρεπτικά
εργαλεία, µαζί µε τον Ποινικό Κώδικα -κύριε Ραγκούση, ετοιµαστείτε- µαζί µε όλα αυτά που πρέπει να κάνουµε για να αντιµετωπίσουµε τη διαφθορά κατασταλτικά, όµως δίπλα πρέπει να
έχουµε έναν προληπτικό µηχανισµό; Και σας εξήγησα τι είναι ο
προληπτικός µηχανισµός. Δικλείδες ασφαλείας, έλεγχος διαδικασιών, θέσπιση διαδικασιών, ορισµός υπευθύνων για την τήρηση των διαδικασιών. Ερώτηση: Από το 2006 που θεσπίστηκε
αυτή η αρχική διάταξη, πόσα τέτοια έχουν γίνει;
Προς τον φίλτατο κ. Χατζηγιαννάκη, εξαιρετική εισήγηση. Μας
είπατε για τους οργανισµούς που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσες τέτοιες
διαδικασίες έχουν θεσπιστεί, επί ηµερών σας; Άρα λοιπόν να
οµολογήσουµε ότι αυτό δεν έχει γίνει; Να βάλουµε και τα αίτια
που δεν έχει γίνει; Είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν εκπαιδευµένοι
υπάλληλοι. Πρέπει να τους πιστοποιήσουµε. Πρέπει να τους διδάξουµε πώς να το κάνουν. Να συµφωνήσουµε να το κάνουµε;
Μα, αυτό λέει το νοµοσχέδιο.
Άκουσα ακόµη µία επιφύλαξη. Κύριε Ραγκούση, επίσης µια λεπτοµέρεια εδώ. Επειδή αυτός ο οποίος είναι αφοσιωµένος στην
αντιµετώπιση της διαφθοράς οφείλει να µας το αποδεικνύει, πρέπει να µας εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί µετέτρεψε τη δωροδοκία από
κακούργηµα σε πληµµέληµα προεκλογικά και να απαντήσει και
στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Κοντονή, ο οποίος λέει
ότι θα πάει στον εισαγγελέα και θα πει και τη συγκεκριµένη υπόθεση για την οποία έγινε αυτό, αφού µιλάµε για τη διαφθορά σε
κατασταλτικό επίπεδο.
Πρέπει να εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτήν τη στιγµή έχει έναν
κατηγορούµενο διωκόµενο πρώην Υπουργό του για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας και έναν ελεγχόµενο δεύτερο
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πρώην Υπουργό του. Πρέπει να το εξηγήσει αυτό, στο όνοµα της
ακεραιότητας και της αντιµετώπισης της διαφθοράς.
Εγώ δεν γενικεύω, εσείς γενικεύετε. Εγώ δεν λέω ότι µια παράταξη είναι όλη διεφθαρµένη. Λέω ότι µπορεί να υπάρχουν περιστατικά. Εσείς θέλετε να παρουσιάσετε τη δική µου παράταξη
ως καρικατούρα. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
Αλλά όταν το κάνετε αυτό, πάντως θέλει πολύ θράσος και αµετροέπεια, την ώρα που έχετε αυτό το ιστορικό και την ώρα που
οι δικοί σας άνθρωποι καταγγέλλουν αυτά. Δεν τα κατήγγειλα
εγώ, δεν είπα ότι εγώ ξέρω για ποια υπόθεση έγινε η δωροδοκία
από κακούργηµα πληµµέληµα. Δεν το είπα εγώ αυτό. Υπουργός
σας το είπε αυτό. Άρα να πάµε σε ένα θετικό βήµα, να πούµε ότι
αυτό πρέπει να γίνει.
Επόµενη αντίρρηση την οποία άκουσα είναι ότι ανοίγουµε την
πόρτα σε ιδιωτικά συµφέροντα. Κύριε Χατζηγιαννάκη, η πρώτη
σας τοποθέτηση ήταν πολύ καλύτερη από τις επόµενες. Διότι
εσείς, επειδή έχετε εµπειρία µικρού δήµου, επειδή έχετε εµπειρία των αναγκών του µικρού δήµου σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου, ξέρετε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να αναπτυχθούν σε τέτοια
έκταση στο επίπεδο του εσωτερικού ελέγχου τέτοιου είδους διαδικασίες και εποµένως, ναι, µπορεί να χρειάζεται κάποιος να προστρέξει και σε µια ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία για να ακολουθήσει
το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου.
Πού είναι τόσο κακό αυτό, όταν το βάζουµε αυτό επικουρικά
και όταν δεν µπορεί να εκπληρωθεί στο εσωτερικό του δηµοσίου;
Γιατί είναι τόσο κακό; Τι θα προτείνατε; Ποια θα ήταν η απάντηση; Να τον αφήσουµε χωρίς εσωτερικό έλεγχο; Το ζητάνε οι
ίδιοι άνθρωποι, οι δήµοι το ζητάνε, οι δήµαρχοι το ζητάνε.
Άρα λοιπόν µια έωλη και στείρα κριτική, γεµάτη καχυποψία,
τερατολογίες και υπερβολές, η οποία απευθύνεται σε κάποια αντανακλαστικά, υποθέτω, τα οποία σιγά σιγά φαντάζοµαι να ξεπερνιούνται πια, ακόµα και στην Αριστερά, φοβίες σωρευµένες
ότι θα διωχθούν, ότι θα τους κυνηγήσουν, όλη αυτή η καχυποψία,
η οποία δεν έχει πια σχέση και δεν επαληθεύεται και από τα
πράγµατα και δεν έχει κανένα αντίκρισµα και µέσα στην κοινωνία.
Άρα να πάµε να δούµε, κατά τη γνώµη µου -προφανώς δεν θέλετε και δεν µπορείτε να το κάνετε- δηµιουργικά την κατεύθυνση
αυτή.
Άκουσα επίσης φοβερές κριτικές σε προσωπικό επίπεδο και
επιτρέψτε µου, µερικές φορές πρέπει να πούµε και καµιά κουβέντα. Παρουσιάστηκε ο κ. Μπίνης -ποιος τώρα από όλους, ο κ.
Μπίνης- ως ο υλοποιών το σχέδιο της σκληρής Δεξιάς. Ο Μπίνης.
Είπαµε, να µου το λέγατε εµένα, κάτι πάει κι έρχεται. Αλλά στον
Μπίνη; Είναι δυνατόν τώρα;
Μιλάµε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει µια διακεκριµένη και
λαµπρή πορεία σε διεθνές επίπεδο στα ζητήµατα της ακεραιότητας και της διαφάνειας, για έναν άνθρωπο οποίος έχει αφιερώσει
ατελείωτες ώρες, σε είκοσι διαφορετικούς διεθνείς οργανισµούς, να δουλεύει πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Και µου λέτε ότι η
αρετή του είναι πως είναι φίλος του Μητσοτάκη. Δεν το ξέρω αν
είναι. Δεν το θεωρώ κι από τα χειρότερα, να σας πω την αλήθεια,
το να είναι κάποιος φίλος του Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όµως, προφανώς η αρετή του σε αυτήν τη θέση δεν είναι
ότι είναι φίλος του Μητσοτάκη.
Και µε κατηγορείτε γιατί δίνω πρόσθετη µοριοδότηση στη διεθνή εµπειρία, την ώρα που είναι κρίσιµο κάποιος να ξέρει τι ζητούν οι διεθνείς οργανισµοί για την αντιµετώπιση της διαφθοράς.
Θέλετε να ανέβουµε καµµία θέση ή να είµαστε πάντα προτελευταίοι, όπως ήµασταν επί ηµερών σας; Θέλετε να ξέρουµε
ποια είναι τα διεθνή πρότυπα; Θέλουµε να έχει κάποιος διεθνή
εµπειρία; Θέλουµε να ξέρουµε τι ζητούν οι διεθνείς οργανισµοί
για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας στο επίπεδο της διαφθοράς ή όχι;
Με κατηγορήσατε γι’ αυτήν την ιστορία µε το ΑΣΕΠ. Μιλήσαµε
πολύ, αλλά επειδή δεν µου αρέσει να ακούγονται υπονοούµενα,
να το διευκρινίσουµε. Μιλάτε για τον κ. Παπαϊωάννου. Ο κ. Θάνος Παπαϊωάννου είναι νυν Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ. Σωστά; Κι
επειδή ακούγονται κουβέντες, ναι, υπήρξε και συµµαθητής µου.
Αληθές. Όπως, επίσης, αληθές, κύριε Ραγκούση, που δεν το ξέρετε, είναι ότι υπήρξε τότε και πολιτικός µου αντίπαλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν είπα ονόµατα, κύριε Βορίδη.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ τα
λέω, γιατί εµένα δεν µου αρέσουν τα θολά νερά. Καθαρές κουβέντες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Άρα, να απαντάτε σε εσάς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Απαντώ σε
εσάς στα υπονοούµενα, στα µισόλογα, γιατί εγώ, όπως ξέρετε,
επειδή δεν έχω κάτι να φοβηθώ στη ζωή µου για οτιδήποτε, µου
αρέσουν όλα να είναι επάνω.
Και ρωτώ: Ο κ. Παπαϊωάννου, κύριε Ραγκούση, ήταν επί κυβερνήσεώς του Γεωργίου Παπανδρέου Γραµµατέας στη Βουλή;
Ήσασταν Υπουργός της συγκεκριµένης κυβερνήσεως; Ήταν
κακός τότε; Η αρετή του είναι ότι είναι συµµαθητής µου; Ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε Γραµµατέας της Βουλής για πέντε χρόνια και είναι ήδη άλλα πέντε χρόνια Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ. Γι’
αυτόν τον άνθρωπο συζητάµε. Και τον µειώνετε µε αυτόν τον
τρόπο; Αυτός ο άνθρωπος ήταν σύντροφός σας. Δεν ξέρω τι
είναι τώρα. Αλλά αυτή τη διαδροµή έχει. Και καθόµαστε και συζητάµε τέτοια;
Όχι, δεν θα τα λέτε από κάτω και µετά εγώ θα κάνω ότι δεν
άκουσα, δεν παίζει αυτό. Ή δεν θα τα λέτε καθόλου ή θα τα λέµε
όλα. Για να καθαρίσουν οι κουβέντες, γιατί εγώ, σας ξαναλέω,
δεν έχω κάτι να φοβηθώ σε αυτά.
Άρα, λοιπόν, γιατί αποµειώνετε αυτήν τη διαδικασία; Τα άλλα
δεν θα τα πω, γιατί θεωρώ ότι έχουµε ξεκαθαρίσει.
Κλείνω, λέγοντας το εξής, άκουσα πολλά για το τι κάνουµε
στους δήµους. Τι ακριβώς κάνουµε στους δήµους; Τους επιτρέπουµε να πάρουν καµµία απόφαση. Αυτό κάνουµε στους δήµους.
Πώς θα κυβερνηθούν, κύριε Χατζηγιαννάκη, εσωτερικά τα δηµοτικά συµβούλια, πώς θα παρθούν αποφάσεις;
Έχει υπάρξει η σχετική πλειοψηφία, ο πλειοψηφών συνδυασµός και ο πλειοψηφών συνδυασµός δεν µπορεί να εφαρµόσει
την πολιτική του. Καµµία ιδέα; Να επιτύχουµε τη συναίνεση µου
λέτε. Δηλαδή, ο δήµαρχος που θέλει να εφαρµόσει το πρόγραµµά του, να µην µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµά του, παρότι έχει εκλεγεί δήµαρχος και είναι σχετικώς πλειοψηφήσας,
αλλά να πρέπει να βρίσκεται σε µία διαρκή συναλλαγή, η οποία
µάλιστα είναι και µεταβαλλόµενη, µε συνδυασµούς µε όποιους
έχουν πάρει πολύ λιγότερες ψήφους από τις δικές του. Αυτό
είναι το εκλογικό σύστηµα που φτιάξατε.
Και βεβαίως δεν µπορούν να κυβερνηθούν. Άρα, τι κάνουµε;
Ναι, τους δίνουµε τη δυνατότητα να κυβερνηθούν. Είναι πάρα
πολύ απλό. Και δεν το κάνουµε χάρη των δηµάρχων. Το κάνουµε
χάρη των δηµοτών και το κάνουµε και χάρη της δηµοκρατίας.
Και το κάνουµε γιατί η σχετική πλειοψηφία ναι, είναι πλειοψηφία,
σε αντίθεση µε αυτούς που θέλουν να µετατρέψουν σε κυρίαρχες τις µειοψηφίες.
Δεν γίνεται να κυβερνάνε οι µειοψηφίες. Η βασική δηµοκρατική αρχή είναι ότι κυβερνάει η πλειοψηφία. Αυτό, λοιπόν, κάνουµε. Μαζεύουµε τα απόνερα του δικού σας νόµου και ρωτήστε
όποιον θέλετε στην αυτοδιοίκηση που έχει θέση διοικήσεως, διοικεί δήµου, να σας πει τι περνάει από τον νόµο που φέρατε, να
σας πει αν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός υπέρ των δηµοτών
του, να σας πει αν µπορεί να φέρνει κανένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Άρα λοιπόν αυτή είναι µία σειρά από παρεµβάσεις.
Τελειώνω µε µια κουβέντα για τους απόδηµους. Θα τα πούµε
εν εκτάσει, µε άνεση. Ήθελα, όµως, να σας ρωτήσω, γιατί µου
επικαλεστήκατε το Σύνταγµα. Διαβάζω το Σύνταγµα και λέει:
«Νόµος µπορεί να προβλέπει ότι η ψήφος των εκλογέων που ψηφίζουν σε εκλογικά τµήµατα έξω από την επικράτεια δεν προσµετράται», αυτό διαβάσατε, κύριε Ραγκούση, «σε συγκεκριµένη
εκλογική περιφέρεια, αλλά µόνο σε επίπεδο επικράτειας». Εσείς
τι καταλάβατε από αυτό; Ότι σας δίνει τη δυνατότητα να µη συνυπολογίσετε την ψήφο τους σε επίπεδο επικράτειας; Γιατί λέει
ακριβώς το αντίθετο.
Λέει ότι κάποιος που ψηφίζει στη Γερµανία µπορεί και να µην
χρειάζεται να του υπολογίσεις την ψήφο στην Καρδίτσα που είναι
εγγεγραµµένος, στην εκλογική περιφέρεια Καρδίτσας, αλλά την
υπολογίζεις σε επίπεδο επικράτειας. Λέει κάπου ότι δεν θα την
υπολογίζεις πουθενά; Θα τη βγάλεις από τη συνολική καταµέτρηση; Αυτό διαβάσατε από το Σύνταγµα; Θέλει µια προσπάθεια
ξανά αυτό.
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Θα αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες, κύριε Συντυχάκη. Η µία,
όπως ξέρετε, δεν είναι της αρµοδιότητας µου. Εποµένως, είναι
θέµα του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι δικό µου, δεν µπορώ
να σας απαντήσω. Προφανώς την απορρίπτω. Δεν έχω την
γνώµη εδώ της αρµόδιας Υπουργού. Δεν θα µπορούσα να την
κάνω δεκτή χωρίς την παρουσία της.
Για τη δεύτερη τροπολογία, η οποία αφορά τα ζητήµατα των
δαπανών, θα µου δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο για να το συζητήσω αυτό µε το Γενικό Λογιστήριο. Δεν µπορώ να την κάνω
αποδεκτή, γιατί έχει δαπάνη, εποµένως προέρχεται από τη Βουλή, όπως ξέρετε δεν γίνεται δεκτή. Θέλει περισσότερη συζήτηση,
γιατί έχει πρόσθετη δαπάνη έστω ως προς τον τρόπο της εισπράξεως των ποσών.
Για να µπείτε λίγο στη συζήτηση, έχει κάνει µια πρόταση ο κ.
Συντυχάκης και το ΚΚΕ για διάφορες δαπάνες οι οποίες είναι για
δικαστικά έξοδα προς υπεράσπιση σε ποινικό και σε αστικό επίπεδο, το οποίο το ρυθµίζουµε τώρα -να το πούµε και αυτό, τώρα
βάζουµε εµείς την υπεράσπιση σε αστικό επίπεδο και την πληρωµή των δαπανών- ενώ αυτό γίνεται απολογιστικά. Δηλαδή τι;
Αφού τελειώσει το δικαστήριο και κριθεί αθώος ο υπάλληλος και
κερδίσει την αγωγή, τότε δίνουµε τα χρήµατα, λέει ο κ. Συντυχάκης ότι θα ήθελε να προκαταβάλλονται και να συµψηφίζονται.
Αυτό επειδή έχει και δαπάνη και αφορά και τον τρόπο του συµψηφισµού και εποµένως είναι Υπουργείο Οικονοµικών, δεν έχω
ακόµα την γνώµη του Υπουργείου Οικονοµικών, επιφυλάσσοµαι,
θα σας πω γι’ αυτό και θα σκεφτώ και συνολικότερα κι εγώ τη
ρύθµιση αυτή.
Άρα, επί του παρόντος, δεν µπορώ να τις κάνω δεκτές. Βεβαίως, γίνονται δεκτές οι υπουργικές. Απορρίπτονται δύο του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες επίσης δεν έχω καµµία αρµοδιότητα.
Τώρα να κάνω και µια µικρή παρατήρηση, για να κλείσουµε ευχάριστα. Με εγκαλείτε για την καλή νοµοθέτηση, αλλά καταθέτετε τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε το Υπουργείο Εσωτερικών και µε ρωτάτε και αν τις κάνω δεκτές. Να
το µαζέψουµε λίγο όλο αυτό, να το ισιώσουµε αυτό, να το βάλουµε σε µια ευθεία, να ξέρουµε όλοι τι λέµε. Όχι «γιατί µου κατέθεσες τη σχετική τροπολογία εµπροθέσµως, αλλά επειδή είναι
τροπολογία δεν µου αρέσει, αλλά εγώ καταθέτω τροπολογία η
οποία δεν έχει καµµία σχέση µε το Υπουργείο Εσωτερικών και
σε ρωτάω και αν την κάνεις και δεκτή». Δεν γίνονται όλα µαζί.
Εγώ θέλω πάρα ταύτα να σας ευχαριστήσω για µια ζωηρή και
ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε βέβαιοι ότι και τις επόµενες
µέρες που θα συζητήσουµε την ψήφο των αποδήµων θα συνεχίσουµε πολύ παραγωγικά την συζήτησή µας.
Ένα µένει εδώ να λύσουµε. Το λέω προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μία είναι
η ερώτηση: Θα έχουν περιορισµούς ή δεν θα έχουν; Όποιος δεν
θέλει να έχουν περιορισµούς ψηφίζει να µην έχουν περιορισµούς. Τα υπόλοιπα είναι αντικείµενο συζήτησης. Οι περιορισµοί
έχουν σηµασία. Θα έχουν περιορισµούς ή δεν θα έχουν περιορισµούς;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και εδώ επισηµαίνω, κλείνοντας, την αντίφαση του κ. Ραγκούση, ο οποίος µας διάβασε τα άρθρα του Συντάγµατος που
πράγµατι επιτρέπουν να τίθενται περιορισµοί. Μάλιστα, κύριε
Ραγκούση, δεν λέει υποχρεωτικά να τίθενται περιορισµοί. Εγώ
δεν είπα ότι ο νόµος που ψηφίστηκε είναι αντισυνταγµατικός,
συνταγµατικός είναι. Το ερώτηµα είναι αν θέλουµε να έχουν περιορισµούς.
Και επειδή µου επικαλείστε αυτά τα άρθρα και από την µια έχω
την κ.Τζάκρη και τον ΣΥΡΙΖΑ να διαρρηγνύει τα ιµάτιά του ότι δεν
θέλει κανένα περιορισµό και εσείς έρχεστε και µου διαβάζετε τα
άρθρα και µου λέτε: «κοιτάξτε, εδώ µπορούµε να βάλουµε περιορισµούς», θέλετε να το καταλήξετε και µεταξύ σας αυτό; Θέλετε ή δεν θέλετε περιορισµούς επ’ αυτού του ζητήµατος που
θα κληθείτε να τοποθετηθείτε; Είναι καθαρό το ερώτηµα. Όλα
τα υπόλοιπα είναι γύρω γύρω και περιφερειακά. Καταλαβαίνουµε
όλοι την αξία των περιφερειακών επιχειρηµάτων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Και να ρωτήσω ξανά τον κ. Παπαηλιού αν µας ακούει, για να
τοποθετηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Σας ακούω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία, έχετε τον λόγο,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, από ποιο σηµείο και
µετά να µιλήσω; Ή εξ αρχής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συνεχίστε από το σηµείο που σταµατήσατε. Το θυµόσαστε; Γιατί ήδη είχατε διανύσει
τα 3/4 της οµιλίας σας. Αν θυµόσαστε, έχει καλώς. Αλλιώς, κάντε
µια σύντοµη εισαγωγή και συνεχίστε από εκεί που είχατε σταµατήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Θα σας δώσω και κάποιες σηµειώσεις, κάποια points -να το πω έτσι- ούτως ώστε να περιληφθούν
στα Πρακτικά, εάν δεν ακούστηκαν και αν αυτά που είπα, δεν καταγράφηκαν.
Είπα εξ αρχής ότι το υπό κρίση νοµοσχέδιο φαίνεται από το
περιεχόµενό του ότι δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό που υποτίθεται ότι επιτελεί. Είναι µια συνήθης πρακτική της Κυβέρνησης
και, πάντως, έρχεται σε αντίθεση µε την ασκούµενη από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πολιτική.
Το νοµοσχέδιο εµφανίζεται ότι περιλαµβάνει ένα πλαίσιο κανόνων για την πάταξη της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της
φαυλότητας…
(Δεν ακούγεται λόγω τεχνικού προβλήµατος στη σύνδεση
«WEBEX»).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, έχετε πάλι πρόβληµα µε τη σύνδεση, δυστυχώς.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά η οµιλία του
Βουλευτή κ. Γεωργίου Παπαηλιού λόγω κακής σύνδεσης )
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Βλέπω και τον κ. Κούβελα τον οποίο αναζητήσαµε προηγουµένως. Κύριε Κούβελα,
παίρνετε τον λόγο εσείς και αµέσως µετά θα πάµε στους συναδέλφους εδώ, τους εισηγητές, για τις δευτερολογίες.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Μετά χαράς. Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε ακόµη
ένα κοµβικό σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το χαρακτηρίζω ως κοµβικό για δύο λόγους: Πρώτον, επειδή έρχεται
να προστεθεί στις σηµαντικές προεκλογικές εξαγγελίες που υλοποιούµε παρά την πανδηµία, αλλά κυρίως, γιατί αποτελεί ακόµη
µια ισχυρή δόση αντιβίωσης για την οριστική θεραπεία του µεγάλου ασθενή στην Ελλάδα που δεν είναι άλλος από τη δηµόσια
διοίκηση. Είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο σε συνέχεια προηγούµενων εµβληµατικών που έφερε το Υπουργείο Εσωτερικών
προς ψήφιση σε σύντοµο διάστηµα από τις τελευταίες εκλογές.
Κύριο µέληµά µας και εδώ κατ’ εντολή των πολιτών όλους αυτούς τους µήνες είναι περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια. Τα
τελευταία χρόνια είναι πολλές οι συζητήσεις που έχουν γίνει και
στο εθνικό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις παθογένειες της ελληνικής
δηµόσιας διοίκησης, από την ανάγκη ενδυνάµωσης του ανθρώπινου δυναµικού της, τα τρωτά της σηµεία, τις βελτιώσεις που
χρειάζονται, αλλά και το σηµαντικό της ρόλο στην ανάπτυξη της
οικονοµίας µας.
Σχεδόν όλες οι έρευνες της κοινής γνώµης, ζητώντας την
άποψη των πολιτών δηλαδή, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι
το σύστηµα λειτουργίας του κράτους δεν ικανοποιεί. Οι αιτίες
είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους µας. Η γραφειοκρατία, η αργοπορία, ο κρατισµός, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η χαοτική νοµοθεσία είναι ζητήµατα που όλους µάς προβληµατίζουν
και δυσκολευόµαστε πολλές φορές να προχωρήσουµε και να
προωθήσουµε λύσεις. Έτσι, διαχρονικά ο απλός πολίτης αποφεύγει τη συναλλαγή µε το δηµόσιο. Τον τροµάζει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε έναν δηµόσιο τοµέα αδύναµο, ευθυνόφοβο,
υπερπλήρη από κοµµατικούς µετακλητούς και ασφαλώς, χωρίς
την παραµικρή πρόοδο στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Αν θέλουµε
να υπερηφανευόµαστε για κάτι εδώ και ένα χρόνο, είναι ακριβώς
αυτή η ψηφιακή µετάβαση που έχουµε πετύχει. Αν θέλουµε για
τα επόµενα χρόνια να περηφανευόµαστε για κάτι ως πολιτικό σύστηµα, αυτό θα ήταν από τη µια να πετύχουµε συνολικά ορθή και
γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς καν τη φυσική τους
παρουσία, αν είναι δυνατόν στις δηµόσιες υπηρεσίες, και από
την άλλη, η εµπέδωση ενός κλίµατος διαφάνειας και λογοδοσίας
σε αυτές τις εξ αποστάσεως, όπως θα µας προκύψουν στο µέλλον, δηµόσιες υπηρεσίες, ένα άρτια οργανωµένο δηµόσιο τοµέα
στην υπηρεσία του πολίτη, φιλικό, διαφανή και κυρίως αποτελεσµατικό. Αυτό επιδιώκουµε και µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικούς δηµόσιους λειτουργούς, όπως συχνά επικαλούµαστε στις τοποθετήσεις µας, που
κάνουν τη δουλειά τους σωστά και προσφέρουν στους πολίτες.
Είναι µια πραγµατικότητα. Τον τελευταίο χρόνο έχουµε γίνει µάρτυρες της ταχύτατης ψηφιοποίησης. Αυτό το αναγνωρίζουν,
όµως, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Δεν είναι διαπίστωση των
Βουλευτών της Συµπολίτευσης ή των αρµοδίων Υπουργών. Τα
ψηφιακά άλµατα που έγιναν µέσα σε λίγους µήνες είναι διαδροµή που για πολλά χρόνια συζητούσαµε. Αποτέλεσµα είναι η
άµεση παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Η τελευταία δεκαετία δηµοσιονοµικής προσαρµογής στην Ελλάδα κατέδειξε επακριβώς όλα τα προβλήµατα και τις αδυναµίες
της δηµόσιας διοίκησης, αδυναµίες που θεωρήθηκαν σηµαντικοί
παράγοντες στασιµότητας αλλά και τροχοπέδη στην πορεία για
την ανάπτυξη της χώρας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός
ότι εδώ και χρόνια τόσο οι διεθνείς οργανισµοί όσο και οι εγχώριοι παραγωγικοί φορείς επισηµαίνουν αυτά τα ελλείµµατα της
διοικητικής λειτουργίας και αναποτελεσµατικότητας του κράτους
αναφερόµενοι στη δηµόσια διοίκηση ως τον µεγάλο ασθενή.
Στη θεραπεία, λοιπόν, αυτού του µεγάλου ασθενή έρχεται να
εισφέρει και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Εισάγεται για πρώτη φορά
στην ελληνική δηµόσια διοίκηση µια ολοκληρωµένη ρύθµιση και
λειτουργία συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Πρόκειται για ένα
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σύστηµα σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, µε σκοπό φυσικά την καλύτερη απόδοση του
έργου των δηµοσίων λειτουργών.
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, γενικότερα, δεν εισάγεται
για πρώτη φορά στην ελληνική πραγµατικότητα. Όµως, µέχρι
τώρα δεν λειτούργησε όπως έπρεπε, ούτε καν εφαρµόστηκε από
την πλειονότητα των φορέων του δηµοσίου. Αποσαφηνίζεται, λοιπόν, το πεδίο λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, του οποίου το
νοµικό πλαίσιο χαρακτηριζόταν από κατακερµατισµό ρυθµίσεων,
πολλές διατάξεις και, δυστυχώς, και νοµικές αντιφάσεις.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ πως και εσείς, όπως και όλοι όσοι συνάδελφοι είµαστε µαχόµενοι δικηγόροι, µπορούµε να διαπιστώσουµε την αδήριτη ανάγκη για µια ορθολογική κωδικοποίηση των
διατάξεων που αφορούν τη δηµόσια διοίκηση. Σκοπός είναι να
κάνουµε τη ζωή όλων όσων συναναστρέφονται άµεσα είτε έµµεσα µε το δηµόσιο ευκολότερη. Αυτό είναι κάτι που το ζητούν
οι δηµόσιοι λειτουργοί, οι επιστήµονες επαγγελµατίες, ολόκληρος ο νοµικός κόσµος, τελικά οι Έλληνες πολίτες, όλοι όσοι συναλλασσόµαστε µε τον δηµόσιο τοµέα.
Σε αυτό το σηµείο θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, κάτι που επανέλαβαν αρκετοί από τους φορείς στη σχετική συνεδρίαση, την
ανάγκη δηλαδή να υπάρξει ένα µητρώο εσωτερικών ελεγκτών,
µέσα από το οποίο θα επιλέγονται ευκολότερα, αλλά και θα
υπάρχουν κρίσιµα στοιχεία για το έργο και την απόδοση του καθενός, άρα αξιολογικά στοιχεία για αυτούς.
Μία δεύτερη πολύ σηµαντική καινοτοµία, πρωτοποριακή για
το ελληνικό δηµόσιο σύστηµα, είναι η καθιέρωση του θεσµού του
συµβούλου ακεραιότητας. Οι υπάλληλοι των δηµόσιων φορέων
στη χώρα µας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι σαφές, είναι γνωστό, οµολογηµένο, αντιληπτό ότι µπορεί να βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση, αντιµέτωποι µε περιστατικά διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, ακόµη και σεξουαλικής παρενόχλησης και, γενικά, παραβιάσεων ακεραιότητας, όπως λέµε, από
συναδέλφους, από πολίτες ή το χειρότερο από προϊσταµένους
τους. Ωστόσο, ο φόβος του στιγµατισµού ή των αντιποίνων τούς
αποθαρρύνει. Αποδείχθηκε, άλλωστε, από τις αποκαλύψεις και
τις καταγγελίες σε διάφορους χώρους τον τελευταίο καιρό. Τους
αποθαρρύνει, λοιπόν, και τους δηµοσίους υπαλλήλους να αναφέρουν αυτά τα περιστατικά.
Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου στη διεθνή πρακτική έχει
αναπτυχθεί και λειτουργεί ήδη επιτυχηµένα ο θεσµός. Είναι µια
καινοτοµία πολύ σηµαντική, που αν θέλουµε να πετύχει, θα πρέπει να δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο στην κουλτούρα όλων µας και
κυρίως, βέβαια, των δηµοσίων λειτουργών, ούτως ώστε να γνωρίζουν από την αρχή, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε προηγουµένως και ο Υπουργός, ότι έχει κυρίως προληπτικό παρά κατασταλτικό ή τιµωρητικό χαρακτήρα. Άλλες διατάξεις ρυθµίζουν ζητήµατα κατασταλτικά ή ελεγκτικά για τους δηµόσιους λειτουργούς.
Επιπλέον, µε το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπονται και άλλες
εξίσου σηµαντικές ρυθµίσεις, που έχουν να κάνουν ευρύτερα µε
ζητήµατα δηµόσιας διοίκησης, αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θέλω να σταθώ στην ανανέωση των συµβάσεων µισθώσεων
των κυλικείων των σχολείων, ένα θέµα που έχω αναδείξει επανειληµµένα µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και η Κυβέρνηση εδώ επιβεβαιώνει έµπρακτη στήριξη αυτών των ανθρώπων,
η οποία είναι απαραίτητη, ειδικά την περίοδο της πανδηµίας. Τα
σχολικά κυλικεία έµειναν κλειστά για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, περισσότερο ακόµη και από το διάστηµα που λειτούργησαν τα σχολεία.
Θα ήθελα να σας ζητήσω, κύριε Υπουργέ, να δούµε αν είναι
δυνατόν την ανανέωση για το σύνολο των συµβάσεων µίσθωσης
των σχολικών κυλικείων και όχι µόνο όσων οι συµβάσεις λήγουν
στις 30 Ιουνίου του 2021, όταν έρθει η κατάλληλη στιγµή.
Ξεχωρίζω επίσης διατάξεις που έχουν να κάνουν µε τη νοµική
υποστήριξη υπαλλήλων του δηµοσίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης -ήταν πάγιο αίτηµά τους- καθώς και τη διενέργεια αξιολόγησης αποσπασµένων υπαλλήλων, αλλά και τον
σαφή επαναπροσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των οικονοµικών
επιτροπών σε δήµους και περιφέρειες. Δυστυχώς, µε την απλή
αναλογική ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές, είχαν εγκλωβιστεί οι οικονοµικές επιτροπές και η λειτουργία τους, µε αποτέ-
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λεσµα να µην µπορούν να επιτελέσουν το έργο τους σωστά.
Επιδιώκουµε συνεπώς µε τη σηµερινή µας παρέµβαση την
αναδιαµόρφωση και την ποιοτικότερη αναβάθµιση του δηµόσιου
τοµέα συνολικά, την παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων,
προκειµένου να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα και γρηγορότερα και κυρίως χωρίς φόβο οι δηµόσιοι λειτουργοί.
Τέλος, στο παρόν σχέδιο νόµου προβλέπεται µια ευρεία θεσµοθέτηση καινοτόµων διαδικασιών και υπηρεσιών. Ποιος δεν
επιθυµεί άλλωστε ένα δηµόσιο αποτελεσµατικό, παραγωγικό,
ευέλικτο, γρήγορο, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και φαινόµενα διαφθοράς; Και όλα αυτά χωρίς να εξαρτώνται µόνο από
το φιλότιµο του δηµοσίου λειτουργού, αλλά από τα µέσα και τα
κίνητρα για ακόµη καλύτερη καθηµερινότητα για τους υπαλλήλους από τη µια, αλλά και για το κοινό που εξυπηρετούν από την
άλλη.
Επίσης, ζητούµενο είναι το δηµόσιο να µην επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό µε αδικαιολόγητες δαπάνες, αλλά οι συναλλαγές να γίνονται µε πλήρη διαφάνεια, οι εστίες διαφθοράς,
αλλά και χρηµατισµού να είναι υπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο.
Προφανώς, η δηµόσια διοίκηση µε ευχαριστηµένα τα ικανά
της στελέχη, που µπορούν να κάνουν χωρίς φόβο τη δουλειά
τους, µε ψηφιοποιηµένες διαδικασίες και µε καλές υποδοµές,
µπορεί πράγµατι να επιτελέσει τους σκοπούς της στην υπηρεσία
όλων µας. Στόχος είναι ένα δηµόσιο σε σχέση µε τον πολίτη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κλείνω λοιπόν µε το εξής.
Οφείλουµε στους πολίτες να τους απαλλάξουµε από τη γραφειοκρατία και την κυριαρχία του αναρµόδιου που έχουµε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια και ζούµε στον δηµόσιο τοµέα.
Εµείς λοιπόν, η Κυβέρνηση, ο Υπουργός, το αρµόδιο Υπουργείο µε το σχέδιο νόµου, φροντίζουµε µε όλες αυτές τις παρεµβάσεις να µειώνουµε στο ελάχιστο την γραφειοκρατία, να επαναφέρουµε την αξιοπιστία της δηµόσιας διοίκησης, επειδή πιστεύουµε στην κυριαρχία των υπεύθυνων δηµόσιων λειτουργών
που γνωρίζουν τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντά τους και τα επιτελούν στο ακέραιο. Σας καλώ να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Επικρατείας, καθώς και οι αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσαν στις
14-4-2021 σχέδιο νόµου: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Έχετε ζητήσει τον λόγο για κάποια διευκρίνιση, κύριε συνάδελφε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ήθελα να πω µια κουβέντα µόνο
στον κ. Βορίδη. Η γνώµη µου είναι να µην δείχνετε τόσο ενοχληµένος, όταν δέχεστε κριτική για τα νοµοθετήµατα που εισηγείστε. Αν αυτό δεν µπορείτε να µην το δείχνετε και το εκδηλώνετε,
φροντίστε τουλάχιστον για λόγους, να το πω, fair play, να µην καταφεύγετε σε χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη.
Μπορείτε να κάνετε πολιτική παραποίηση των επιχειρηµάτων
της Αντιπολίτευσης. Μπορείτε να φεύγετε και να βάλετε, όπως
λένε και στο χωριό µου, λίγες ψαλιδιές παραπάνω για να υποστηρίξετε αυτά που νοµίζετε, αλλά µη διαστρεβλώνετε, γιατί
παίρνοντας φόρα, κύριε Βορίδη, ξεχνάτε ότι µε αυτά που λέτε και τα οποία και εµείς έχουµε πει και τα οποία βεβαίως είναι
γραµµένα στα Πρακτικά- την ώρα που τα λέτε, δεν απευθύνεστε
σε ανθρώπους που στερούνται µνήµης. Και το λέω για να καταλάβετε τι προσπαθώ να σας πω.
Ήταν τέτοια η απώλεια ψυχραιµίας σας, που δεν θα επεκταθώ
τώρα. Είπατε πάρα πολλά. Σας µιλούσαµε για αξιοκρατική επιλογή στο συµβούλιο ακεραιότητας, εσείς λέγατε ότι διακοµµατική επιλογή ίσον κοµµατική επιλογή. Είναι πράγµατα που δεν
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είναι καν άξια σχολιασµού.
Για να καταλάβετε τι θέλω να πω, φτάσατε στο σηµείο να αναφέρεστε ουσιαστικά -χωρίς να τους ονοµάσετε- στον κ. Παπαγγελόπουλο και στον κ. Παππά, που αυτή τη στιγµή έχει αποφασίσει η δική σας πλειοψηφία πρωτίστως να ελέγχεται από την
Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και την ώρα που το λέγατε, είµαι βέβαιος ότι νοµίζατε πως εµείς δεν ξέρουµε κάποιον
συνάδελφό σας, Αντιπρόεδρο του κόµµατός σας, που ονοµάζεται Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ελέγχεται ακόµη και αυτή τη
στιγµή που µιλάµε για το µέγα σκάνδαλο «NOVARTIS» από την
εισαγγελία διαφθοράς, από την ανώτατη δικαιοσύνη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έχει ασκηθεί δίωξη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν ελέγχεται; Τι είπατε εσείς για τον
κ. Παππά; Έχει ασκηθεί δίωξη για τον κ. Παππά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Για τον κ.
Παππά είπα ότι ελέγχεται από την προανακριτική.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Γιατί είπατε για τον Παππά και δεν είπατε για τον Άδωνι Γεωργιάδη, κύριε Βορίδη; Ξέρετε γιατί σας
το λέω αυτό το παράδειγµα; Για να καταλάβετε ότι -επαναλαµβάνω- είναι θεµιτό να προσπαθείτε να υπερασπιστείτε το νοµοσχέδιό σας και να αµυνθείτε στην κριτική που δέχεστε, αλλά
τουλάχιστον µην κάνετε χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μια και
πιάσατε αυτή την κουβέντα, θα µας πείτε και για τον κ. Κοντονή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, αφήστε τον να τελειώσει.
Κλείστε, κύριε Ραγκούση, γιατί έχετε υπερβεί κατά πολύ τον
χρόνο σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Είναι αυτό που είπα ότι µε επιβεβαιώνει. Συγκρατηθείτε όταν δέχεστε κριτική. Να συγκρατείστε,
κύριε Βορίδη. Να συγκρατείστε, γιατί τώρα ουσιαστικά µόλις
έχουµε ξεκινήσει και τα δύσκολα, τα δύσκολα και για σας προσωπικά, στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι µπροστά. Δεν είναι
πίσω.
Λίγη αυτοσυγκράτηση και όχι παραποίηση των λεγοµένων
µας. Αν ήθελα να αναφερθώ σε πρόσωπα από το ΑΣΕΠ, κύριε
Βορίδη, δεν χρειαζόµουν τη δική σας συνδροµή, θα το έκανα.
Και ξέρετε πολύ καλά ότι είµαι ένας από αυτούς που δεν στερούνται τη δυνατότητα να λένε τη γνώµη τους, οπότε πιστεύουν
ότι αυτή πρέπει να ειπωθεί.
Η δική µου η αιτίαση ήταν συγκεκριµένη και βεβαίως εσείς νοµίζετε ότι ξεφύγαµε από το ερώτηµα, αλλά αυτό το ερώτηµα θα
υπάρχει διαρκώς µπροστά σας. Είναι πώς θα απαντήσετε σε χιλιάδες Έλληνες, για να µην πω εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνίδες
και Έλληνες, τους οποίους ουσιαστικά, µε αυτές τις ρυθµίσεις
που φέρνετε και τώρα για το ΑΣΕΠ, τους αποκλείετε από τη δυνατότητα να διεκδικήσουν για τον εαυτό τους να γίνουν µέλη του
ΑΣΕΠ και µάλιστα µε απόφαση διακοµµατική, κύριε Βορίδη, δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο αξιοκρατικά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω που απαντήσατε, γιατί δεν είθισται οι Υπουργοί να απαντούν σε τοποθετήσεις της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, µάλλον απαξιούν.
Θα ήθελα να σας πω σε σχέση µε αυτό που είπατε να δηµιουργήσουµε µια άλλη ανεξάρτητη αρχή, απαντώντας σε αυτό
που σας ρώτησα για το πού θα υπάγεται η δοµή εσωτερικού
ελέγχου, να µην υπάγεται στην ιεραρχία του Υπουργείου, αλλά
εκτός Υπουργείου. Είπατε, θα δηµιουργήσουµε άλλη µια ανεξάρτητη αρχή; Μα, υπήρχε. Αναφέρθηκα στην οµιλία µου.
Ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, ένας ελεγκτικός µηχανισµός λίαν αναποτελεσµατικός, µε ετήσιες εκθέσεις
οι οποίες ήταν αναλυτικές. Αναφέρονταν σ’ αυτό τον µηχανισµό
οι πολίτες για τις οποιεσδήποτε ατασθαλίες και αντίστοιχα πληροφορούνταν. Και ήρθε η Νέα Δηµοκρατία µε τον ν.4622 του
2019 και κατήργησε ουσιαστικά αυτό τον θεσµό απορροφώντας
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τον από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτό δεν το καταλογίζω
σε εσάς, µιλάω για την Κυβέρνηση.
Δηµιουργήσατε δηλαδή µια άλλη ανεξάρτητη αρχή και ρωτάτε, να δηµιουργήσουµε µία ακόµα; Δηµιουργήσατε µία υπό την
οµπρέλα της οποίας έχετε υπαγάγει όχι µόνο τον γενικό επιθεωρητή, αλλά και άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς, όπως είναι η
Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης Διαφθοράς. Ουσιαστικά
τους αποδυναµώσατε. Δεν ισχύει ότι τις αποδυναµώσατε;
Τότε λοιπόν, καλώ την Κυβέρνηση να κάνουµε µια συγκριτική
µελέτη, ανάµεσα στις ετήσιες εκθέσεις του γενικού επιθεωρητή
δηµόσιας διοίκησης και στις αντίστοιχες εκθέσεις από το 2019,
για να δούµε σε ποιες ενέργειες ελέγχου έχει προβεί ο αντίστοιχος φορέας που δηµιουργήσατε. Θα πρέπει να κάνουµε αυτήν
τη συγκριτική µελέτη, διότι µέχρι τώρα αυτά που είδαµε από τα
πεπραγµένα του γενικού επιθεωρητή ήταν ότι επρόκειτο για ένα
αµερόληπτο όργανο, αυτόνοµο όργανο, που δεν υπαγόταν στην
ιεραρχία κανενός και είχε όλα τα εχέγγυα αµεροληψίας και ευθυκρισίας, συνεπικουρούµενος από προσωπικό εξειδικευµένο
και εκπαιδευµένο. Να δούµε, λοιπόν, συγκριτικά τι έχει γίνει από
το 2019, γιατί η έλλειψη και η αναποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών είναι η κυριότερη παθογένεια της δηµόσιας
διοίκησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Πάµε τώρα στις δευτερολογίες των εισηγητών. Όπως γνωρίζετε, έχετε όλοι ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο σας. Γι’ αυτό και
θα έχετε τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
Πάµε ανάποδα όπως ξέρετε.
Κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είµαι
πολύ σύντοµη. Δύο σκέψεις θα ήθελα να εκφράσω στο τέλος της
διαδικασίας.
Άκουσα µε προσοχή τον κύριο Υπουργό, όπως και τους συναδέλφους των υπόλοιπων παρατάξεων. Περισσότερο στη δευτερολογία µας θεωρώ ότι έχουµε χρέος να συνοψίσουµε τη θέση
µας σε αδρές γραµµές και να επισηµάνουµε δυο, τρία χτυπητά
πράγµατα, για τα οποία θα πρέπει, όταν φύγουµε από την Αίθουσα της Ολοµέλειας, να έχουµε µορφώσει άποψη για το ποιος
λέει τι.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, κύριε
Υπουργέ, το σύστηµα εγγυήσεων δεν µας το φέρατε ως προς το
σύστηµα που φτιάχνετε. Το σύστηµά σας, το οικοδόµηµά σας
δεν ακολουθείται από ένα σύστηµα εγγυήσεων. Το λέω πολύ καλοπροαίρετα αυτό. Θα µε έπειθε σε πολύ µεγάλο βαθµό ίσως,
αν ακολουθούνταν το οικοδόµηµα και από κολώνες στήριξης και
ασφάλειας. Τέτοιο πράγµα δεν φέρατε.
Πληθυσµό από πού θα βρείτε, δεν µας είπατε. Δεν µιλάµε για
άτοµα, µιλάµε για µιλιούνια, διότι στον απολογισµό του 2019 είχατε χίλιους εξακόσιους ενενήντα οκτώ -ζωή να έχουν!- φορείς
και τώρα θα είναι περίπου είκοσι επτά ακόµη, από ό,τι πληροφορούµαι, αν τα στατιστικά µας είναι καλά. Τα δικά σας σίγουρα
είναι καλύτερα.
Και ο σύµβουλος ακεραιότητας και η µονάδα εσωτερικού
ελέγχου είναι µε απλά λόγια, για να µην αδικήσουµε την προσπάθεια, µια πολύ καλή ιδέα η οποία όµως κατά την αντίληψή µας,
ήθελε πολλή δουλειά ακόµη για να γίνει. Το σύστηµα αυτό ήθελε
διαβούλευση. Δεν γινόταν να έχεις τριάντα και να φέρνεις στο
τέλος ογδόντα στο Κοινοβούλιο, να φωνάζετε και να µας µαλώνετε -κάτι το οποίο λέω καλότροπα και καλοπροαίρετα- γιατί δεν
ψηφίζουµε τις διατάξεις, τις οποίες πρώτη φορά συναντήσαµε
στο φως του ήλιου σήµερα στις 15.00 - 16.00 το απόγευµα.
Και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, µε µια παρατήρηση. Μιλώντας και σε µένα -έκανα την παρατήρηση και στην επιτροπή και
σήµερα- και στους συναδέλφους, αλλά και στον συνάδελφο που
ήταν δήµαρχος είπατε «εκ των έσω οι µικροί δήµαρχοι, καθώς
και όλοι οι δήµαρχοι, έρχονται και µου λένε «αφού δεν θα βρω
από το δήµο, δεν πρέπει να βάλω και ιδιώτες µέσα;»».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν το
λένε; Εσείς δεν το ξέρετε ότι το λένε;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Το λένε, λέτε. Το λένε, λέµε.
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Ακούστε όµως. Ακόµα και αυτό να συµβαίνει, εγώ δεν θα κάνω
την έκπληκτη και ότι είµαι εκτός τόπου και χρόνου. Θα πρέπει να
κοιτάξετε προς άλλη κατεύθυνση, προς τα εκεί…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ο κ. Χατζηγιαννάκης είναι σοβαρός…
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Είναι πολύ σοβαρός και το επιβεβαιώνω. Υπάρχουν και κάποιοι σοβαροί, είναι αλήθεια.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ακόµα και αυτό να συµβαίνει στην
πραγµατικότητα -και εµείς να το αποδεχτούµε ότι έχει και τέτοιο
εύρος- και ότι το λένε οι δήµαρχοι, εκεί θα πρέπει να έχετε ένα
σύστηµα ακόµη µεγαλύτερων εγγυήσεων. Διότι δεν µπορείτε
αυτό το πράγµα να το αφήσετε ελεύθερο και να υπάρχει µόνο
του και να κάνει στην πραγµατικότητα µια θεσµική άλωση στη
λειτουργία του δηµοσιοϋπαλληλικού χώρου, όπου ξέρετε κι εσείς κι εµείς ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα, ότι χρειάζονται θεσµικές εγγυήσεις για να λειτουργήσει αυτό το σύστηµα, όπως τουλάχιστον εσείς το φαντάζεστε, όπως τουλάχιστον εγώ κατάλαβα ότι το σκέφτεστε.
Τελευταία φράση µόνο. Σήµερα µιλήσαµε για τις λέξεις και
ποιος κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Τα είπαµε αυτά και κάναµε
και τα µεταξύ µας λογοπαίγνια. Το Σύνταγµα -λέµε εµείς οι νοµικοί της Νοµικής, όχι του Οικονοµικού-, όταν το διαβάζουµε, θα
πρέπει να προσέχουµε πού βάζουµε την τελεία, πού βάζουµε το
κόµµα και πώς επιχειρούµε δηµοσίως, τουλάχιστον για να µην
εκτιθέµεθα. Κι επειδή είµαστε τριάντα χρόνια νοµικοί, στο Ποινικό κιόλας, κυρία Πρόεδρε, µαχόµενοι στην πρώτη γραµµή,
προσέχουµε πολύ όταν διαβάζουµε τις λέξεις και τις φράσεις.
Ως προς το Σύνταγµα, αφήστε το ήσυχο σε ό,τι αφορά την
ψήφο των αποδήµων. Πιάστε την παράταξή σας, βρείτε τα µεταξύ σας. Ψάξτε να βρείτε τι θα κάνετε. Θα αλλάξετε τοµεάρχη;
Θα δεχτείτε τη Τζάκρη; Εσείς θα κάνετε πίσω; Θα ερµηνεύσετε
τις δηλώσεις; Θα επιχειρήσετε να αλλάξετε το Σύνταγµα; Το Σύνταγµα δεν αλλάζει. Απόψε να δεχτούµε ότι το Σύνταγµα δεν µπορεί να αλλάξει, ούτε να παραφραστεί, ούτε να αλλοιωθεί το
περιεχόµενό του. Ψάξτε αλλού να βρείτε επιχειρήµατα, αφού δεν
θελήσατε να φτιάξετε µία Ιφιγένεια κι αυτό είναι µία πολιτική σας
επιλογή.
Σε κάθε περίπτωση όµως, θα πρέπει απέναντι στην οµογένεια
και στους απόδηµους να πείτε τα σύκα-σύκα και τη σκάφησκάφη, χωρίς το Σύνταγµα. Μόνοι σας θα αρθρώσετε τον πολιτικό σας λόγο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, για το νοµοσχέδιο νοµίζω ότι εξαντλήσαµε όλα τα
περιθώρια. Ως κατακλείδα να πω το εξής: Αυτό το νοµοσχέδιο
προφανώς έρχεται για να θωρακίσει το αστικό επιτελικό κράτος,
που κάνει αντιδραστικούς εκσυγχρονισµούς, απαραίτητους, προκειµένου ο δηµόσιος τοµέας κι η δηµόσια διοίκηση να υπηρετήσουν απαρέγκλιτα τους σχεδιασµούς της αστικής τάξης, την
ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων
στις νέες συνθήκες.
Και πάνω σε αυτό υπάρχει σύµπνοια και από τη Νέα Δηµοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα άλλα είναι περί όνου σκιάς, είτε
για την ψήφο των αποδήµων, που λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και για να υφαρπάξει ψήφους είτε για το θέµα του άρθρου
54 για τον ΑΣΕΠ, λες και δεν ξέραµε ποιος είναι ο ρόλος του
ΑΣΕΠ και πάει λέγοντας.
Κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε δύο τροπολογίες. Τις τροπολογίες και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα άλλα κόµµατα -κυβέρνησαν και τα άλλα κόµµατα- τις έχετε κάνει επιστήµη. Μας είπατε
ότι δεν είναι της αρµοδιότητάς σας η τροπολογία σε ό,τι αφορά
τα εσπερινά σχολεία. Οι υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, είναι όλες αρµοδιότητά σας; Κατά καιρούς οι βουλευτικές τροπολογίες, των δικών σας Βουλευτών, του δικού σας
κόµµατος είναι όλες αρµοδιότητας του Υπουργού που φέρνει το
νοµοσχέδιο;
Θα µου πείτε «Εγώ τι κάνω σαν Υπουργός. Δεν µε ενδιαφέρει
τι κάνουν οι άλλοι». Με συγχωρείτε τώρα, για να µην τρελαθούµε,
υπήρχε ο χρόνος να ενηµερωθεί η Υπουργός Παιδείας, να έλθει
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εδώ να τοποθετηθεί στο σοβαρό αυτό θέµα και δίκαιο αίτηµα των
παιδιών στα εσπερινά σχολεία.
Όπως επίσης, σας είναι γνωστό εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα το περιεχόµενο της άλλης τροπολογίας, που αφορά τη
νοµική υποστήριξη των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα.
Δεν είναι κάτι καινούργιο. Και εκεί πετάξατε τη µπάλα στην
κερκίδα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος δεν θέλει να ζυµώσει δέκα
µέρες ή πεντακόσια χρόνια κοσκινίζει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έτσι που
τα λέτε, µε αναγκάζετε να τα απορρίψω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τέλος πάντων, όλοι κρινόµαστε
και αυτοί που µας βλέπουν καταλαβαίνουν τι έρχεστε να υπηρετήσετε και εσείς.
Θέλω να αναφέρω ένα µόνο ζήτηµα σε σχέση µε το άρθρο 56
του νοµοσχεδίου που αφορά τη στελέχωση υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής. Είναι σε κινητοποίηση οι συµβασιούχοι των φυλακών, διακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι συµβασιούχοι ΔΕ µε οκτάµηνες µε συµβάσεις και το 1/3
αυτών των ανθρώπων θα βρεθούν εκτός δουλειάς. Το άρθρο 56,
αυτή η διάταξη, λοιπόν, δεν επιλύει το πρόβληµα που έχει προκύψει µε την 6Κ του 2018. Είναι, λοιπόν, σε µια διαρκή οµηρία
αυτοί οι εργαζόµενοι. Εµείς λέµε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι
να µονιµοποιηθούν, γιατί υπάρχει ανάγκη να δουλέψουν στις φυλακές λόγω των αυξηµένων αναγκών.
Τώρα, σχετικά µε τις υπουργικές τροπολογίες, κατ’ αρχάς, να
ξεκαθαρίσω ότι είναι απαράδεκτο το καθεστώς των υπουργικών
τροπολογιών όπως κατατίθενται. Εκτός του ότι η κάθε µια από
αυτές συνιστά ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο, προφανώς δεν έχουν
καµµία σχέση µε την αρχή της καλής νοµοθέτησης. Βέβαια, το
έκαναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Όµως, δεν µας δίδεται
το δικαίωµα να εκφραστούµε διά της ψήφου ξεχωριστά για το
κάθε άρθρο. Σε µια τροπολογία, στην προκειµένη περίπτωση
στις υπουργικές τροπολογίες που συζητάµε, υπάρχουν άρθρα
που καταψηφίζουµε, άρθρα που είµαστε θετικοί και άρθρα που
ψηφίζουµε «παρών». Για παράδειγµα, η υπουργική τροπολογία
µε γενικό αριθµό 834 και ειδικό αριθµό 74 έχει εννέα άρθρα. Στα
δύο καταψηφίζουµε, στα τέσσερα δηλώνουµε «παρών» και στα
τρία ψηφίζουµε θετικά. Η τροπολογία, όµως, ψηφίζεται ενιαία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Άρα, τι κάνετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Άρα, άντε βγάλε άκρη τώρα!
Αυτό δεν είναι ωµός εκβιασµός; Είναι ωµός εκβιασµός!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τι ψηφίζετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Και ξέρετε γιατί; Για παράδειγµα, ψηφίζουµε θετικά τη διαγραφή των µικρών βεβαιωµένων
οφειλών προς τους ΟΤΑ ή για τα τραπεζοκαθίσµατα ή για την
υπερωριακή απασχόληση της Δηµοτικής Αστυνοµίας λόγω της
πανδηµίας. Άρα, «παρών» ψηφίζουµε στις οφειλές επιχειρήσεων
εκµίσθωσης οχηµάτων προς τους ΟΤΑ, στη χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε τρίτεκνους. Καταψηφίζουµε όµως δύο
πολύ σηµαντικές, αρνητικές για εµάς, διατάξεις της τροπολογίας, όπως αυτή, πρώτον, της παράτασης σύστασης αναπτυξιακών οργανισµών που ανοίγουν δρόµο στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα και, δεύτερον, αυτή της ανάθεσης υπηρεσιών
ταφής και ανακοµιδής νεκρών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση
ενός επιπλέον τοµέα, των νεκροταφείων, µε πρόσχηµα την έλλειψη προσωπικού.
Μας βάζετε, λοιπόν, το µαχαίρι στον λαιµό. Έτσι, στο σύνολό
της αυτήν την τροπολογία την καταψηφίζουµε. Να, όµως, που
έχει µέσα και θετικά σηµεία που θέλαµε να τα ψηφίσουµε. Δεν
λειτουργεί, λοιπόν, εκβιαστικά;
Είναι η τροπολογία 837/77 που έχει τρία άρθρα. Την καταψηφίζουµε, βέβαια, αλλά έχει µέσα και κάποια στα οποία λέµε
«παρών». Βαραίνει όµως το πρώτο άρθρο αναφορικά µε τον διορισµό του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο και στο
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που εµείς διαφωνούµε µε
αυτήν τη συγκεκριµένη διάταξη.
Τέλος, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 838 και ειδικό αριθµό
78 έχει επτά άρθρα. Την καταψηφίζουµε κι αυτήν, διότι βαραίνουν, επίσης, δύο σηµαντικά άρθρα. Ποια είναι αυτά τα άρθρα
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που βαραίνουν για την άρνησή µας στη συγκεκριµένη τροπολογία; Είναι η µεταβίβαση στην οικονοµική επιτροπή των δήµων, η
ίδρυση ή η συµµετοχή στους αναπτυξιακούς οργανισµούς.
Και ξέρετε, κύριε Βορίδη, είναι προκλητική η στάση σας, γιατί
το πρώτο άρθρο της προηγούµενης τροπολογία αφορούσε την
παράταση της χρονικής προθεσµίας για τους αναπτυξιακούς οργανισµούς. Σε αυτή τη νέα τροπολογία έχουµε ανατροπή της
προηγούµενης τροπολογίας, δηλαδή αυτής που έχετε φέρει σ’
αυτό το νοµοσχέδιο και η απόφαση για τους αναπτυξιακούς οργανισµούς περνάει στην ευθύνη της οικονοµικής επιτροπής. Μιλάµε τώρα για ένα απίστευτο αλαλούµ, γιατί; Γιατί θέλετε να
υπηρετήσετε συγκεκριµένες σκοπιµότητες και γιατί θέλετε να διευκολύνετε τους αναπτυξιακούς οργανισµούς στα πλαίσια της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η δεύτερη σηµαντική είναι ο «Συµπαραστάτης του Δηµότη και
της Επιχείρησης», η δυνατότητα επιλογής δηλαδή µε ηλεκτρονικό τρόπο. Πρόκειται για έναν θεσµό που υπηρετεί τη συναίνεση
και τον κοινωνικό εταιρισµό. Δεν «περπάτησε» και θεωρείτε τώρα
ότι µε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τον «Συµπαραστάτη του
Δηµότη και της Επιχείρησης» θα καµφθούν ακόµα και οι όποιες
αντιστάσεις, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος, ώστε πολύ
εύκολα να προχωρήσει αυτό το µέτρο.
Τέλος, για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 839 και ειδικό
αριθµό 79 που έχει τρία άρθρα ψηφίζουµε «παρών». Έχει, όµως,
µια πολύ σηµαντική διάταξη, την οποία θα θέλαµε να την ψηφίσουµε -και το τονίζω αυτό- και αφορά θέµατα ρύθµισης θεµάτων
πυροσβεστικού προσωπικού εποχικής απασχόλησης. Θα θέλαµε
ειλικρινά να το ψηφίσουµε αυτό το πράγµα. Και το λέω αυτό,
διότι…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Θα κλείσω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Εν πάση περιπτώσει, για να µην παίρνω περισσότερο τον
χρόνο, θεωρούµε ότι είναι προς όφελος των συµβασιούχων πυροσβεστών και αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτηµα και των
συνδικαλιστικών οργάνων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Όµως,
προκειµένου η τροπολογία να έχει πιο ολοκληρωµένο χαρακτήρα, θα προτείναµε για παράδειγµα στην παράγραφο 3 να
συµπεριληφθούν και οι εποχικοί πυροσβέστες οι οποίοι καθίστανται ανίκανοι για τη µάχιµη υπηρεσία εξαιτίας σοβαρών παθολογικών αιτιών. Στην παράγραφο 4 να συµπεριληφθεί ότι και
γι’ αυτήν την περίπτωση δεν θα κωλύονται να συµµετέχουν σε
µελλοντικό διαγωνισµό, αν έχουν εκλείψει τα προβλήµατα υγείας. Στην παράγραφο 5 θα µπορούσε να συµπεριληφθεί ότι θα
προβλέπεται για τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που
καθίστανται ανίκανοι για εργασία µε ολική αναπηρία µετά από
σοβαρό τραυµατισµό κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή
από εκδήλωση παθολογικών νοσηµάτων που δηµιουργήθηκαν
αποδεδειγµένα, να τυγχάνουν ισόβιας πλήρους συνταξιοδότησης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Δηλαδή, θα µπορούσε
να εµπλουτιστεί ακόµα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, όµως,
αυτήν την ψηφίζουµε.
Στην τροπολογία, όµως, στο σύνολό της δηλώνουµε «παρών»,
διότι έχει δύο άλλες σηµαντικές διατάξεις στις οποίες είµαστε
κάθετα αντίθετοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά σας παρακαλώ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δεν θα µπορέσω να τοποθετηθώ µέσα σε τρία λεπτά, αλλά θα προσπαθήσω να είµαι πολύ
γρήγορος, κυρία Πρόεδρε, γιατί έχουµε τόσες τροπολογίες, που
θεωρώ ότι θα είναι παράλειψη από την πλευρά µας να µην αναφερθούµε στις τροπολογίες, ιδίως τις σηµερινές.
Θα συµφωνήσω απόλυτα -και είναι η δεύτερη φορά που τυχαίνει να είµαστε εισηγητές µε τον κ. Συντυχάκη- ότι αυτός ο τρόπος
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που έρχονται οι τροπολογίες είναι εξαιρετικά προβληµατικός.
Και δεν µιλάω για τους χρόνους, αν τους τηρείτε ή δεν τους τηρείτε, αυτά τα είπα στην πρωτολογία µου. Μιλάω για το γεγονός
ότι υπάρχουν πολύ θετικές τροπολογίες -και πραγµατικά δεν θα
επεκταθώ, γιατί τα είπε ο κ. Συντυχάκης και συµφωνώ απόλυτατις οποίες θέλουµε να υπερψηφίσουµε, αλλά δεν µας δίνεται η
δυνατότητα να υπερψηφίσουµε, γιατί αναγκαστικά θα υπερψηφίσουµε διατάξεις στις οποίες είµαστε κάθετα αντίθετοι και το
είπαµε.
Μια από τις βασικές µας ενστάσεις είναι αυτό που έχετε κάνει
µε τις οικονοµικές επιτροπές. Οπότε, όταν µας φέρνετε καινούργιες αρµοδιότητες στις οικονοµικές επιτροπές, αχρηστεύοντας
τα δηµοτικά συµβούλια, ακόµα και αν ψηφίσουµε τις θετικές διατάξεις που θέλουµε, που είµαστε σαφώς υπέρ, µας φέρνετε
µπροστά σε διλήµµατα και ηθικούς εκβιασµούς τους οποίους δεν
µπορούµε να τους σηκώσουµε.
Γι’ αυτόν τον λόγο πραγµατικά πρέπει να δείτε, κύριε Υπουργέ,
πώς θα έρχονται οι τροπολογίες τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνω
ότι µπορεί κατά περιπτώσεις να υπάρχουν τροπολογίες. Εγώ δεν
θα σας πω ότι δεν πρέπει να φέρνετε τροπολογίες και να έρχονται όλα στο αρχικό νοµοσχέδιο. Μιλάµε για πολύ σοβαρά ζητήµατα που αφορούν στη ζωή πάρα πολλών συνανθρώπων µας,
όπως το συγκεκριµένο ζήτηµα που εισηγήθηκε ο κ. Χαρδαλιάς
νωρίτερα και το οποίο κι εµείς το θεωρούµε προς τη θετική κατεύθυνση και θέλαµε να το υπερψηφίσουµε, αλλά δεν δυνάµεθα
έτσι όπως έχει έρθει. Γιατί, όπως είπα και πριν, συνεπάγεται και
την υπερψήφιση διατάξεων που είµαστε τελείως αρνητικοί. Έτσι,
δεν µπορούµε δυστυχώς να υπερψηφίσουµε.
Σχετικά µε την τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, της
αρµοδιότητάς σας, θα ήθελα να σας πω να το δείτε. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε για το Γενικό Λογιστήριο, αλλά εµείς δεν
θεωρούµε ότι έχει δαπάνη για το δηµόσιο µεγαλύτερη απ’ αυτήν
που είχε, ώστε να υπάρξει προβληµατισµός, ιδίως επειδή αφορά
σε υπαλλήλους, οι οποίοι µπορούν να αναζητηθούν σε περίπτωση µη αθωωτικής απόφασης ή µη ευδοκίµησης της αστικής
αξίωσης εναντίον τους. Μπορούν να αναζητηθούν, γιατί είναι
υπάλληλοι και έχουν οργανική θέση και άρα, να παρακρατηθούν
από τον µισθό τους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αν καταδικαστούν και απολυθούν;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ούτως ή άλλως, θέλει διαδικασία. Το ξέρετε ότι θέλει αρκετά µεγάλη διαδικασία για να
φτάσει στην απόλυση. Δεν θα γίνει αυτοµάτως και µπορούν να
τους παρακρατηθούν. Δεν είναι τόσο µεγάλα τα έξοδα της δίκης,
το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι, όµως, για έναν άνθρωπο, ο
οποίος πηγαίνει κατηγορούµενος επειδή έβαλε την υπογραφή
του σε ένα ένταλµα ως ο τελικός διατάκτης, πάρα πολύ σηµαντικό. Συνήθως, δεν έχουν ποινική αξιολόγηση, αλλά τρέχουν οι
άνθρωποι στα δικαστήρια. Νοµίζω ότι αυτό κάνετε µε τη διάταξη.
Τουλάχιστον, κάντε το ολοκληρωµένα.
Για τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, µας είπατε ότι δεν µπορείτε
να τις εξετάσετε. Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει γρήγορα να έρθουν
τροπολογίες και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος προς την Υπουργό Παιδείας. Είναι σωστή η τροπολογία. Όµως, και οι δικές µας
οι τροπολογίες πραγµατικά αποκαθιστούν µία µεγάλη αδικία που
γίνεται φέτος, ιδίως φέτος, στα παιδιά τα οποία διαγωνίζονται µε
τις συνθήκες τις οποίες έχουµε στη χώρα µας και σε όλο τον
κόσµο. Δεν είναι λογικό να υπάρχει τράπεζα θεµάτων φέτος, το
2021, που τα παιδιά της Α’λυκείου δεν έχουν κάνει σχεδόν καθόλου σχολείο. Ξέραµε τα αποτελέσµατα, όταν ήταν κανονικές οι
συνθήκες, το 2013, αν δεν µε απατά η µνήµη µου. Φανταστείτε
τώρα τι έχει να γίνει. Για τα παιδιά της Α’ λυκείου µιλάω και φυσικά για τα παιδιά της Γ’ λυκείου, για τον τρόπο εισαγωγής τους.
Δεν πρέπει να ισχύσει για φέτος και πρέπει γρήγορα να δει η Κυβέρνηση αυτό το ζήτηµα.
Σας επιστρέφω αυτό που µας είπατε, αν θυµάµαι καλά, στην
τελευταία συνεδρίαση. Σαν πολλά δεν µας τα είπατε, κύριε
Υπουργέ, σήµερα; Και τι δεν µας είπατε! Για Κοντονή µας είπατε,
για διαφθορά µας είπατε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μίλησε ο
κ. Ραγκούσης…
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Έλεος, θα έλεγα! Έλεος, να
µιλάει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για καταπολέµηση
της διαφθοράς, για νοµοσχέδιο που έρχεται! Και τώρα καταλαβαίνω και το άρθρο το οποίο υπήρχε, παρά το γεγονός ότι µάλλον ο δηµοσιογράφος δεν είχε καταλάβει ακριβώς από πού είχε
δοθεί και ότι δήθεν καταπολεµάται η διαφθορά µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι θέλετε να καταπολεµήσετε τη διαφθορά. Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ στις αποφάσεις περί
απευθείας αναθέσεων τριών εκατοµµυρίων που έχει κάνει και το
Υπουργείο σας. Πολύ έξυπνα βέβαια δεν τις έχετε υπογράψει
εσείς, αλλά τις έχετε δώσει στην υπηρεσία ή στην εκτελεστική
γραµµατέα να τις υπογράψει. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία
2014/24 -αφήστε τι λέω εγώ, εγώ µπορεί να λέω οτιδήποτε- η
οποία εφαρµόζεται σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις του ευρωπαϊκού νοµικού κόσµου και του εσωτερικού δικαίου και δεν µπορούµε να νοµοθετήσουµε αντίθετα, υπάρχει κάποια εξαίρεση
που να επιτρέπει απευθείας ανάθεση τριών εκατοµµυρίων διαφηµιστικής καµπάνιας; Και καλά, εκτός του ότι είναι παράνοµο,
εκτός του ότι έχουµε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
πάρει θέση για τη συγκεκριµένη…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μήνυση!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όχι, εµείς δεν προχωράµε
σε µήνυση, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Άµα είναι
παράνοµο, να κάνετε µήνυση.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Εµείς πάµε θεσµικά και θα
κρίνουν οι αρµόδιοι φορείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε την οµιλία σας και µην απαντάτε σας παρακαλώ, γιατί τελείωσε ο χρόνος σας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αλλά, είναι κρίµα να τσακώνονται οι εκδότες οι δικοί σας, οι φιλοκυβερνητικοί εκδότες µεταξύ τους, για το ποιος είναι πιο κυβερνητικός και ποιος είναι
λιγότερο κυβερνητικός, όπως βλέπουµε τον τελευταίο καιρό και
φαντάζοµαι µε αφορµή διαφηµιστικές καµπάνιες που δίνονται σε
συνεταίρους κάποιων από τους εκδότες αυτούς. Εγώ τουλάχιστον µπορεί µε τη διεστραµµένη σκέψη µου να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μπορεί να µην είναι έτσι και µπορεί να σας αδικώ.
Θέλω να κάνω µία αναφορά στο άρθρο 54.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν είπαµε -σας το είπα και στην πρωτολογία- ότι δεν θα αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων. Το
ζήτηµα δεν είναι αυτό, ούτε το συγκεκριµένο πρόσωπο που αναφέρατε και εάν, µε το καλό, ο άνθρωπος γίνει πρόεδρος του
ΑΣΕΠ στο αµέσως στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Μπορεί να είναι αξιολογότατος. Μπορεί να έχει µια ιστορική διαδροµή καταπληκτική. Δεν έχω τίποτα µε τον άνθρωπο συγκεκριµένα. Δεν δικαιούστε, όµως, να νοµοθετείτε για συγκεκριµένο
πρόσωπο. Δεν δικαιούστε και ας είναι ο θεός ο ίδιος να κατέβει!
Μας το απαγορεύει η έννοµη τάξη µας. Δεν µπορούµε να φτιάχνουµε φωτογραφικές διατάξεις, γιατί ακριβώς είναι αντίθετο σε
όλη µας τη νοµοθεσία. Αυτή είναι η ένστασή µας, εκτός από την
αντισυνταγµατικότητα. Και δεν απαντήσατε επ’ αυτού, γιατί, αν
είδατε, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, η οποία κρίθηκε από
το Σώµα -δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω- είχε και αυτή την
παράµετρο της φωτογραφικής διάταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για τον κ. Κοντονή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ξέρετε ότι κάνετε ένα
γενικό µάζεµα, δεν µιλάµε για όλο το νοµοσχέδιο τώρα. Έτσι δεν
είναι;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Τα ακούσαµε, γι’ αυτό. Αν
δεν θέλει να απαντήσω για τον κ. Κοντονή, εγώ δεν έχω αντίρρηση, να µην του απαντήσω, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ας το βάζατε από την
πρώτη στιγµή αυτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αλλά να µη νοµίζουν ότι
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υπεκφεύγουµε και δεν απαντάµε.
Μια και είστε νοµικός, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο κ. Κοντονής δεν ήταν εδώ -εσείς ήσασταν παρών, εγώ δεν ήµουν, αλλά
το παρακολουθούσα- κατά την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα, ο
όποιος ξεκίνησε το 2015 µε επιτροπή η οποία αποτελείτο από
τους πιο έγκριτους -και σίγουρα διακοµµατικούς, όχι του ΣΥΡΙΖΑποινικολόγους της ελληνικής έννοµης τάξης, ο οποίος έλεγε ότι
πρόκειται για µια θεσµική παρέµβαση-σταθµό; Από εδώ τα έλεγε.
Δεν ήταν Υπουργός, βέβαια, γιατί είχε φύγει από το ’18, αλλά
ήταν Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Να σας απαντήσω τι, όταν έρχεται τώρα και στην κυριακάτικη
«Εφηµερίδα των Συντακτών» είχε τίτλο «Κοντονής» και από κάτω
ακριβώς είχε άρθρο του κ. Μαντά, του συναδέλφου, µε τον οποίο
συστεγάζονται. Συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο. Έλεγε πόσο κοµβική ήταν η συγκεκριµένη διάταξη και η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων είχε πάρει ξεκάθαρη θέση για τον εκσυγχρονισµό
που επέφερε αυτός ο Ποινικός Κώδικας.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε µία τελευταία αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε, Ολοκληρώσατε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Μία τελευταία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, τριπλασιάσατε τον χρόνο σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε
τους κανονισµούς.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μην µε φέρνετε σε δύσκολη θέση. Η συνάδελφος µίλησε τέσσερα λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Μία κουβέντα και κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μία µόνο κουβέντα,
όµως.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δεν αναφέροµαι τώρα σε
εσάς, αλλά στον Αναπληρωτή Υπουργό, επειδή µας είπε τι ωραία
και καλά που έγιναν σήµερα στην ΚΕΔΕ και απάντησε µόνο
στους αντιπολιτευόµενους δηµάρχους. Να διαβάσουν σήµερα επειδή εµείς το παρακολουθήσαµε- τι είπαν οι δήµαρχοι της
Νέας Δηµοκρατίας, γιατί ο κ. Παπαναστασίου του Αγρινίου δεν
είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπαστεργίου, που είπε ότι έχουν προβληµατιστεί όλοι οι δήµοι γιατί θεωρούν ότι καταστρέφεται το πρόγραµµα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ας ακούσει τους δηµάρχους
αυτή τη φορά -τους δικούς σας δηµάρχους, δεν λέω εγώ τους
άλλους δηµάρχους- για να καταλάβει ο κ. Πέτσας τι δεν πηγαίνει
καλά σ’ αυτό το πρόγραµµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Κωνσταντινίδη, θα δευτερολογήσετε;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Για λίγο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ας ξεκινήσουµε από τη διαφθορά. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε
ονόµατα, αλλά βλέπω εδώ τις διεθνείς κατατάξεις ότι σε σχέση
µε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόµαστε σε καλύτερη θέση,
παρά το γεγονός ότι έχει µεσολαβήσει µία πανδηµία η οποία, αν
θέλετε, δηµιουργεί συνθήκες υστέρησης στον τοµέα των διαδικασιών, της διαφάνειας κ.λπ.. Άρα, κατ’ αρχάς, τα µηνύµατα είναι
θετικά.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, τέσσερα πράγµατα θα µου µείνουν απ’ αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο είναι ότι είχα την τιµή να
εισηγηθώ για την Πλειοψηφία ένα σχέδιο νόµου που εισάγει
τοµές, µεταρρυθµίσεις, καινοτόµους θεσµούς. Και σε αυτούς θα
συµπεριλάβω και τους δύο, και τον εσωτερικό έλεγχο, δεδοµένου ότι, όπως αποδείχθηκε, σε αυτό το εύρος και σε αυτό το
βάθος δεν είχε αντιµετωπιστεί ποτέ η συγκεκριµένη διαδικασία.
Δεν είχε, δηλαδή, διαµορφωθεί ένα πλαίσιο που να καλύπτει
όλους τους φορείς του δηµοσίου και να δηµιουργεί τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις για την αναβάθµιση των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα θετικό. Παράλληλα,
βέβαια, και µε το τρίτο µέρος, αλλά και τις τροπολογίες του νοµοσχεδίου, που επιλύουν σηµαντικά ζητήµατα για τη διοίκηση,
για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους εργαζόµενους.
Είναι, νοµίζω, αντιληπτό ότι όλα αυτά δεν συνιστούν εφευρή-
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µατα της πολιτικής ηγεσίας, αλλά ότι έγινε ο Υπουργός, αποδέκτης αιτηµάτων εργαζοµένων, ούτως ώστε να αντιµετωπιστούν
τα συγκεκριµένα ζητήµατα.
Τώρα, ποια είναι τα τρία αρνητικά που θα µου µείνουν. Είναι
τα τρία παράδοξα της συµπεριφοράς της Αντιπολίτευσης και
ιδίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Το πρώτο είναι ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση καταψηφίζει
και επί της αρχής ακόµα τον εσωτερικό έλεγχο, τον οποίο είχε
εφαρµόσει ως κυβέρνηση και υποτίθεται ότι τον αναγνωρίζει και
τον υπερασπίζεται.
Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγµατικότητας για ένα ζήτηµα το οποίο είχε υιοθετήσει και νοµοθετικά αλλά και στο στάδιο της εφαρµογής του.
Το τρίτο παράδοξο είναι ότι το ζήτηµα της διευκόλυνσης της
ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού το ανακάλεσε ουσιαστικά
ο ΣΥΡΙΖΑ µέσα σε δύο µέρες από την σχετική τοποθέτηση της
αρµόδιας τοµεάρχη του.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε το µεταρρυθµιστικό έργο της Κυβέρνησης, µέρος του οποίου αποτελεί το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για την αναβάθµιση της διοίκησης, την
πρόοδο της χώρας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων
των Ελλήνων, στην οποία σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι φορείς του δηµοσίου και οι παρεχόµενες υπηρεσίες από αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέσατε ένα ζήτηµα µεθοδολογικό -είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το Κοινοβούλιο- και αυτό είναι το ζήτηµα
του τρόπου ψηφίσεως των τροπολογιών. Δεν είναι ζήτηµα της
Κυβέρνησης. Είναι ζήτηµα ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου. Μας
είχε απασχολήσει. Δεν το λύσαµε...
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Πρέπει να λυθεί όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …διότι επικρατεί µια άποψη ότι η τροπολογία είναι ένα ενιαίο σώµα και δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε την τροπολογία κατ’ άρθρον.
Εγώ δεν είµαι σύµφωνος µε αυτή την ερµηνεία, αλλά, εν πάση
περιπτώσει, αυτή η ερµηνεία έχει δοθεί. Κατά τη γνώµη µου, το
Κοινοβούλιο θα µπορούσε να πράξει διαφορετικά, αλλά είναι ζήτηµα του Κοινοβουλίου, δεν είναι ζήτηµα της Κυβέρνησης.
Δεύτερο θέµα. Έχει κάνει η κ. Αδαµοπούλου µια άλλη παρατήρηση, στην οποία δεν απήντησα και την οποία επίσης βρίσκω
πολύ ενδιαφέρουσα, σε σχέση µε την απάτη και το θέµα της -είπατε- ενδεχόµενης αντινοµίας ανάµεσα στο 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για υποχρεωτική αναφορά και σε σχέση µε τη
δέσµευση να µεταφέρει τα στοιχεία στον προϊστάµενό του ο
ελεγκτής.
Πρώτον, εδώ η έννοια της απάτης δεν χρησιµοποιείται µε την
έννοια του 386 του Ποινικού Κώδικα. Έχει την ευρύτερη έννοια
οποιουδήποτε ενδεχόµενου προβλήµατος, που όµως έχει τον χαρακτήρα κάποιου είδους παράνοµης ή παράτυπης πράξης. Αυτό
είναι µία διεθνής ορολογία η οποία χρησιµοποιείται ελεγκτικά.
Δεν παραπέµπει στην αντικειµενική υπόσταση του 386. Αυτή είναι
η πρώτη παρατήρηση.
Το δεύτερο είναι ότι αναφέρεται σε ενδείξεις απάτης. Εκείνο
το οποίο κάνει είναι ότι αναφέρει στον προϊστάµενό της τις ενδείξεις απάτης, προκειµένου ο προϊστάµενός της να ενεργήσει.
Άρα, εδώ δεν είναι υποχρεωτικό ότι βρισκόµαστε στο επίπεδο
όπου υποχρεούται να διαµηνύσει. Είµαστε ακόµα στη σφαίρα
του εσωτερικού ελέγχου, δεν έχουµε περάσει στο επίπεδο που,
αν θέλετε, έχει αποκτήσει µία σιγουριά ή βεβαιότητα ότι κάτι πρέπει να διαµηνυθεί. Βρισκόµαστε ακόµα στον έλεγχο. Κρατώ,
όµως, την παρατήρησή σας. Ενδεχοµένως ερµηνευτικά θα χρειαστεί ίσως κάτι περισσότερο όταν θα εφαρµοστεί το σύστηµα.
Κύριε Χατζηγιαννάκη, ακούστε. Το λέω µε πολλή αγάπη αυτό
προς εσάς. Προς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν απευθύνω τίποτα µε αγάπη,
αλλά µόνο προς εσάς. Ακούστε κάτι. Εγώ είµαι πολύ καιρό εδώ
πια και έχω ακούσει τα µύρια όσα. Ανέχοµαι περίπου τα πάντα.
Ένα δεν το ανέχοµαι, δεν το έχω ανεχτεί και όποιος το έχει κάνει
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έχει πάει στο ταµείο. Και δεν το χαρίζω αυτό. Αυτό το ξέρουµε.
Φασίστας, ακροδεξιός, µαύρος, κόκκινος, κίτρινος, δεν ξέρω τι.
Έχω ακούσει τα πάντα. Έχω ακούσει προσωπικές µειώσεις, έχουν αµφισβητήσει τις δικηγορικές µου ικανότητες. Τα πάντα
έχω ακούσει εδώ. Τα πάντα! Πάµε καλά. Ο καθένας κρίνεται πολιτικά για τη στάση του αυτή. Έχω ανεχθεί τις βαρύτερες και
οξύτερες εκφράσεις. Διευκρινίζω: Για ζητήµατα ηθικής και ακεραιότητας δεν ανέχοµαι κουβέντα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
Είµαι σαφής.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Το ξέρω
ότι δεν είπατε. Το ξέρω. Τα λέω, απλώς, για να είµαστε συνεννοηµένοι.
Επειδή ανοίγετε τη συζήτηση για τα 3 εκατοµµύρια απευθείας
ανάθεση, επειδή δεν το ξέρετε το θέµα και σας είπαν να το πείτε,
επειδή για τα 3 εκατοµµύρια έχω διευκρινίσει ότι γίνεται εις
εφαρµογή διατάξεως, την οποία την έχετε ψηφίσει και η οποία
περιλαµβάνεται στον εκλογικό νόµο και αφορά ειδικά την ειδική
διάταξη για τον τρόπο που θα γίνει ενηµέρωση των αποδήµων,
και επειδή για τα 3 εκατοµµύρια, παρ’ ότι δεν προβλέπεται, έχει
ακολουθηθεί διαδικασία στην οποία συµµετείχαν µε διαγωνιστικό
χαρακτήρα εταιρείες και επειδή έγιναν προσφορές και επειδή
δόθηκε στον µειοδότη, σας λέω φρόνιµα!
Και σας λέω και κάτι ακόµα. Επειδή ακριβώς η διαδικασία έχει
κινηθεί από υπηρεσιακούς, χωρίς οποιαδήποτε παρέµβαση πολιτική και επειδή µε αυτό το κουβεντολόι θίγετε υπηρεσιακούς,
που δεν είναι υποχρεωµένοι ούτε καν εκ του νόµου, να ανέχονται
τις οξείες και δυσµενείς κριτικές που µπορεί να δεχόµαστε εµείς,
γιατί δεν είναι πρόσωπα της δηµοσιότητας, γιατί δεν είναι πολιτικοί, γιατί είναι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους, σας λέω,
σταµατήστε. Ένας συνάδελφός σας ήδη έχει µαζέψει µια αγωγή
και θα πάει ταµείο.
Άρα, λοιπόν, προσέξτε όταν αναφέρεστε στον συγκεκριµένο
Υπουργό για ζητήµατα ακεραιότητας, διαφάνειας και τάξης και
εντιµότητας πώς αναφέρεστε. Και το ανοίγω λίγο πιο πολύ. Προσέξτε κι όταν αναφέρεστε και σε υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου οι οποίοι ενεργούν εις εκτέλεσιν νοµοθετικών επιταγών.
Δεν είναι καλό πεδίο. Ελάτε να αντιπαρατεθούµε πολιτικά.
Ελάτε να αντιπαρατεθούµε ιδεολογικά. Ελάτε να αντιπαρατεθούµε προγραµµατικά. Πείτε ό,τι θέλετε να πείτε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Βεβαίως, και διαφωνούµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αυτό µε
τον συγκεκριµένο Υπουργό ειδικά και µε το συγκεκριµένο Υπουργείο δεν είναι καλό πεδίο. Το κλείνω. Δεν είπα ότι είπατε, είπα
προσεκτικά. Μην παρασύρεστε όµως.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Θα απαντήσω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Πάµε στον
Κοντονή. Εσείς δεν ήσασταν εδώ σ’ εκείνη τη συζήτηση.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ,
όµως, ήµουν και ξέρω τι είπε ο Κοντονής. Ο Κοντονής διαφώνησε
και διαφώνησε από Βήµατος. Άλλο η γενική τοποθέτηση για τον
Ποινικό Κώδικα, µε τον οποίο εγώ διαφωνώ ούτως ή άλλως και
τον καταψήφισα κ.λπ.. Εδώ, όµως, δεν µιλάµε για τη γενική τοποθέτηση. Και να µην την πηγαίνει την µπάλα ο ΣΥΡΙΖΑ στην κερκίδα. Εδώ µιλάµε για την δωροδοκία. Ο Ποινικός Κώδικας ήταν
ένα µεγάλο πράγµα, είχε µέσα διάφορα, όλα λάθος ήταν, κατά
την άποψή µου, αλλά µπορεί να πει κάποιος ότι ξέρετε, ήταν και
σωστά. Συζητάµε γι’ αυτό. Υπήρχε η κοινωφελής εργασία, µετατροπές της ποινής, κατάργηση των πταισµάτων. Είχε πεντακόσια
θέµατα. Ήταν µια µεγάλη παρέµβαση ο Ποινικός Κώδικας. Δεν
λέµε γι’ αυτά τώρα.
Ερώτηση απλή: Τη δωροδοκία γιατί την κάνατε πληµµέληµα;
Αφήστε τα υπόλοιπα. Αυτό σας λέει ο Κοντονής. Ο Κοντονής λέει
ότι κάνατε παραγγελιά στη δωροδοκία. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Τα υπόλοιπα, λοιπόν, είναι περιφερειακά.
Κατά τα λοιπά, τι µένει από την παρούσα συνεδρίαση; Κάτι σηµαντικό, κάτι σπουδαίο, κάτι που θα επιµείνουµε να υλοποιηθεί,
το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο έχει πολλή δουλειά
για να γίνει, που θέλει εκπαίδευση, που θέλει να ενεργοποιηθεί
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η Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και να επιµορφώσει, που θέλει διαδικασία πιστοποίησης και κάτι σηµαντικό, όπως ο σύµβουλος
ακεραιότητας, που πρέπει να ενεργοποιηθεί, που πρέπει να
υπάρξουν στελέχη, που πρέπει να γίνουν επιλογές, που πρέπει
να χτιστούν αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες και ξεκινάνε σήµερα.
Τι θα κοιτά ο ιστορικός του µέλλοντος, όταν θα βλέπει να
εφαρµόζεται η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου; Θα βλέπει
ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το θεσµοθέτησε και
το προχώρησε και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Μία µεγάλη τοµή για την αντιµετώπιση της διαφθοράς υποστηρίχθηκε από εµάς, από τη Νέα Δηµοκρατία, από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
αλλά και η Ελάσσων Αντιπολίτευση, έµεινε εκτός από αυτήν την
εικόνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο επί προσωπικού µόνο για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχει κλείσει η διαδικασία, κύριε συνάδελφε. Έκλεισε ο Υπουργός. Δεν µπορούµε τώρα
να ανοίξουµε αυτήν τη συζήτηση. Το ξέρετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Προβλέπεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν προβλέπεται.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ακούστε µε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προεδρεύω και πρέπει να µε ακούσετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας έδωσα τόσο χρόνο, όσο δεν µπορείτε να φανταστείτε. Πρωτολογήσατε δεκαεννέα λεπτά και πήρατε και άλλα δέκα λεπτά. Δεν έχει ξαναγίνει
αυτό το πράγµα. Έχουν καταγραφεί. Γράφουµε τους χρόνους
σας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Και σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δευτερολόγησε ο κύριος Υπουργός. Θα µπορούσατε να πείτε ό,τι θέλετε στη δευτερολογία σας. Σας παρακαλώ πολύ, δεν υπάρχει αυτή η
διαδικασία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Θέλω µόνο επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχει τελειώσει, κύριε
συνάδελφε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσω τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Θα γίνει αγωγή, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι θα γίνει αγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου του Δηµόσιου Τοµέα, Σύµβουλος Ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση
και άλλες διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί του άρθρου 54 του σχεδίου νόµου από τους Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής.
Δεν θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων Βουλευτών, διότι λόγω των ειδικών συνθηκών θεωρούµε ότι υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’)λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του άρθρου 54 του σχεδίου νόµου.
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Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εφόσον έχετε ολοκληρώσει, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 54 εψήφισαν 213 Βουλευτές:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ, ψήφισαν 55 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε, ουδείς.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί του άρθρου 54 κατά
πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μετά την ολοκλήρωση
της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προχωρούµε στην
ψήφιση επί της αρχής, των υπολοίπων άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του νοµοσχεδίου.
Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να κατα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέσουν στο Προεδρείο τα έγγραφα µε τις ψήφους τους για τα
υπόλοιπα άρθρα και τροπολογίες, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συνεπώς, µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου του Δηµόσιου
Τοµέα, Σύµβουλος Ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση και
άλλες διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου του Δηµόσιου Τοµέα, Σύµβουλος Ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1 Σκοπός
ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 3 Ορισµοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 4 Έννοια
Άρθρο 5 Δοµικά στοιχεία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 6 Διάρθρωση Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου: αρµοδιότητες και ρόλοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 7 Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 8 Επιτροπή Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 9 Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 10 Στόχοι και αρµοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου
Άρθρο 11 Κανονισµός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου
Άρθρο 12 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών
Άρθρο 13 Ετήσια Έκθεση µε Γνώµη του Προϊσταµένου της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 14 Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 15 Στάδια έργων
Άρθρο 16 Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων
του Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 17 Πρόγραµµα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας
Άρθρο 18 Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών
Άρθρο 19 Ορισµός εµπειρογνωµόνων
Άρθρο 20 Εσωτερικοί ελεγκτές και απάτη
Άρθρο 21 Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 22 Αρµόδιοι φορείς για τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
ΜΕΡΟΣ Β’
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 23 Σύµβουλος Ακεραιότητας -Σύσταση Αυτοτελούς
Γραφείου Συµβούλου Ακεραιότητας
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Άρθρο 24 Αρµοδιότητες Συµβούλου Ακεραιότητας
Άρθρο 25 Υποχρεώσεις - Ευθύνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 26 Σύσταση Μητρώου Συµβούλων Ακεραιότητας
Άρθρο 27 Πιστοποίηση Συµβούλων Ακεραιότητας
Άρθρο 28 Κάλυψη θέσεων Συµβούλων Ακεραιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 29 Υπηρεσιακή κατάσταση Συµβούλων Ακεραιότητας
‘Αρθρο 30 Συντονισµός Συµβούλων Ακεραιότητας (Δίκτυο
Συµβούλων Ακεραιότητας)
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 31 Οργανόγραµµα Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση των παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 4440/2016
Άρθρο 32 Ρυθµίσεις Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 86
του ν. 3528/2007
Άρθρο 33 Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης Υπηρεσιακών
Γραµµατέων – Τροποποίηση της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3213/2003
Άρθρο 34 Ρυθµίσεις για τη µοριοδότηση της εµπειρίας και της
άσκησης καθηκόντων ευθύνης - Επιλογή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού σε θέσεις προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου
85 του ν. 3528/2007 και της υποπερ. ββ’ της περ. β) της παρ. 3
του άρθρου 88 του ν. 3584/2007
Άρθρο 35 Ρυθµίσεις για τη νοµική υποστήριξη υπαλλήλων του
δηµοσίου τοµέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020
Άρθρο 36 Ρυθµίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4369/2016
Άρθρο 37 Αιρετοί υπηρετούντες σε παραµεθόριες περιοχές Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010
Άρθρο 38 Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου και
Περιφέρειας - Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του
άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010
Άρθρο 39 Ρυθµίσεις αναφορικά µε την αυτοδίκαιη θέση σε
αργία, την απαρίθµηση πειθαρχικών παραπτωµάτων, τις πειθαρχικές ποινές και την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης του
Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 103, της
παρ. 1 του άρθρου 107, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 109 και της
παρ. 4 του άρθρου 140 του ν. 3528/2007
Άρθρο 40 Ρύθµιση αναφορικά µε την αυτοδίκαιη θέση σε
αργία του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) - Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 1 του
άρθρου 107 του ν. 3584/2007
Άρθρο 41 Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016
Άρθρο 42 Δηµοτική Αστυνοµία - Τροποποίηση της παρ. 2 του
άρθρου 278 του ν. 4555/2018
Άρθρο 43 Ρύθµιση αναφορικά µε την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/
2006
Άρθρο 44 Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης - Τροποποίηση της
παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020
Άρθρο 45 Σύστηµα προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα
Τροποποίηση των άρθρων 12, 30, 40, 43, 51 και 63 του ν. 4765/
2021
Άρθρο 46 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισµών Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
42 του ν. 4674/2020
Άρθρο 47 Κινητικότητα σε ν.π.δ.δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 48 Δικαίωµα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων
προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών
Άρθρο 49 Παρατάσεις µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων και κυ-
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λικείων
Άρθρο 50 Παράταση προθεσµίας αξιοποίησης δωρεών από τις
Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και τον Δήµο
Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Άρθρο 51 Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α’
βαθµού
Άρθρο 52 Απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π.
- Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004
Άρθρο 53 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων
Άρθρο 54 Παράταση προθεσµίας σύστασης Αναπτυξιακού
Οργανισµού - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.
4674/2020
Άρθρο 55 Οφειλές των επιχειρήσεων εκµίσθωσης οχηµάτων
προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
Άρθρο 56 Διαγραφή µικρών βεβαιωµένων οφειλών προς
Ο.Τ.Α.
Άρθρο 57 Ανάθεση υπηρεσιών ταφής και ανακοµιδής νεκρών
- Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011
Άρθρο 58 Χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθηµάτων σε τρίτεκνους - Τροποποίηση του άρθρου 202 του ν.
3463/2006
Άρθρο 59 Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού των Δ.Ε.Υ.Α.
Άρθρο 60 Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε
κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
Άρθρο 61 Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια
υλικών για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
Άρθρο 62 Παράταση ισχύος δυνατότητος προσαύξησης έως
τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθµού των ωρών υπερωριακής
απασχόλησης των υπαλλήλων των δήµων ή περιφερειών που
συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου και του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας
Άρθρο 63 Άρση αργίας αιρετών σε περίπτωση άρσης των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης µετά από αµετάκλητη παραποµπή για κακούργηµα - Τροποποίηση της παρ. του
1 άρθρου 236Α του ν. 3852/2010
Άρθρο 64 Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002
Άρθρο 65 Μεταβίβαση στην Οικονοµική Επιτροπή των δήµων
και των περιφερειών αρµοδιότητας ίδρυσης ή συµµετοχής σε
Αναπτυξιακό Οργανισµό Ο.Τ.Α. - Προσθήκη περ. κ’ στην παρ. 1
του άρθρου 72 και περ. ιθ’ στην παρ.1 του άρθρου 176 του ν.
3852/2010
Άρθρο 66 Δυνατότητα επιλογής συµπαραστάτη του δηµότη
και της επιχείρησης και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων - Προσθήκη πέµπτου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν.
3852/2010
Άρθρο 67 Εξαίρεση δηµάρχων από την αναστολή άσκησης του
λειτουργήµατος του δικηγόρου - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4194/2013
Άρθρο 68 Παροχή δυνατότητος κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή ν.π.δ.δ. αυτών, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, µε έγκριση του Περιφερειάρχη του Δηµάρχου
ή του αιρετού µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4674/2020
Άρθρο 69 Αναπλήρωση προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 70 Διορισµός µέλους ανεξάρτητης αρχής που διανύει
ή διένυσε τη θητεία του σε θέση υψηλότερης βαθµίδας για
πλήρη θητεία - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3051/2002
Άρθρο 71 Τρόπος Επιλογής και Διορισµού Προϊσταµένων της
Επιτροπής Ανταγωνισµού - Προσθήκη άρθρου 21Β στον ν. 3959/
2011
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 72 Ρυθµίσεις θεµάτων στελέχωσης υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
Άρθρο 73 Συµµετοχή υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας στο Α.Υ.Σ. και το Α.Π.Υ.Σ. του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 74 Ρυθµίσεις θεµάτων πυροσβεστικού προσωπικού
εποχικής απασχόλησης - Προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 6
του ν. 3103/2003
Άρθρο 75 Ρύθµιση θεµάτων Εθνικού Τυπογραφείου
Άρθρο 76 Διορισµός καλλιτεχνικού και αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2273/1994
Άρθρο 77 Ρυθµίσεις σχετικά µε τους κανονισµούς λειτουργίας
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Άρθρο 78 Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σηµειωµάτων
λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 80 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 81 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 82 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 83 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 84 Έναρξη ισχύος
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθµιση θεµάτων που
αφορούν στo Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία
των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον δηµόσιο τοµέα, καθώς
και η εγκαθίδρυση του θεσµού του Συµβούλου Ακεραιότητας στη
Δηµόσια Διοίκηση, προκειµένου να ενισχυθούν οι µηχανισµοί λογοδοσίας και ακεραιότητας στους φορείς του δηµόσιου τοµέα
συµβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων τους βάσει των αρχών
της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύµφωνα
µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις προβλέψεις του ν.
4622/2019 (Α’ 133).
ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Οι ρυθµίσεις του Μέρους Α’ έχουν εφαρµογή στον δηµόσιο
τοµέα, όπως ορίζεται µε την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του Μέρους Α’, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «Γνώµη»: το συµπέρασµα/διαπίστωση που διατυπώνεται
από τον προϊστάµενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά
µε τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλίδες ελέγχου του φορέα. Η Γνώµη µπορεί να βασίζεται σε αποτελέσµατα
µεµονωµένων έργων και άλλων δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο. Η Γνώµη που παρέχεται
µπορεί να χαρακτηρίζεται ως θετική, αρνητική ή µε επιφύλαξη.
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2. «Διαδικασία»: µια σειρά ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου στόχου.
3. «Διακυβέρνηση»: ο συνδυασµός των δοµών και των διαδικασιών που εφαρµόζονται από τη διοίκηση του φορέα, προκειµένου να προβεί στην ενηµέρωση, διεύθυνση, διαχείριση και τον
έλεγχο των δραστηριοτήτων του, για την επίτευξη των στόχων
του.
4. «Διαχείριση κινδύνων»: η διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης και ελέγχου ενδεχόµενων δυσµενών ή ευνοϊκών γεγονότων ή καταστάσεων, µέσω της οποίας ο φορέας προσεγγίζει
µεθοδικά τους κινδύνους που συνδέονται µε τις δραστηριότητές
του και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επίτευξη των αντικειµενικών του στόχων.
5. «Δικλίδα ελέγχου/ασφάλειας»: κάθε δράση ή διαδικασία που
αναλαµβάνει ο φορέας, για τη διαχείριση των κινδύνων και την
αύξηση της πιθανότητας επίτευξης των καθορισµένων στόχων
και σκοπών του.
6. «Εγγενής κίνδυνος»: ο κίνδυνος που ενυπάρχει πριν ληφθεί
οποιοδήποτε µέτρο για τον περιορισµό του, όπως όταν απουσιάζει η οποιαδήποτε δικλίδα ελέγχου.
7. «Ενδιαφερόµενα µέρη»: τα µέρη που επηρεάζονται/σχετίζονται από/µε τη δράση του φορέα, όπως η διοίκηση, οι υπάλληλοι, οι συναλλασσόµενοι µε τον φορέα, οι πολίτες και οι
ρυθµιστικοί φορείς.
8. «Εσωτερικός έλεγχος»: µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να
προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα να επιτύχει τους αντικειµενικούς του στόχους,
υιοθετώντας µια συστηµατική, επαγγελµατική προσέγγιση στην
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.
9. «Εύλογη διαβεβαίωση»: ένα ικανοποιητικό, πλην όµως όχι
απόλυτο, επίπεδο διαβεβαίωσης και εµπιστοσύνης, λαµβανοµένων υπόψη ιδίως του κόστους, των οφελών και των κινδύνων.
10. «Κίνδυνος»: η πιθανότητα ή απειλή να επέλθει ζηµία, απώλεια ή, γενικά, κάποια αρνητική συνέπεια για τους στόχους του
φορέα, η οποία µπορεί να οφείλεται τόσο σε ενδογενείς, όσο και
σε εξωγενείς παράγοντες και µπορεί να µετριαστεί µέσω προληπτικών δράσεων και δικλίδων ελέγχου.
11. «Κώδικας Δεοντολογίας»: οι αρχές τις οποίες οφείλουν να
εφαρµόζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να προάγονται οι επαγγελµατικές και ηθικές
αξίες και πρότυπα.
12. «Περιβάλλον ελέγχου»: κάθε µονάδα, περιοχή, λειτουργία,
πρόγραµµα, έργο, διαδικασία που θα µπορούσε να αποτελέσει
αντικείµενο ελέγχου.
13. «Πλαίσιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής
C.O.S.O.»: ένα διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο πλαίσιο που περιγράφει τα επιµέρους στοιχεία, λειτουργίες και διαδικασίες
ενός ολοκληρωµένου και συνεκτικού συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου στο επίπεδο κάθε φορέα.
14. «Πρόγραµµα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας»: η
διαδικασία κατά την οποία γίνεται εκτίµηση του βαθµού συµµόρφωσης της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου µε
τα Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού
Ελέγχου, καθώς και του βαθµού τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. Το Πρόγραµµα αξιολογεί
την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου και εντοπίζει πεδία που χρήζουν βελτίωσης.
15. «Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου»: µια διεθνής διακήρυξη, του Συµβουλίου των
Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - I.I.A.), η οποία περιγράφει
τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση της απόδοσης αυτής.
16. «Προστιθέµενη αξία»: η αξία που προσθέτει ο εσωτερικός
έλεγχος στον φορέα, µέσω της αντικειµενικής και εύλογης διαβεβαίωσης και της συµβολής του στην αποδοτικότητα και απο-
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τελεσµατικότητα των συστηµάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.
17. «Συµβουλευτικές υπηρεσίες»: οι υπηρεσίες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των συστηµάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου ενός
φορέα, προσθέτοντας αξία σε αυτόν, χωρίς να εµπλέκονται στην
άσκηση των αρµοδιοτήτων των οργάνων ή των µονάδων προς
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.
18. «Υπηρεσίες διαβεβαίωσης»: οι ελεγκτικές υπηρεσίες που
παρέχονται µε αντικειµενική εξέταση αποδεικτικών στοιχείων, µε
σκοπό την ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη αξιολόγηση των συστηµάτων και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων
και των δικλίδων ελέγχου του φορέα.
19. «Υπολειµµατικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος που αποµένει µετά
τη λήψη µέτρων από τη διοίκηση, για τη µείωση της πιθανότητας
επέλευσης και των επιπτώσεων από την εκδήλωση ενός ανεπιθύµητου γεγονότος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 4
Έννοια
1. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το πλέγµα των λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και των δικλίδων ελέγχου που υιοθετεί ο φορέας και είναι σχεδιασµένο για να παρέχει εύλογη
διαβεβαίωση στον φορέα για την επίτευξη των στόχων του σχετικά µε την:
α) αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών
του λειτουργιών,
β) αξιοπιστία των οικονοµικών και λοιπών αναφορών,
γ) συµµόρφωση µε τους νόµους, τους κανονισµούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.
2. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να λαµβάνει
υπόψη του τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου, τo Πλαίσιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις
καλές πρακτικές, που διαµορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission - C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - Ι.Ι.Α.).
Άρθρο 5
Δοµικά στοιχεία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
1. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται σε ένα οργανωµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών, το οποίο περιλαµβάνει το σύστηµα διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων, το
κανονιστικό πλαίσιο, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις εντολές,
καθώς και τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Οι φορείς του άρθρου 2 υποχρεούνται στην πλήρη καταγραφή και συνεχή ενηµέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε
όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις τους.
Άρθρο 6
Διάρθρωση Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου:
αρµοδιότητες και ρόλοι
1. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα (γραµµές ρόλων), µε αρµοδιότητες και ευθύνες, που έχουν
ως σκοπό την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων του φορέα.
2. Στο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου επιµερίζονται ανά επίπεδο διαφορετικές αρµοδιότητες και ρόλοι στο ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης του φορέα:
α) Η πρώτη γραµµή περιλαµβάνει τις οργανικές µονάδες,
καθώς και το σύνολο των υπαλλήλων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας που κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους εκτελούν
τις διεργασίες εντοπισµού και µετριασµού των κινδύνων, καθώς
και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικλίδων ελέγχου.
β) Η δεύτερη γραµµή περιλαµβάνει τις οργανικές µονάδες και
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τα µονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα του φορέα που έχουν ως
αρµοδιότητα τη διασφάλιση της τήρησης της νοµιµότητας, τη
διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την εύρυθµη λειτουργία
του φορέα, καθώς και τη συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικλίδων ελέγχου, που εκτελούνται από την πρώτη
γραµµή ρόλων, λειτουργώντας ανεξάρτητα από αυτήν.
γ) Η τρίτη γραµµή περιλαµβάνει τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία παρέχει στον επικεφαλής του φορέα εύλογη διαβεβαίωση και συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε την επάρκεια
και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιµέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, που αποτελούν αρµοδιότητα των δύο πρώτων
γραµµών ρόλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 7
Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
1. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η
λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται µε την οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και µε τη σύσταση και λειτουργία της
Επιτροπής Ελέγχου.
2. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν εµπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διοίκηση του φορέα ούτε αναλαµβάνουν επιχειρησιακά καθήκοντα που σχετίζονται µε αυτή.
Άρθρο 8
Επιτροπή Ελέγχου
1. Στους φορείς του άρθρου 2, ανάλογα µε την οργανωτική
δοµή και το µέγεθός τους, συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου που
εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του
έργου της και ότι οι συστάσεις της λαµβάνονται δεόντως υπόψη
από τον επικεφαλής του φορέα.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώµα, δεν έχει αρµοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης του φορέα.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) µέλη, εκ των
οποίων ένα (1) διαθέτει ελεγκτική εµπειρία. Τα µέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 και δεν µπορούν να έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον/τους
φορέα/φορείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της οικείας Επιτροπής.
4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου λαµβάνει υπόψη της τα Πρότυπα για την Επαγγελµατική
Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. και τις βέλτιστες
πρακτικές, που διαµορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή
C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 9
Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, σε κάθε φορέα του άρθρου 2
συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συστήνεται στα Υπουργεία ως οργανική µονάδα
επιπέδου Διεύθυνσης και στους λοιπούς φορείς επιπέδου ανάλογου µε την οργανωτική τους δοµή.
2. Στους εποπτευόµενους φορείς του άρθρου 2, στις Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, συστήνεται
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, εφόσον συντρέχουν τα κριτήρια
του αριθµού των υπαλλήλων που υπηρετούν στον φορέα και του
ύψους του προϋπολογισµού τους. Πρόσθετα ή διαφορετικά κρι-

τήρια µπορεί να τεθούν σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 79,
µε γνώµονα τις οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς
και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω φορέων.
3. Δύο ή περισσότεροι φορείς που δεν έχουν τη δυνατότητα
να συστήσουν ίδια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των κριτηρίων της παρ. 2, µπορούν να συστήσουν κοινή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Στην περίπτωση που είναι εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσµατική της λειτουργία η συνδροµή επαγγελµατιών µε τεχνογνωσία
και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, τότε µπορεί,
κατόπιν προηγούµενης αιτιολογηµένης απόφασης του επικεφαλής αυτού, να ανατίθεται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών η υποστήριξη της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Στην περίπτωση που η σύσταση ή η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι εφικτή σύµφωνα µε τις παρ.
2 έως 4, οι φορείς της παρ. 2 υπάγονται στη Μονάδα Εσωτερικού
Ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα τους.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο κατόπιν προηγούµενης
αιτιολογηµένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα της παρ.
2, που διαπιστώνει την αδυναµία σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ εφαρµογή των παρ. 2 έως 4, η λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου µπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ειδικά
για τους ΟΤΑ α’ βαθµού, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
µπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε σύµβαση
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, κατόπιν προηγούµενης αιτιολογηµένης απόφασης του επικεφαλής αυτών, που διαπιστώνει
την αδυναµία σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην
Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα πορίσµατα των διενεργούµενων
εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται άµεσα στις αρχές του άρθρου 22, προς άσκηση των κατά νόµο συντονιστικών και εποπτικών τους αρµοδιοτήτων.
7. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τελεί
σε λειτουργική σχέση αναφοράς µε τον επικεφαλής του φορέα.
Στο πλαίσιο αυτής:
α) Ο επικεφαλής του φορέα:
αα) εγκρίνει το περιεχόµενο του Κανονισµού Λειτουργίας της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
αβ) εγκρίνει το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου,
αγ) εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου,
αδ) εκδίδει τις εντολές εσωτερικών ελέγχων και παροχής συµβουλευτικών έργων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
β) Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:
βα) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα Ετήσια Έκθεση µε
Γνώµη,
ββ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συµβουλευτικού έργου της Μονάδας,
βγ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα αναφορές σχετικά
µε την υλοποίηση των ενεργειών που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο
των ελέγχων,
βδ) ενηµερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέµατα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του Συστήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου, προκειµένου να λαµβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήµατα που χρήζουν αντιµετώπισης.
8. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή κατά περίπτωση και από ένστολο
προσωπικό και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό (στο εξής: εσωτερικοί ελεγκτές) και ΔΕ για τη γραµµατειακή υποστήριξη της
υπηρεσίας, κατόπιν συνεκτίµησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας
στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, καθώς και τυχόν διαπιστεύσεων
ή πιστοποιήσεών τους, συναφών µε τον εσωτερικό έλεγχο. Στη
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε µονάδα αντίστοιχου επιπέδου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικότερες διατάξεις κάθε φορέα που προβλέ-
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πουν εξειδικευµένα προσόντα ή προϋποθέσεις για τη στελέχωση
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αυτού. Οι Προϊστάµενοι και
οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12)
µηνών από την έναρξη του ειδικού προγράµµατος της παρ. 10 ή
από την τοποθέτησή τους στη Μονάδα, να λάβουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 10,
εκτός αν διαθέτουν ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή µε
τον εσωτερικό έλεγχο. Σε περίπτωση της µη εκπλήρωσης της
ανωτέρω υποχρέωσης αίρεται η τοποθέτησή τους στη Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου. Τα καθήκοντα του Προϊσταµένου και του
προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυµβίβαστα µε οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται µε το
έργο της Μονάδας.
9. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) εφαρµόζεται αναλόγως για το προσωπικό που υπηρετεί στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.
10. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) οργανώνει ειδικό πρόγραµµα ελεγκτικής επάρκειας
εσωτερικού ελεγκτή. Το ειδικό πρόγραµµα ελεγκτικής επάρκειας
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν, ώστε να λάβουν τη σχετική
πιστοποίηση και οι ήδη υπηρετούντες στις Μονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, σύµφωνα
µε τους ειδικότερους όρους του παρόντος.
Άρθρο 10
Στόχοι και αρµοδιότητες
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει 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 φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη µέτρων, όπου απαιτείται,
β) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή
προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου
προγράµµατος εργασιών, µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του φορέα,
γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσµατικής και ασφαλούς
διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων και
δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και
των προγραµµάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,
β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραµµα Εργασιών, λαµβανοµένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων
και των ευκαιριών του φορέα,
γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραµµατισµένους και έκτακτους
ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του,
των εκτελούµενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του
συστηµάτων, όπως αυτά εντοπίζονται µέσω της διαδικασίας
αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόµενες συνέπειές του,
δ) παρέχει συµβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων
αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούµενων έργων, καθώς
και των πληροφοριακών του συστηµάτων,
ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του
Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,
στ) παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες,
ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
η) ελέγχει την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών εκτέλεσης του
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προϋπολογισµού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονοµικών των δηµοσιονοµικών και λοιπών αναφορών, καθώς και
διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισµό τυχόν ενδείξεων φαινοµένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης,
καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την
αποτροπή τους στο µέλλον,
θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονοµικών και µη αναφορών του φορέα,
ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασµού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραµµάτων του φορέα,
ια) ελέγχει τη συµµόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήµατα ως προς την αποτελεσµατικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,
ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές
ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συµµόρφωση µε τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, µέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση µε Γνώµη,
ιε) γνωστοποιεί αµελλητί στις αρµόδιες υπηρεσίες και στον
πειθαρχικό Προϊστάµενο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής
ευθύνης υπαλλήλων και
ιστ) µεριµνά για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.
Άρθρο 11
Κανονισµός Λειτουργίας
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Με τον Κανονισµό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου καθορίζονται ιδίως ο σκοπός, οι αρµοδιότητες, η ευθύνη και η θέση της Μονάδας στην οργανωτική διάρθρωση του
φορέα, λαµβανοµένων υπόψη των Διεθνών Προτύπων για την
Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 12
Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών περιλαµβάνει
τις αρχές που σχετίζονται µε την επαγγελµατική πρακτική και
τους κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς και ακεραιότητας
που οφείλουν να ακολουθούν, λαµβάνοντας υπόψη τα Διεθνή
Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού
Ελέγχου.
Άρθρο 13
Ετήσια Έκθεση µε Γνώµη του Προϊσταµένου
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του
προηγούµενου έτους, στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου. Η Έκθεση συντάσσεται σύµφωνα µε τα Διεθνή
Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού
Ελέγχου.
2. Η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται αµελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικά
για τους ΟΤΑ α’ βαθµού, η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται και στο
Δηµοτικό Συµβούλιο.
3. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει Γνώµη στον επικεφαλής του φορέα, για τη συνολική επάρκεια
των δοµών και συστηµάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για µεµονωµένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές µονάδες του
φορέα. Η Γνώµη συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται
στον επικεφαλής του φορέα, βασίζεται στα αποτελέσµατα του
έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαµβάνει τη
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µορφή της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή µε επιφύλαξη).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 14
Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
1. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, το αργότερο εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ετήσιο
Πρόγραµµα Εργασιών του έτους αυτού, βάσει των διαθέσιµων
πόρων της Μονάδας, και το υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου,
καθώς και στον επικεφαλής του φορέα, ο οποίος και το εγκρίνει,
το αργότερο εντός µηνός.
2. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί και εισηγείται την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος Εργασιών, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών
ή ενδογενών παραγόντων. Το Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία έγκρισής του.
Άρθρο 15
Στάδια έργων
Κάθε έργο που διενεργείται ή παρέχεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε στάδια ως εξής:
1. Διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασµός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη προσωρινής έκθεσης, ε) οριστικοποίηση και
υποβολή της έκθεσης, στ) παρακολούθηση της υλοποίησης των
συστάσεων.
2. Συµβουλευτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασµός, γ) διενέργεια,
δ) σύνταξη και υποβολή της έκθεσης.
Άρθρο 16
Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων
του Εσωτερικού Ελέγχου
1. Μετά το στάδιο της οριστικοποίησης της έκθεσης ελέγχου,
οι συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση και έχουν συµφωνηθεί µε τους ελεγχόµενους, καθώς και τα σχέδια διορθωτικών
ενεργειών και δράσεων για την εφαρµογή τους, παρακολουθούνται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η παρακολούθηση συνίσταται στην επιβεβαίωση της υλοποίησης και αξιολόγησης του
αντίκτυπου κάθε ενέργειας που συµφωνήθηκε, εντός του προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος που τέθηκε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή.
2. Μετά την υλοποίηση όλων των ενεργειών που συµφωνήθηκαν, συντάσσεται αναφορά στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαµβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των
ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, µε σκοπό
την ανάδειξη της προστιθέµενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης
τυχόν υπολειµµατικών, µη ανεκτών για τον φορέα κινδύνων.
Άρθρο 17
Πρόγραµµα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας
1. Κάθε φορέας του άρθρου 2 είναι υποχρεωµένος να θεσπίσει
ετήσιο Πρόγραµµα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας για
τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, µε το οποίο παρέχονται η δυνατότητα αποτίµησης του βαθµού συµµόρφωσής της µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της, της τήρησης και του βαθµού εφαρµογής των Προτύπων για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του
Εσωτερικού Ελέγχου, του βαθµού τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της
λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και εντοπισµού πεδίων που
χρήζουν βελτίωσης, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του φορέα.
2. Το Πρόγραµµα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας περιλαµβάνει τόσο τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις, όσο και

την εξωτερική αξιολόγηση, µε τις οποίες συνολικά εκτιµάται η
ποιότητα της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου,
εξάγονται συµπεράσµατα και υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις
για τις απαιτούµενες βελτιώσεις.
3. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι
υπεύθυνος για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρµογή του Προγράµµατος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας.
4. Για τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται
διαδικασίες και εργαλεία που περιλαµβάνουν ιδίως: α) την εποπτεία του ελεγκτικού έργου, β) την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, γ) τις
εργασίες ελέγχου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, δ) την τήρηση των προθεσµιών που συµφωνήθηκαν, ε) τον αριθµό των βελτιωτικών προτάσεων, καθώς και
εκείνων που υλοποιήθηκαν µέσα στο έτος. Οι ως άνω διαδικασίες
και εργαλεία καθορίζονται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 18
Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών
1. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία,
φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του
φορέα, και συνεργάζονται µε τους εργαζόµενους σε αυτόν, στο
µέτρο που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους.
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου ελεγκτικού
έργου, απαιτείται πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστηµα έτερου
φορέα, χορηγείται σχετική άδεια κατόπιν εγγράφου αιτήµατος,
τηρουµένων των διατάξεων περί προστασίας συγκεκριµένων κατηγοριών δεδοµένων.
2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεµύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που
περιέρχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Άρθρο 19
Ορισµός εµπειρογνωµόνων
1. Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις, ο
Προϊστάµενος της Μονάδας εισηγείται στον επικεφαλής του
φορέα, τον ορισµό υπαλλήλου άλλης υπηρεσίας του ίδιου
φορέα, ο οποίος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί το εν
λόγω έργο.
2. Αν οι απαιτούµενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του
έργου δεν καλύπτονται από το προσωπικό του φορέα, ως εµπειρογνώµονες µπορούν να ορίζονται είτε υπάλληλοι άλλων φορέων του άρθρου 2 είτε ιδιώτες που διαθέτουν σχετικές µε το
συγκεκριµένο ελεγκτικό έργο γνώσεις και εµπειρία, οι οποίοι
συµµετέχουν στο εν λόγω έργο. Το εύρος και η περίµετρος του
έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας
του εµπειρογνώµονα µε τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς
και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, ορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του οικείου Υπουργού
ή του οργάνου διοίκησης για τους λοιπούς φορείς του άρθρου
2, ύστερα από γνώµη του Προϊστάµενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 20
Εσωτερικοί ελεγκτές και απάτη
1. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν και αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού
Ελέγχου και βοηθούν τον φορέα να προλαµβάνει τις περιπτώσεις
απάτης, µέσω της ανίχνευσης και της καταγραφής των σχετικών
κινδύνων.
2. Σε περίπτωση εντοπισµού ενδείξεων απάτης κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, η διερεύνηση της συγκεκριµένης υπόθεσης
δεν διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές στο πλαίσιο του
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εν λόγω ελεγκτικού έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί
ελεγκτές θέτουν υπόψη του επικεφαλής του φορέα και του Προϊσταµένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τα στοιχεία περί
απάτης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, προκειµένου να αναληφθούν οι ενέργειες από τα αρµόδια όργανα
που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και τον κανονισµό
λειτουργίας.
Άρθρο 21
Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών
εσωτερικού ελέγχου
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά
Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού
Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις καλές πρακτικές, που διαµορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή C.O.S.O και το
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 22
Αρµόδιοι φορείς για τον συντονισµό,
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
1. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως αρµόδιος φορέας, σύµφωνα
µε το άρθρο 83 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και τις διατάξεις που
διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της:
α) αναπτύσσει το θεσµικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο 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,
β) σχεδιάζει και αναπτύσσει πρότυπα, µεθοδολογίες και εργαλεία εσωτερικού ελέγχου,
γ) συντονίζει και υποστηρίζει τη λειτουργία και την ελεγκτική
δράση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου,
δ) παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο και τη δράση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και υποβάλλει προτάσεις για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που κατεγράφησαν κατά τη
διαδικασία της αξιολόγησης,
ε) ενηµερώνεται για τις εκθέσεις και τα πορίσµατα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και για την πορεία υλοποίησης
των προτάσεών τους, οποτεδήποτε το ζητήσει, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4622/
2019.
2. Το Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τον ν. 3492/2006
(Α’ 210), ελέγχει την επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού
Ελέγχου βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί
την αποτελεσµατικότητα και την επάρκεια των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 169 του ν.
4270/2014 (Α’ 143) και τις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση
και λειτουργία αυτού.
ΜΕΡΟΣ Β’
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 23
Σύµβουλος Ακεραιότητας - Σύσταση
Αυτοτελούς Γραφείου Συµβούλου Ακεραιότητας
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1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Συµβούλου Ακεραιότητας, το οποίο υπάγεται ως οργανική µονάδα στον
Υπουργό. Από τη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άµυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι δυνατή η
σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συµβούλου Ακεραιότητας στα
Υπουργεία του προηγούµενου εδαφίου, σε Ανεξάρτητες Αρχές,
σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εφόσον αυτό κρίνεται
απαραίτητο λόγω των αρµοδιοτήτων του φορέα και του αριθµού
των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 80.
2. Οι αυτοτελείς υπηρεσίες και τα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δεν έχουν συστήσει Αυτοτελές Γραφείο Συµβούλου Ακεραιότητας, υπάγονται στο
αντίστοιχο Γραφείο του εποπτεύοντος φορέα.
3. Το Αυτοτελές Γραφείο Συµβούλου Ακεραιότητας στελεχώνεται από τον Σύµβουλο Ακεραιότητας και δύναται να στελεχώνεται και από υπαλλήλους του οικείου φορέα.
Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Συµβούλου Ακεραιότητας
Οι αρµοδιότητες του Συµβούλου Ακεραιότητας διακρίνονται
σε τρεις λειτουργικούς άξονες ως εξής:
1. Υποστηρικτικός άξονας
α) Παρέχει εξατοµικευµένη συµβουλευτική συνδροµή για ζητήµατα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιµετωπίζει ο
υπάλληλος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισµός, η ηθική παρενόχληση και
η σύγκρουση συµφερόντων.
β) Παραλαµβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους του φορέα,
για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς και
ασκεί διαµεσολάβηση, προκειµένου να επιληφθούν τα όργανα
του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διερεύνησή τους.
γ) Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησης της αναφοράς και ενηµερώνει σχετικά τον υπάλληλο που την υπέβαλε.
2. Ενηµερωτικός άξονας
α) Παρέχει ενηµέρωση στο προσωπικό του φορέα για θέµατα
δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη λειτουργία, τις
αρµοδιότητες και την αποστολή του Συµβούλου Ακεραιότητας.
β) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους υπαλλήλους του φορέα και τους υπαλλήλους των εποπτευόµενων φορέων σε συνεργασία µε την οικεία
οργανική µονάδα που είναι αρµόδια για θέµατα εκπαίδευσης,
καθώς και µε εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
γ) Συµµετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισµοί
Διαχείρισης Φαινοµένων Σύγκρουσης Συµφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιµετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
3. Συµβουλευτικός άξονας
α) Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη διοίκηση του φορέα, τη
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και την οργανική µονάδα που είναι
αρµόδια για θέµατα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναµικού, για την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών και προτύπων
ακεραιότητας εντός του φορέα.
β) Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των µηχανισµών πρόληψης, αποτροπής και εντοπισµού προς τον επικεφαλής του
φορέα, όταν εντοπίζει περιστατικά παραβιάσεων ακεραιότητας.
γ) Συντάσσει Ετήσια Έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που
χρησιµοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και
για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.
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Άρθρο 25
Υποχρεώσεις - Ευθύνες
1. Ο Σύµβουλος Ακεραιότητας υποχρεούται:
α) να ασκεί τα καθήκοντά του µε ακεραιότητα, αντικειµενικότητα, αµεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα και να
ενεργεί υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος,
β) να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας, για θέµατα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την
άσκηση των καθηκόντων του,
γ) να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριµένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυµα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης
συµφερόντων.
2. Η µη αναφορά του κωλύµατος της περ. γ) της παρ. 1 συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
3. Ο Σύµβουλος Ακεραιότητας έχει πειθαρχική ευθύνη για
πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
4. Με την έναρξη της θητείας του ο Σύµβουλος Ακεραιότητας
υπογράφει Δήλωση Εχεµύθειας. Το καθήκον εχεµύθειας εξακολουθεί να ισχύει για πέντε (5) χρόνια µετά τη λήξη της θητείας
του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 26
Σύσταση Μητρώου Συµβούλων Ακεραιότητας
1. Συστήνεται Μητρώο Συµβούλων Ακεραιότητας (Μητρώο),
στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων
Συµβούλου Ακεραιότητας. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά στη
Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του
και περιλαµβάνει αποκλειστικά τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία
προς διασφάλιση τόσο των προσωπικών δεδοµένων όσο και της
διαφάνειας.
2. Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, µόνιµοι ή
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία
ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωµένες Διοικήσεις ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, έχουν τον Α’
βαθµό και τριετή κατ’ ελάχιστο πραγµατική δηµόσια υπηρεσία,
και διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Συµβούλου Ακεραιότητας του άρθρου 27.
3. Δεν εγγράφονται στο Μητρώο όσοι:
α) κατά των οποίων εκκρεµεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε
κακούργηµα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής ή στην υπηρεσία),
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας δικηγόρου, απιστίας περί την υπηρεσία, απιστίας
κατά του νοµικού προσώπου του Ελληνικού Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράνοµης βεβαίωσης
ή είσπραξης δικαιωµάτων του Δηµοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήµησης, συκοφαντικής δυσφήµησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταµήνυσης,
υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκληµα σχετικά µε την
υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας - αξιοπρέπειας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή
β) έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα
ή για κάποιο από τα εγκλήµατα της περ. α’ ή
γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωµα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή
της οριστικής παύσης ή
δ) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πει-

θαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4)
µηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, µέχρι τη διαγραφή της ποινής ή
ε) τελούν σε αργία ή διαθεσιµότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή
άσκησης καθηκόντων.
4. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγµατοποιείται µε την υποβολή
ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά µε µέριµνα του αιτούντος στη
Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η ηλεκτρονική
αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75).
5. Μέλος του Μητρώου µπορεί να διαγραφεί µε αίτησή του,
που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά µε µέριµνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
6. Το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε υποχρεωτική διαγραφή µέλους από το Μητρώο εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις
των περιπτώσεων της παρ. 3 κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης από
την αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή από άλλη επίσηµη δηµόσια αρχή.
Άρθρο 27
Πιστοποίηση Συµβούλων Ακεραιότητας
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου
Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας οργανώνει ειδικό πρόγραµµα επάρκειας
για τη θέση του Συµβούλου Ακεραιότητας.
Άρθρο 28
Κάλυψη θέσεων Συµβούλων Ακεραιότητας
1. Η θέση του Συµβούλου Ακεραιότητας πληρούται κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας. Η πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραµµα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν τα µέλη του Μητρώου του άρθρου 26. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης
των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης
των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης
του Συµβούλου Ακεραιότητας γίνεται από τριµελή Επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και αποτελείται από τον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρµόδια για θέµατα
προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης που είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπικού, µε
αναπληρωτές όσους τους αναπληρώνουν στα υπηρεσιακά τους
καθήκοντα. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β’.
3. Η επιλογή διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 2, κατόπιν συνεκτίµησης των απαιτούµενων τυπικών και των πρόσθετων
επιθυµητών προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή δύναται να καλεί σε συνέντευξη τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους ανά θέση, η οποία λαµβάνεται υπόψη για την τελική
επιλογή τους. Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και
ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό επιλογής της Επιτροπής, το οποίο είναι ειδικά αιτιολογηµένο, περιλαµβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση µε
τον υποψήφιο που επιλέγεται, καθώς και καθορισµό ενός επιλαχόντα, εφόσον υπάρχει.
4. Δεν επιτρέπεται να συµµετέχει στη διαδικασία υπάλληλος
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που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Συµβούλου Ακεραιότητας, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 29
Υπηρεσιακή κατάσταση Συµβούλων Ακεραιότητας
1. Η θητεία του Συµβούλου Ακεραιότητας είναι τριετής, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία (1) ακόµη φορά. Η ανανέωση δύναται να πραγµατοποιηθεί αφού αξιολογηθεί το έργο
του Συµβούλου Ακεραιότητας από την τριµελή Επιτροπή της
παρ. 2 του άρθρου 28, τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της θητείας
του. Ο Σύµβουλος Ακεραιότητας του οποίου η θητεία έληξε συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι την επιλογή νέου. Αν
κατά τη διάρκεια της θητείας του Συµβούλου προκύψει ένα από
τα κωλύµατα της παρ. 3 του άρθρου 26 ο Σύµβουλος παύεται
αυτοδικαίως από τη θέση από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση
το αρµόδιο όργανο και διαγράφεται από το Μητρώο Συµβούλων
Ακεραιότητας σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 26.
2. Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συµβούλου Ακεραιότητας
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου επιπέδου Τµήµατος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες. Στον ανωτέρω δεν καταβάλλεται το µηνιαίο επίδοµα θέσης
ευθύνης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α’
176).
3. Η θέση του Συµβούλου Ακεραιότητας είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο υπάλληλος που έχει επιλεγεί σε θέση Συµβούλου
Ακεραιότητας τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συµβούλου
Ακεραιότητας του φορέα για τον οποίο έχει επιλεγεί, εφόσον
ανήκει οργανικά σε αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο υπάλληλος που επιλέγεται σε θέση Συµβούλου Ακεραιότητας αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση
Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
χωρίς να καταλαµβάνει οργανική θέση κατά παρέκκλιση της παρ.
7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και στη συνέχεια τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συµβούλου Ακεραιότητας του
φορέα υποδοχής.
4. H µισθοδοσία των Συµβούλων Ακεραιότητας καταβάλλεται
από τον φορέα υποδοχής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συµβούλων Ακεραιότητας συντάσσονται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι Σύµβουλοι Ακεραιότητας κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, υπάγονται: α) για θέµατα πειθαρχικής ευθύνης στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
που είναι πειθαρχικός προϊστάµενος αυτών και στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, β) για θέµατα χορήγησης αδειών, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή ή τήρησης του ωραρίου εργασίας, στην αρµόδια Διεύθυνση
Προσωπικού και στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του φορέα όπου
ασκούν τα καθήκοντα του Συµβούλου και γ) για τα λοιπά θέµατα
υπηρεσιακής τους κατάστασης στη Διεύθυνση Προσωπικού και
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της υπηρεσίας προέλευσής τους.
Άρθρο 30
Συντονισµός Συµβούλων Ακεραιότητας
(Δίκτυο Συµβούλων Ακεραιότητας)
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ορίζεται αρµόδια για τον συντονισµό των Συµβούλων Ακεραιότητας (Δίκτυο Συµβούλων Ακεραιότητας) µε σκοπό:
α) τη συνεργασία µεταξύ των µελών του, για την ανταλλαγή
απόψεων και εµπειριών σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού υποθέσεων, την καταγραφή των προσεγγίσεων που είναι αποτελεσµατικές και τον διαµοιρασµό καλών πρακτικών,
β) τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη
συγκεκριµένων πολιτικών ακεραιότητας, καθώς και την ανάδειξη
της προστιθέµενης αξίας του Συµβούλου Ακεραιότητας στην ενί-
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σχυση της ακεραιότητας στη δράση των δηµόσιων φορέων,
γ) τη διοργάνωση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη
δηµόσια ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία,
δ) τη συγκέντρωση και αναφορά στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων σε θέµατα ακεραιότητας και διαφθοράς.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 31
Οργανόγραµµα Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση των παρ. 1 του άρθρου 4 και
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/2016
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
(Α’ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Προϋπόθεση για τη συµµετοχή των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
3 ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις προηγούµενη έκδοση Οργανισµών και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραµµάτων θέσεων εργασίας, καθώς και
η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ µέρους των ανωτέρω φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου 16.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/
2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Δηµιουργείται σε βάση
δεδοµένων Οργανόγραµµα της Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η
στελέχωση όλων των φορέων του Δηµοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του
Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Τροποποίηση των παρ. 1
και 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86
του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/
2007, Α’ 26) προστίθεται η φράση «καθώς και των ανεξάρτητων
αρχών».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για την επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων στις ανεξάρτητες Αρχές συνιστάται στη Γενική
Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών διακριτό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών από: Δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., εκ των οποίων ο
ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους, δύο (2) Νοµικούς
Συµβούλους ή Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται αρµοδίως, και ένα µέλος της οικείας
ανεξάρτητης Αρχής, που αφορά η προκηρυσσόµενη θέση επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν
προβλέπονται µέλη στην οικεία ανεξάρτητη Αρχή, ως πέµπτο
µέλος ορίζεται ένα επιπλέον µέλος του Α.Σ.Ε.Π. µε τον αναπληρωτή του κατά τα ανωτέρω. Γραµµατέας και αναπληρωτής του
Συµβουλίου αυτού ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π. υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών ή του ΑΣΕΠ κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α’.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το Μετοχικό Ταµείο Στρατού (Μ.Τ.Σ), το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), το Μετοχικό
Ταµείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) και το Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), αρµόδιο είναι το Συµβούλιο
Επιλογής Προϊστάµενων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.»
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4. Ειδικές διατάξεις συγκρότησης αρµόδιων συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων ανεξαρτήτων αρχών που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
διατηρούνται σε ισχύ.
5. Η συγκρότηση του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των Ανεξαρτήτων Αρχών ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 33
Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης Υπηρεσιακών
Γραµµατέων - Τροποποίηση της περ. στ) της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
1. Οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς του άρθρου 36 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), κατά τη διάρκεια της θητείας τους, έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (Υπαλληλικός Κώδικας,
ν. 3528/2007, Α’ 26).
2. Η παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), ως προς
την αυτοδίκαιη επάνοδο στις θέσεις που κατείχαν προ του διορισµού τους, εφαρµόζεται αναλόγως και για τους υπαλλήλους
που διορίζονται ως Υπηρεσιακοί Γραµµατείς µετά τη λήξη της
θητείας τους. Στους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται µετά την
επάνοδό τους στη θέση που κατείχαν, τυχόν προσωπική διαφορά
του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), στο ύψος που αυτή
έχει προσδιοριστεί πριν τον διορισµό τους στη θέση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα, λαµβανοµένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας
στην εν λόγω θέση.
3. Οι Υπηρεσιακοί Γραµµατείς αξιολογούνται βάσει του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016 (Α’ 33) από τον οικείο Υπουργό και οι
εκθέσεις αξιολόγησής τους δεν υπόκεινται σε ένσταση.
4. Ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας είναι αξιολογητής κατά τον ν.
4369/2016, για τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων που
υπάγονται στην αρµοδιότητά του, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τα καθήκοντα του
Υπηρεσιακού Γραµµατέα ασκούνται κατόπιν απόφασης του
Υπουργού, από τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα του ίδιου Υπουργείου, εφόσον υπάρχουν, ή από Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης που υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού
Γραµµατέα. Στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου δύνανται
να ορίζονται, προς αναπλήρωση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα,
περισσότερα του ενός όργανα.
6. Ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας είναι πειθαρχικός προϊστάµενος για το προσωπικό των οργανικών µονάδων που υπάγονται
στην αρµοδιότητά του και δύναται να επιβάλλει την πειθαρχική
ποινή του προστίµου ύψους ίσου µε τις αποδοχές έως δύο (2)
µηνών.
7. α) Για θέµατα πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραµµατέων αρµόδιο είναι το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο
του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών
και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, ν. 3528/2007), το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό και συγκροτείται κατά τα προβλεπόµενα στην περ. β).
β) Για την εξέταση θεµάτων πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραµµατέων, µε απόφαση του Προέδρου συγκροτείται
διακριτό Τµήµα στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του
άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα από τα ήδη υποδειχθέντα
µέλη του ως εξής:
i) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
αναπληρούµενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων Νοµικών
Συµβούλων του Κράτους,
ii) δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε τη σειρά αρχαιότητάς τους,
iii) τους δύο (2) υποδειχθέντες εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
µε τους αναπληρωτές τους.
γ) Η θητεία των µελών του Τµήµατος της περ. β) ακολουθεί τη
λήξη της θητείας των Μελών του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
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Συµβουλίου.
8. Το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) είναι αρµόδιο για
τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραµµατέων.
9. α) Η περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’
309), ως προς τους υπόχρεους προς υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, οι υπηρεσιακοί γραµµατείς του άρθρου 36
του ν. 4622/2019, οι υπάλληλοι ή σύµβουλοι ειδικών θέσεων και
οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από µονοµελές
ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο, καθώς και οι υπάλληλοι που
αποσπώνται, βάσει των άρθρων 6 του ν. 1878/1990 (Α’ 33) και 2
και 3 του ν. 1895/1990 (Α’ 116), στο Υπουργείο Εσωτερικών και
διατίθενται σε βουλευτές και κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
β) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η δήλωση της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 υποβάλλεται από τους
Υπηρεσιακούς Γραµµατείς µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις για τη µοριοδότηση της εµπειρίας
και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης - Επιλογή
υπαλλήλων ΙΔΑΧ Ο.Τ.Α. α’ βαθµού σε θέσεις
προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης - Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 85
του ν. 3528/2007 και της υποπερ. ββ’ της περ. β)
της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007
1. Στο τέλος της υποπερ. ββ’ της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Το σύνολο των µηνών για τους οποίους δύναται να µοριοδοτηθεί ο υπάλληλος σύµφωνα µε τις υποπερ. βα (i) και βα (iii) της
περ. β) της παρ. 3 δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο
των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι
(396) µηνών συνολικά.»
2. Στο τέλος της υποπερ. ββ’ της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’143) προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Το σύνολο των µηνών για τους οποίους δύναται να µοριοδοτηθεί ο υπάλληλος σύµφωνα µε τις υποπερ. βα (i) και βα (iii) της
περ. β) της παρ. 3 δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο
των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι
(396) µηνών συνολικά.»
3. Οι υπάλληλοι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’
βαθµού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
δύνανται να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 87, 88 και 89 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ν.
3584/2007).»
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τη νοµική υποστήριξη υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52
του ν. 4674/2020
Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η νοµική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται
µετά από αίτησή τους προς την αρµόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου
Δυναµικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του
προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού,
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ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, µε απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της
οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
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.
Η νοµική υποστήριξη της παρ. 1 παρέχεται και σε περίπτωση
έγερσης αγωγής εκ µέρους τρίτων κατά των ανωτέρω υπαλλήλων, µε αίτηµα την επιδίκαση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών,
αστικών αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Η ως άνω νοµική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση
πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη σε βάρος του εναγοµένου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία εκ µέρους δηµόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής.
Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2, καθώς και το πρώτο
εδάφιο της παρ. 3 εφαρµόζονται και στην περίπτωση νοµικής
υποστήριξης κατά την παρούσα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
θετική εισήγηση, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εναγόµενου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία, κατά τα ανωτέρω,
τα προβλεπόµενα έξοδα νοµικής υποστήριξης καταβάλλονται εκ
των υστέρων, εφόσον για την ποινική υπόθεση εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία ο υπάλληλος κηρύσσεται αθώος ή
απαλλάσσεται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο παύει η ποινική δίωξη εναντίον
του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
Οι ρυθµίσεις της παρούσας καταλαµβάνουν, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5, και τις υποθέσεις, για τις οποίες εκκρεµούν
αγωγές εναντίον υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις νοµικής υποστήριξης, σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον ως εκ της
πορείας της υπόθεσης υπάρχει στάδιο νοµικής υποστήριξης
ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής.»
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του
άρθρου 19 του ν. 4369/2016
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Για τους αποσπασµένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταµένους των υπηρεσιών, στις
οποίες είναι αποσπασµένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος. Για τους αποσπασµένους υπαλλήλους σε
υπηρεσίες στις οποίες εφαρµόζεται ειδικό σύστηµα αξιολόγησης
συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης µε βάση και το σύστηµα
αξιολόγησης του παρόντος από τους προϊσταµένους των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασµένοι. Ειδικά ως προς τους
αποσπασµένους υπαλλήλους σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιολογητής θεωρείται ο οικείος βουλευτής ή ευρωβουλευτής. Στην περίπτωση αυτή
δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 20, 22, 23 και 24.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν.
4369/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο, προκειµένου να συζητήσει µαζί του
τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του
ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής µονάδας, στην οποία υπηρετεί. Στην περίπτωση που η
συµβουλευτική συνέντευξη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί διά
ζώσης, διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως µε
χρήση των σύγχρονων εργαλείων τηλεδιάσκεψης, του τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.»
Άρθρο 37
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Αιρετοί υπηρετούντες σε παραµεθόριες περιοχές - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 93
του ν. 3852/2010
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/
2010 (Α’ 87), µετά τη φράση «παραµεθόριες περιοχές», προστίθεται η φράση «που έχουν δέσµευση παραµονής στην υπηρεσία
τους,» και η παρ. 7 του άρθρου 93 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
και εάν υπηρετούν, εκλεγόµενοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι,
καθώς και πρόεδροι και τα µέλη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν µετατίθενται
ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήµου στον
οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα
διοικητικά όρια άλλου δήµου, µετά από αίτησή τους µετατίθενται
ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήµο όπου εξελέγησαν. Για τους
υπηρετούντες σε παραµεθόριες περιοχές που έχουν δέσµευση
παραµονής στην υπηρεσία τους, η παρούσα διάταξη έχει ισχύ
µόνο για µετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραµεθόρια περιοχή.»
Άρθρο 38
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου
και Περιφέρειας - Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ.
1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.
3852/2010
1. Η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης του
πάσης φύσεως προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής και των
συµβασιούχων µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του
ν. 4765/2021.»
2. H περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήµους
είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε
αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται
σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή
γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,
µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού,
ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για
τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή
εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περ. ιθ), η οποία έχει ως εξής:
«ιθ) Αποφασίζει για τον καθορισµό ή την αναπροσαρµογή των
τελών, δικαιωµάτων και γενικώς των εσόδων των δηµοτικών κοιµητηρίων, τα οποία προβλέπονται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας
τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225).»
4. α. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης του
πάσης φύσεως προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής και των
συµβασιούχων µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’
6) και του άρθρου 36 του ν. 4765/2021.»
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β. H περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές,
για τον ορισµό της αµοιβής του δικηγόρου εφαρµόζεται κατ’
αναλογία το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).»
γ. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 (Α’
87) προστίθενται περ. ιστ), ιζ) και ιη) ως εξής:
«ιστ) Αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων.
ιζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιη) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για
έργα αρµοδιότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου περί υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2882/2001 (Α’ 17).»
Άρθρο 39
Ρυθµίσεις αναφορικά µε την αυτοδίκαιη
θέση σε αργία, την απαρίθµηση πειθαρχικών
παραπτωµάτων, τις πειθαρχικές ποινές
και την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης
του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 103, της παρ. 1 του άρθρου 107, των
παρ. 1 και 4 του άρθρου 109 και της παρ. 4
του άρθρου 140 του ν. 3528/2007
1. Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Δηµόσιων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν.
3528/2007, Α’ 26), ως προς τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης θέσης
σε αργία, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική
δίωξη για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή για οποιοδήποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»
2.Το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107
του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007) καταργείται.
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/
2007), στην οποία απαριθµούνται τα πειθαρχικά παραπτώµατα,
προστίθεται περ. λδ) ως εξής:
«λδ) οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
καθώς και ειδικότερα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας. Επιβαρυντική περίσταση αποτελεί η τέλεση των πράξεων αυτών σε
βάρος ανηλίκων ή και η τέλεση των πράξεων αυτών από υπαλλήλους κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.»
4. Το πρώτο εδάφιο της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 109
του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), ως προς τα παραπτώµατα για
τα οποία µπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία µπορεί να επιβληθεί
µόνο για τα ακόλουθα παραπτώµατα: της παράβασης των περ.
α) και λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους, της από-
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κτησης οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του
ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός
υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, της
αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς
ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1)
έτους ή πάνω από πενήντα (50) εργάσιµες ηµέρες εντός µίας
τριετίας, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, της άµεσης ή
µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχής σε δηµοπρασία την οποία
διενεργεί επιτροπή µέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν
η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος
υπηρετεί, της εµµονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από
υγειονοµική επιτροπή.»
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 109 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/
2007) προστίθεται νέα περ. δ) ως εξής.
«δ. Για τα παραπτώµατα της περ. λδ) της παρ. 1 του άρθρου
107 δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη της προσωρινής
παύσης.»
6. Οι εκκρεµείς πειθαρχικές διώξεις κατά εκπαιδευτικών ή
υπαλλήλων για την ειδική περίπτωση του πειθαρχικού παραπτώµατος της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.
(ν. 3528/2007), η οποία καταργείται µε την παρ. 1 του παρόντος,
συνεχίζονται ως πειθαρχικές διώξεις για το αντίστοιχο πειθαρχικό παράπτωµα της περ. λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), όπως αυτό προστίθεται µε την παρ. 3 του
παρόντος.
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 140 του Κώδικα
Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), ως προς τη διαδικασία κοινοποίησης της
πειθαρχικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο µε τη
φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνωστοποιείται στα
όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, µε ταυτόχρονη
ενηµέρωση του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την απόφαση.»
Άρθρο 40
Ρύθµιση αναφορικά µε την αυτοδίκαιη θέση σε αργία του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) - Τροποποίηση της περ. γ) της
παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007
Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική
δίωξη για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή για οποιοδήποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»
Άρθρο 41
Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11
του ν. 4404/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 (Α’ 126) τροποποιείται, ως προς τους φορείς υποδοχής του προσωπικού της Ο.Λ.Π.
Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ως ακολούθως:
«1. Επιτρέπεται η µετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού
της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., µε την ίδια σχέση εργασίας
σε υπηρεσίες, φορείς ή νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, σε
Οργανισµούς Λιµένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005
(Α’ 314), στις οποίες το Δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της µετάταξης,
εφόσον το προσωπικό αυτό, σωρευτικά:
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α) εξακολουθεί να υπηρετεί στην αντίστοιχη εταιρεία έως τον
χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος και
β) υποβάλλει αίτηση για µετάταξη εντός προθεσµίας που, για
το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2017,
ενώ για το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. λήγει στις 31 Δεκεµβρίου
2018.»
Άρθρο 42
Δηµοτική Αστυνοµία - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 278 του ν. 4555/2018
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 278 του ν. 4555/2018
(Α’ 133) αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Το προσωπικό της παρ. 1 µετατάσσεται στον Δήµο, µε τον
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε πριν τη θέση του
σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α’
167), συνυπολογιζόµενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήµατα Κράτησης για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη,
καθώς επίσης και τυχόν προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27
του ν. 4354/2015 (Α’ 176), αναδροµικά από την ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων στον φορέα υποδοχής. Οι µετατασσόµενοι
διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.»
Άρθρο 43
Ρύθµιση αναφορικά µε την Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 3469/2006
Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) προστίθεται περ. ιε) ως εξής: «ιε) Οι αποφάσεις κατανοµής θέσεων των
φορέων.»
Άρθρο 44
Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 6
του άρθρου 79 του ν. 4674/2020
Η παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσµία της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016,
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 51 του παρόντος, αρχίζει τη
15η Ιουλίου 2020 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2021.»
Άρθρο 45
Σύστηµα προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα Τροποποίηση των άρθρων 12, 30, 40, 43, 51
και 63 του ν. 4765/2021
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) οι λέξεις
«µε την παρ. 4 του άρθρου 24» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«µε την παρ. 5 του άρθρου 24» και η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
4765/2021 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Στην περίπτωση της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/
2019 (Α’ 133) περί του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων,
εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25
του παρόντος πλήρωση θέσεων από οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων σε ισχύ σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
24 του παρόντος ή η έγκαιρη υπαγωγή στη διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού, γίνονται µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 µετά την υποπερ. στδ) προστίθεται υποπερ. στε) ως εξής:
«στε) Ο.Τ.Α. που εντάσσονται σε σχέδιο αναπτυξιακής µετάβασης στη µεταλιγνιτική εποχή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υπό την επιφύλαξη της υποπερ. στδ).»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4765/2021 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων βάσει σειρά προτεραιότητας διεξάγονται από τριµελή Κεντρική Επιτροπή, που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και αποτελείται από ένα (1)
τουλάχιστον µέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται Πρόεδρος και από
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προσωπικό του ΑΣΕΠ µε την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία.»
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4765/
2021 διαγράφεται η φράση «και δεσµεύονται να υπηρετήσουν
επί µία τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές» και η παρ. 3 του
άρθρου 40 του ν. 4765/2021 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων,
ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν
σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι µόνιµοι κάτοικοι των Δήµων των περ. στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 12,
εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυµούν τον διορισµό τους σε θέσεις
των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 που προκηρύσσονται στις
ως άνω περιοχές και εφόσον αυτές αφορούν υπηρεσίες που
εδρεύουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ή Δήµο ή νησί.
Για την εφαρµογή του παρόντος ως µόνιµη κατοικία νοείται η κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο
279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α’ 256). Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει µεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.»
5. α) Στην παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4765/2021 οι λέξεις
«παρ. 3» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «παρ. 2» και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από την
Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις της απόφασης της παρ.
2.»
β) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 43 του ν.
4765/2021 διαγράφεται ο αριθµός «6» και η παρ. 16 διαµορφώνεται ως εξής:
«16. Στην προκήρυξη ορίζονται οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών. Το άρθρο 26 και η παρ. 4 του άρθρου 35 εφαρµόζονται και
στους διαγωνισµούς του παρόντος άρθρου. Για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 10 και 16 έως 27.»
6. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4765/2021, ως
προς τις αρµοδιότητες του Γραφείου Επιθεώρησης που λειτουργεί στο Α.Σ.Ε.Π., τροποποιείται ως εξής: «: α) τον έλεγχο των διορισµών ή προσλήψεων του προσωπικού που υπάγονται στον
παρόντα,».
7. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4765/2021 αντικαθίσταται,
από τη δηµοσίευση του ν. 4765/2021 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής:
«1. Τα άρθρα 8 έως και 35 και 37 έως και 43 των Μερών Β’ και
Γ’ τίθενται σε ισχύ µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 46
Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισµών Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 42 του ν. 4674/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α 53) αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Στο µετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισµών µετέχουν είτε περισσότεροι του ενός Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, είτε τουλάχιστον
ένας Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή µία Περιφερειακή
Ένωση Δήµων και τουλάχιστον ένα από τα εξής: Περιφερειακά
Ταµεία Ανάπτυξης, Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος, Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης, δίκτυα και σύνδεσµοι Δήµων, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ο.Τ.Α. και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων κατέχουν
την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, αποκλειοµένης σε
κάθε περίπτωση της συµµετοχής ιδιωτών. Στο µετοχικό κεφάλαιο
µπορούν να συµµετέχουν και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, επιστηµονικοί φορείς, επιµελητήρια, φορείς συλλογικών,
κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονοµικών συµφερόντων, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό µικρότερο του τρία
τοις εκατό (3%). Κατ’ εξαίρεση, οι Περιφέρειες και οι Δήµοι µε
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πληθυσµό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων µε βάση
τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, µπορούν, επιπλέον όσων
ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια, να συστήσουν και µονοµετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισµό, εισφέροντας το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου.»
Άρθρο 47
Κινητικότητα σε ν.π.δ.δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης
1. Υπάλληλοι των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (ν.
4440/2016) δύνανται να αποσπώνται ή να µετατάσσονται σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης µε
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας. Σε περίπτωση απόσπασης, η δαπάνη µισθοδοσίας
επιβαρύνει τον φορέα υποδοχής.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.
4497/2017 (Α’ 171) αντικαθίσταται ως εξής: «Μετατάξεις σε κενή
θέση ίδιου ή άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας,
καθώς και αποσπάσεις υπαλλήλων µεταξύ Επιµελητηρίων διενεργούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου υποδοχής, ύστερα από έγκριση του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του Επιµελητηρίου προέλευσης.»
Άρθρο 48
Δικαίωµα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων
προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών
Στο προσωπικό των φορέων του Δηµοσίου και των ΟΤΑ α’ και
β’ βαθµού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που
απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, έως οκτώ (8) µήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό
που απασχολείται στον σχεδιασµό, τη διοικητική υποστήριξη, την
εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων
ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς ή
απασχολείται σε ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωµα προσυπογραφής εγγράφων
αρµοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 49
Παρατάσεις µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων
και κυλικείων
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις µισθώσεις
τουριστικών καταλυµάτων, λοιπές µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις µε εκµισθωτή δήµο ή
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
του άρθρου 252 του
ν. 3463/2006 (Α’ 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, οι οποίες έληγαν από
1.1.2021 έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος,
παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης
τους κατόπιν µονοµερούς δήλωσης του µισθωτή, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Ο καθορισµός του µισθώµατος του
χρόνου παράτασης της µίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται
από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως και για µισθώσεις εντός
κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.
3. Εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισµού,
συµβάσεις µίσθωσης κυλικείων δηµόσιων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λήγουν στις
30.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης
τους, κατόπιν αίτησης του µισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2021.
Άρθρο 50

Παράταση προθεσµίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου
και τον Δήµο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 57 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), τα
δεύτερα εδάφια τροποποιούνται, διορθώνεται η αρίθµηση των
παραγράφων, τίθεται τίτλος στο άρθρο, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 57
Δωρεές υπέρ των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεφαλληνίας και Λέσβου και του Δήµου Κω
1. Επιτρέπεται η δωρεά χρηµάτων εξ ιδίων πόρων από περιφέρεια της χώρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, µε απόφαση του οικείου
περιφερειακού συµβουλίου, κατά παρέκκλιση του π.δ. 30/1996
(Α’ 21) και του π.δ. 242/1996 (Α’ 179), για την υλοποίηση έργων,
µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες των σεισµών που συνέβησαν στην Κεφαλονιά, την 26η.1.2014 και την 3η.2.2014.
Χρήµατα που δεν αξιοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό από
την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, εντός οκτώ (8) ετών
από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν ή από δαπάνες που απορρέουν ή σχετίζονται µε υπογραφείσες συµβάσεις ή από δαπάνες
που εντάσσονται σε εν εξελίξει δηµοπρασίες ή λοιπές διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, επιστρέφονται στη δωρήτρια περιφέρεια.
2. Επιτρέπεται η δωρεά χρηµάτων εξ ιδίων πόρων από περιφέρεια της χώρας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπέρ της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, µε απόφαση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου, κατά παρέκκλιση του π.δ. 30/1996 και
του π.δ. 242/1996, για την υλοποίηση έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες του σεισµού που συνέβη στη Λέσβο,
τη 12η.6.2017.
Χρήµατα που δεν αξιοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό από
την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, εντός οκτώ (8) ετών από την
εκτέλεση της δωρεάς, όπως προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν ή από δαπάνες που απορρέουν ή σχετίζονται µε υπογραφείσες συµβάσεις ή από δαπάνες που
εντάσσονται σε εν εξελίξει δηµοπρασίες ή λοιπές διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών, προµηθειών
και υπηρεσιών, επιστρέφονται στη δωρήτρια περιφέρεια.
3. Επιτρέπεται η δωρεά χρηµάτων εξ ιδίων πόρων από περιφέρεια της χώρας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέρ του
Δήµου Κω, µε απόφαση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου,
κατά παρέκκλιση του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, για την
υλοποίηση έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες του
σεισµού που συνέβη στην Κω, την 21η.7.2017.
Χρήµατα που δεν αξιοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό από
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντός οκτώ (8) ετών από την
εκτέλεση της δωρεάς, όπως προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν ή από δαπάνες που απορρέουν ή σχετίζονται µε ήδη υπογραφείσες συµβάσεις ή από δαπάνες που
εντάσσονται σε εν εξελίξει δηµοπρασίες ή λοιπές διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών, προµηθειών
και υπηρεσιών, επιστρέφονται στη δωρήτρια περιφέρεια.»
Άρθρο 51
Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού
των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
1. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’104), ως προς τη διάθεση ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήµων για
την αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών των δήµων, παρατείνεται και για τον εκτελούµενο προϋπολογισµό του έτους 2021, για

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η λήψη και εφαρµογή έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021.
2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90) και αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 106 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), ως προς τη δυνατότητα
χρησιµοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
για την κάλυψη άλλων αναγκών των Δήµων, παρατείνεται για όσο
χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η λήψη και εφαρµογή έκτακτων
µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του
COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021.
3. Σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2021, για όσο
χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η λήψη και εφαρµογή έκτακτων
µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021, οι
δήµοι, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, δύνανται να αναµορφώνουν το προϋπολογισµό τους, µε µεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής αποτελεί δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά
από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή του.
Άρθρο 52
Απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π. - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7
του ν. 3284/2004
Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3284/2004 (Α’ 217) «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» και η παρ.
4 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«4. Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, ή σε σχολείο που
ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και
διδασκαλίας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Επίσης, απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραµµα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράµµατος ελληνικού ΑΕΙ ή
έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό
ΑΕΙ.»
Άρθρο 53
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων
Η θητεία των συλλογικών και των λοιπών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει κατά
τον χρόνο που ισχύουν τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη των νέων οργάνων, παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της µέχρι την 30ή.6.2021. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Παιδείας και Θρησκευµάτων, η θητεία των
οργάνων του πρώτου εδαφίου µπορεί να παραταθεί για χρονικό
διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών ακόµη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 54
Παράταση προθεσµίας σύστασης
Αναπτυξιακού Οργανισµού - Τροποποίηση της παρ. 6 του
άρθρου 2 του ν. 4674/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
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(Α’ 53) τροποποιείται και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Έως την 30ή.6.2021, οι δήµοι, οι περιφερειακές ενώσεις
τους και οι περιφέρειες µπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη
σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισµού, για την προσαρµογή των
υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών και των δικτύων
δήµων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη
συµµετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. και δίκτυα δήµων ή περιφερειών που µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς
οφείλουν να προσαρµόζουν τη µετοχική τους σύνθεση κατά την
παρ. 2. Μετά τη µετατροπή αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε
Αναπτυξιακό Οργανισµό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α., και δίκτυα που
λειτουργούν και δεν µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς, συνεχίζουν να λειτουργούν και να διέπονται από το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν
έχουν εφαρµογή τα άρθρα 3 και 4.»
Άρθρο 55
Οφειλές των επιχειρήσεων εκµίσθωσης οχηµάτων προς τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
Οφειλές των επιχειρήσεων εκµίσθωσης οχηµάτων προς τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού από βεβαιώσεις παραβάσεων των διατάξεων
που ρυθµίζουν τη στάθµευση και οι οποίες έχουν τελεστεί πριν
την 23η.2.2007, ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), µε την οποία αντικαταστάθηκε
η παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), διαγράφονται.
Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.
Άρθρο 56
Διαγραφή µικρών βεβαιωµένων οφειλών προς Ο.Τ.Α.
Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωµένων οφειλών προς τους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού µέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µέχρι τη θέση σε ισχύ του
παρόντος και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου
κατά τον χρόνο της διαγραφής.
Άρθρο 57
Ανάθεση υπηρεσιών ταφής και ανακοµιδής νεκρών - Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α’ 138)
τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 61
Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισµού και
ταφής και ανακοµιδής νεκρών
1. Η οικονοµική επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση
συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισµού, καθώς και ταφής και ανακοµιδής νεκρών,
εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. Με την ως άνω απόφαση της οικονοµικής επιτροπής,
καθορίζονται ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών,
η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
2. Συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήµους, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µε τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκοµιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόµιµες µέχρι τη λήξη τους.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 58
Χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης
και βοηθηµάτων σε τρίτεκνους - Τροποποίηση
του άρθρου 202 του ν. 3463/2006

Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) - Τροποποίηση
του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Στο άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η υποπερ. iii. της περ. Α της παρ. 1 τροποποιείται και η περ.
Α διαµορφώνεται ως εξής:
«1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η
παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων:
i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων
των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που
έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου,
ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης,
που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια
δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης
και παράνοµης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράµµατος δράσης του συλλόγου, για τον
αντίστοιχο Δήµο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον οικείο Δήµο για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
ν. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Δήµου, περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν,
vi. σε αθλητικά σωµατεία για την προαγωγή του οικείου αθλήµατος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης αθλητών
και αθλητικών οµάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και
συµµετέχουν σε εθνικά πρωταθλήµατα ολυµπιακών αθληµάτων.
Από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι
αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις
30.6.2021.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 202 τροποποιείται
και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται
στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους, τους τρίτεκνους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περίθαλψης, κυρίως ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής, µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται
χρηµατικά βοηθήµατα.
Τα βοηθήµατα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε
οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε
ήδη βεβαιωµένα χρέη προς Δηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία, Ο.Τ.Α.
και νοµικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Το πρώτο, τέταρτο, και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65
του ν. 4688/2020 (Α’ 101), σχετικά µε την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων τροποποιούνται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 31η.10.2021, µε απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήµου που είναι αρµόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153)
και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεποµένου
στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί
να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υφιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώµατα έτερων
δικαιούµενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός
για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού τραπεζοκαθισµάτων που
προβλέπονται στην ήδη κατεχόµενη άδεια χρήσης, και πάντως
δεν µπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η
αίτηση µπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειµένου περί
πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’
εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958
(Α’ 171). Προκειµένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους
λαµβάνει χώρα, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Αστυνοµικής
Αρχής και αφορά το τµήµα προ των καταστηµάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει
αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγµατος του τετάρτου
εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη µόνιµων ή προσωρινών
σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον
χώρο που παραχωρείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό».

Άρθρο 59
Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού των Δ.Ε.Υ.Α.
Σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας για την κάλυψη
των λειτουργικών τους αναγκών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται
η λήψη και εφαρµογή έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση των
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως
όχι πέραν της 30ής.6.2021, οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) µπορεί να αιτούνται οικονοµικής ενίσχυσης από τους µετόχους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, µε ταυτόχρονη εκχώρηση µέρους των µελλοντικών τους εσόδων, έως την
πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονοµική ενίσχυση των
Δ.Ε.Υ.Α. κατά το παρόν δεν λογίζεται ως επιχορήγηση.
Άρθρο 60

Άρθρο 61
Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθµού δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια υλικών
για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19
µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια υλικών για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης, που προκλήθηκε από την
COVID-19 µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α’147), παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
Άρθρο 62
Παράταση ισχύος δυνατότητας προσαύξησης έως
τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθµού των ωρών
υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των
δήµων ή περιφερειών που συµµετέχουν
στα κλιµάκια ελέγχου και του προσωπικού
της δηµοτικής αστυνοµίας
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’214) ως
προς τη δυνατότητα προσαύξησης, έως τριάντα τοις εκατό
(30%), του αριθµού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων των δήµων ή περιφερειών και του προσωπικού της
δηµοτικής αστυνοµίας, που συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου
των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή. 6.2021.
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Άρθρο 63
Άρση αργίας αιρετών σε περίπτωση άρσης των
περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης µετά από
αµετάκλητη παραποµπή για κακούργηµα Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 236Α
του ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 236Α του ν. 3852/2010 (Α’87) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 236Α διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 236Α
Διοικητικά µέτρα - Αργία
1. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, για τα πληµµελήµατα της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθµό για
κακουργήµατα, ο Επόπτης Ο.Τ.Α. οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται µε την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης
παραποµπής για κακούργηµα, εφόσον έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Μεταγενέστερη άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης, κατά τη διάρκεια
της εκκρεµοδικίας, αίρει αυτοδικαίως την αργία του αιρετού που
παραπέµφθηκε για κακούργηµα. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, αίρεται αυτοδικαίως η αργία και το διοικητικό
µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτήν
καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία του αποκατασταθέντος
από τον χρόνο έκδοσης της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και
3 του άρθρου 236. Στην περίπτωση, που η αργία επιβάλλεται
λόγω αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρεται ο δικαστής, εννοείται ο Εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ όπου αναφέρεται η
δικαστική απόφαση, εννοείται το βούλευµα ή το κλητήριο θέσπισµα, µε βάση το οποίο παραπέµπεται στο ακροατήριο η υπόθεση.»
Άρθρο 64
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002
Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002 (Α’146)
τροποποιείται και το άρθρο 16Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16Α
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων
1. Τα ελεγχόµενα πρόσωπα, όπως περιγράφονται στο στοιχείο
ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 οφείλουν όπως καταθέτουν στην Επιτροπή Ελέγχου:
α. Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα’ της παρ. 1 του άρθρου 1
ελεγχόµενα πρόσωπα, ισολογισµούς και απολογισµούς, όπως
αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά την
παρ. 1 του άρθρου 16 το πρώτο δίµηνο κάθε έτους, καθώς και
ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών αναφορικά µε την
περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τρόπος σύνταξης και τα ειδικότερα
στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην ειδική έκθεση εκλογικών
εσόδων και δαπανών, καθορίζονται µε απόφαση του Προέδρου
της Επιτροπής Ελέγχου.
β. Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και
κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και
της διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων για την περίοδο
ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, το αργότερο
εντός τριών (3) µηνών από την πραγµατοποίηση των εκλογών.
Τα ανωτέρω παραστατικά καταθέτουν οι υποψήφιοι αντιπρόσω-
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ποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που εξελέγησαν, καθώς και οι αναπληρωµατικοί των συνδυασµών των κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων, µε τις εξής διακρίσεις:
αα) Ο πρώτος αναπληρωµατικός για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται ένας (1) έως και πέντε (5) βουλευτές.
ββ) Οι δύο πρώτοι αναπληρωµατικοί σε όσες εκλέγονται από
έξι (6) έως και δέκα (10) βουλευτές.
γγ) Οι τρεις πρώτοι αναπληρωµατικοί για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από έντεκα (11) έως και δεκαπέντε (15) βουλευτές.
δδ) Οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωµατικοί για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται δεκαέξι (16) και περισσότεροι
βουλευτές.
Σε περίπτωση ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωµα, αναπληρωµατικού, καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω διακρίσεων, ο βουλευτής
που αναδείχτηκε υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση του πρώτου εδαφίου της, στην Επιτροπή του άρθρου 21
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ορκωµοσία του.
γ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος ελεγχόµενα πρόσωπα, αναλυτικές καταστάσεις,
παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε
άλλο έγγραφο αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της
διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων κάθε έτος για όλη
τη διάρκεια της θητείας τους.
δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδε’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, το πλήρες και αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς και την οικονοµική αποτίµηση των
εκατέρωθεν συναλλαγών που έχουν πραγµατοποιήσει µε τους
δικαιούχους χρηµατοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, εντός τριών (3) µηνών από την
πραγµατοποίηση των εκλογών.»
Άρθρο 65
Μεταβίβαση στην Οικονοµική Επιτροπή των Δήµων
και των Περιφερειών αρµοδιότητας ίδρυσης
ή συµµετοχής σε Αναπτυξιακό Οργανισµό Ο.Τ.Α. Προσθήκη περ. κ’ στην παρ. 1 του άρθρου 72
και περ. ιθ’στην παρ.1 του άρθρου 176
του ν. 3852/2010
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’
87) προστίθεται περ. κ’, ως εξής:
«κ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συµµετοχή του Δήµου σε Αναπτυξιακό Οργανισµό Ο.Τ.Α. του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
(Α’53).»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται περ. ιθ’, ως εξής:
«ιθ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συµµετοχή της Περιφέρειας
σε Αναπτυξιακό Οργανισµό Ο.Τ.Α. του άρθρου 2 του ν. 4674/
2020.»
Άρθρο 66
Δυνατότητα επιλογής συµπαραστάτη του δηµότη
και της επιχείρησης και µε τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων - Προσθήκη πέµπτου εδαφίου στην παρ. 2
του άρθρου 77 του ν. 3852/2010
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής:
«Η µυστική ψηφοφορία επιλογής του συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης δύναται να πραγµατοποιηθεί και µε
ηλεκτρονικά µέσα, µέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο
Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλη-
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του της διαδικασίας.»
Άρθρο 67
Εξαίρεση δηµάρχων από την αναστολή άσκησης
του λειτουργήµατος του δικηγόρου - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4194/2013
Τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
4194/2013 (A’ 208) και το άρθρο 31 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος
1. Η άσκηση του λειτουργήµατος του δικηγόρου αναστέλλεται:
α) Σε εκείνους που διορίζονται, υπουργοί, αναπληρωτές
υπουργοί, υφυπουργοί, γραµµατείς του υπουργικού συµβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραµµατείς της Βουλής και των υπουργείων, καθώς και στους συµβούλους αυτών, πλην των ειδικών
συνεργατών. Ειδικά, όταν πρόκειται για την περίπτωση των ειδικών συµβούλων, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρµόδιου
κατά περίπτωση υπουργού, µπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις από
την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.
β) Στον Πρόεδρο της Βουλής, στους γενικούς γραµµατείς της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στους αιρετούς περιφερειάρχες και
στους γενικούς γραµµατείς των δήµων.
γ) Στους κατέχοντες έµµισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισµούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Στους διοικούντες µε εκτελεστική αρµοδιότητα τα νοµικά
πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
από τον νόµο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό της θέσης τους.
ε) Στους προέδρους ανεξάρτητων αρχών.
στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού νόµου ή του κανονισµού της Βουλής.
2. Η έναρξη και η λήξη της αναστολής του λειτουργήµατος
του δικηγόρου συµπίπτει µε το χρονικό σηµείο έναρξης και
λήξης των πιο πάνω ιδιοτήτων.»
Άρθρο 68
Παροχή δυνατότητας κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή ν.π.δ.δ. αυτών,
σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, µε έγκριση
του Περιφερειάρχη του Δηµάρχου ή του αιρετού
µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4674/2020
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.
4674/2020 (Α’53), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η
παρ. 3 του άρθρου 23 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 23
Ρύθµιση ζητηµάτων υπηρεσιακών οχηµάτων
«3. Ως αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των οχηµάτων που ανήκουν στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’
και β’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, νοείται η οικεία Οικονοµική Επιτροπή. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, επιτρέπεται
η κίνηση οχηµάτων που ανήκουν σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού και σε νοµικά τους πρόσωπα, χωρίς
προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά µε έγκριση του Περιφερειάρχη ή του Δηµάρχου αντίστοιχα, ή του αιρετού µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης που ορίζουν µε
απόφασή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει
στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, εάν η κίνηση του οχήµατος ήταν επιβεβληµένη ή όχι. Τυχόν κινήσεις Δηµάρχων και Περιφερειαρχών µε υπηρεσιακά οχήµατα, που έλαβαν χώρα κατά
παρέκκλιση των έως σήµερα διατάξεων για την έγκρισή τους, θεωρούνται νόµιµες, εφόσον πραγµατοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών ανα-

γκών, που δικαιολογούν τη µη τήρηση της σχετικής διαδικασίας
και εφόσον η συνδροµή των γεγονότων αφορούσε αποδεδειγµένες αυτοδιοικητικές υπηρεσιακές ανάγκες.»
Άρθρο 69
Αναπλήρωση προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 100
του ν. 3584/2007
Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) τροποποιείται, προκειµένου να προβλεφθεί και η αναπλήρωση του προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τον προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθµό προϊστάµενος των υποκείµενων οργανικών
µονάδων και επί οµοιοβάθµων, ο προϊστάµενος που έχει ασκήσει
για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταµένου. Το αρµόδιο
για τον διορισµό όργανο µπορεί, τηρουµένου του προβαδίσµατος των βαθµών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν
από τους προϊσταµένους των υποκείµενων οργανικών µονάδων.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 70
Διορισµός µέλους Ανεξάρτητης Αρχής που διανύει
ή διένυσε τη θητεία του σε θέση υψηλότερης
βαθµίδας για πλήρη θητεία - Τροποποίηση
του άρθρου 3 του ν. 3051/2002
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) το τρίτο
εδάφιο αντικαθίσταται µε τρία νέα εδάφια και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Τα µέλη των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές τους,
όπου προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, επιλέγονται µε
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 101Α του Συντάγµατος, µετά από
προηγούµενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας,
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Η απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αµελλητί
στον αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισµού εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την κοινοποίηση.
Η θητεία των µελών, περιλαµβανοµένων των Προέδρων, του
Συνηγόρου του Πολίτη, των Αντιπροέδρων και Αναπληρωτή Προέδρου, είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) περί
δυνατότητας παράτασης της θητείας των µελών του Α.Σ.Ε.Π..
Διανυθείσα ή διανυόµενη θητεία σε θέση Αντιπροέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου ή απλού µέλους δεν κωλύει τον διορισµό
του για πλήρη θητεία σε θέση υψηλότερης βαθµίδας της ίδιας
Αρχής. Σε µια τέτοια περίπτωση, δεν επιτρέπονται περισσότερες
από δύο (2) θητείες συνολικά και το συνολικό χρονικό διάστηµα
των διανυόµενων θητειών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη. Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής ενηµερώνει
εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για τη λήξη της θητείας των
µελών τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της θητείας τους.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή µε οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του µέλους Ανεξάρτητης
Αρχής, διορίζεται νέο µέλος για εξαετή θητεία.
Στις µονοπρόσωπες αρχές το µέλος διορίζεται για πλήρη θητεία. Η παραίτηση θεωρείται, ότι έγινε αποδεκτή µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή της, εφόσον µέχρι την
ηµεροµηνία αυτήν δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη
αποδοχής της παραίτησης.
Η θητεία των µελών των Ανεξάρτητων Αρχών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον διορισµό νέων.
Σε περίπτωση, που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη,
καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη Ανεξάρτητης
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Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απωλέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόµιµη συγκρότηση µέχρι τον
διορισµό νέων, εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτήν τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή, σε
περίπτωση ελλείψεώς τους, από τον αναπληρωτή τους ή από
µέλος που ορίζεται από την Ολοµέλεια της Αρχής.»
Άρθρο 71
Τρόπος επιλογής και διορισµού Προϊσταµένων
της Επιτροπής Ανταγωνισµού - Προσθήκη
άρθρου 21Β στον ν. 3959/2011
Στον ν. 3959/2011 (Α’ 93) προστίθεται άρθρο 21Β, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο 21Β
Τρόπος επιλογής και διορισµού Προϊσταµένων
της Επιτροπής Ανταγωνισµού
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
2. Η επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισµού (Γ.Δ.Α.) της Επιτροπής Ανταγωνισµού
(Ε.Α.) και αυτών που υπάγονται στον Πρόεδρο της Ε.Α., όπως
αυτές ορίζονται στον Οργανισµό της, βασίζεται στην αντικειµενική εκτίµηση της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου, µε βάση
το αντίστοιχο εγκεκριµένο περίγραµµα θέσης εργασίας που περιλαµβάνεται στον Οργανισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η
επιλογή διενεργείται µε απόφαση των αρµοδίων Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) της παρ. 10, ύστερα από δηµόσια
προκήρυξη της εκάστοτε θέσης, µέσω του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της
Ε.Α. επιλέγονται µε τετραετή θητεία.
3. Η επιλογή προϊσταµένων των αυτοτελών Γραφείων στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού, βασίζεται στην αντικειµενική εκτίµηση
της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου, µε βάση το αντίστοιχο
εγκεκριµένο περίγραµµα θέσης εργασίας. Οι προϊστάµενοι των
αυτοτελών γραφείων της Ε.Α. επιλέγονται µε τετραετή θητεία. Η
επιλογή διενεργείται µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής
Ανταγωνισµού και στην περίπτωση αυτοτελών Γραφείων στη
Γ.Δ.Α., ύστερα από πρόταση και γνώµη του προϊσταµένου της
Γ.Δ.Α..
4. α) Η δηµόσια προκήρυξη των παρ. 2 και 3 εκδίδεται πέντε
(5) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προϊσταµένου και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού και του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες των
Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας, σε φύλλα που απέχουν, τουλάχιστον, πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες. Η αίτηση υποψηφιότητας
υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται από αναλυτικό
βιογραφικό σηµείωµα, που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην προκήρυξη,
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αίτησης. Οι υποψήφιοι
που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και της προκήρυξης
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση του
Σ.Ε.Π..
β) Με την πρόσκληση προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταµένων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής, τα κύρια ή πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται
για την κατάληψη της θέσης ευθύνης, όπως αυτά προσδιορίζονται από το αντίστοιχο εγκεκριµένο περίγραµµα θέσης εργασίας,
που περιλαµβάνεται στον Οργανισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού και την προκήρυξη.
Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι όσοι πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του νόµου και της προκήρυξης,
όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οργανισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού, και υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του
άρθρου 21. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για
πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά θέση ευθύνης (Τµήµα,
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Διεύθυνση, Γενική Διεύθυνση).
5. Για την επιλογή προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω τρεις (3) οµάδες κριτηρίων:
Α) µοριοδότηση βάσει τυπικών και εκπαιδευτικών προσόντων,
Β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, και
Γ) µοριοδότηση βάσει δοµηµένης συνέντευξης.
6. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον εξής συντελεστή
ανά επίπεδο θέσης ευθύνης:
Οµάδες κριτηρίων επιλογής προϊσταµένων
Θέση
Προϊσταµένου Αυτ. Τµήµατος/Τµήµατος Θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης Θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
Α’ Τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα
35% 25%
25%
Β’ Εργασιακής εµπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης
30% 30%
25%
Γ’ Δοµηµένη συνέντευξη
35% 45%
50%.
7. Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα (κριτήριο Α) µοριοδοτούνται ως εξής:
α) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε 100 µόρια.
β) Συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε 200 µόρια και µη συναφής µεταπτυχιακός τίτλος µε 70 µόρια. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω µοριοδότηση ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί
τίτλοι, που ενσωµατώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την
έννοια του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), εφόσον είναι
συναφείς, µοριοδοτούνται µε 150 µόρια. Σε περίπτωση κατοχής
επιπλέον του ενός (1) µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών
µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτοί λαµβάνουν συνολικά 100 µόρια, ενώ µη συναφή λαµβάνουν 40 µόρια.
γ) Συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε 350 µόρια. Μη συναφές
διδακτορικό δίπλωµα µε 150 µόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) διδακτορικών διπλωµάτων συναφών µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτά λαµβάνουν
συνολικά 150 µόρια, ενώ µη συναφή λαµβάνουν 50 µόρια.
δ) Η συνάφεια κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων µε βάση το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές
διατάξεις, το περίγραµµα θέσης εργασίας και την προκήρυξη.
ε) Η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια µοριοδοτείται µε ανώτατο
όριο τα 140 µόρια ως εξής:
- Η άριστη γνώση αγγλικών µε 50 µόρια,
- Η πολύ καλή γνώση αγγλικών µε 30 µόρια και
- Η άριστη γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας µε 45 µόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα
οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
Το σύνολο των µορίων, που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος
από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 1.000 µόρια.
8. Η εργασιακή εµπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης
(κριτήριο Β) µοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:
α) Κάθε µήνας πραγµατικής εµπειρίας, εκτός του χρόνου που
έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης τόσο στον Δηµόσιο, όσο και εκτός
Δηµοσίου Τοµέα, µοριοδοτείται µε 1,5 µόριο µε ανώτατο όριο
τους 396 µήνες, ήτοι 33 έτη.
β) Κάθε µήνας πραγµατικής εµπειρίας σε θέση ευθύνης µοριοδοτείται µε 2,5 έως 7 µόρια ανάλογα µε τη συνάφεια και το
επίπεδο της εµπειρίας σε σχέση µε την προς πλήρωση θέση,
όπως αυτή αξιολογείται από το Σ.Ε.Π., καθώς και κάθε σχετικής
πληροφορίας για την εξαιρετική επίδοσή τους στα καθήκοντά
τους. Η συνάφεια κρίνεται µε αιτιολογία από το Σ.Ε.Π. µε βάση
το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, όπως προκύπτει
από τις οικείες οργανικές διατάξεις, το περίγραµµα θέσης ευθύνης και την προκήρυξη. Η εξαιρετική επίδοση κρίνεται µε βάση
το διαθέσιµο αποδεικτικό υλικό, ιδίως εκθέσεις αξιολόγησης, και
τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από εργοδότες ή προϊσταµένους για τους υποψηφίους που προέρχονται από τον ιδιω-
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τικό τοµέα. Η µοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους ενενήντα έξι (96)
µήνες, ήτοι τα οκτώ (8) έτη συνολικά.
γ) Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Επιτροπή
Ανταγωνισµού ή/και σε Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή µε αρµοδιότητα την οικονοµική ρύθµιση των αγορών ή/και των µονοπωλίων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ή του
ΟΟΣΑ µε 300 µόρια.
δ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης µήνας.
ε) Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από ενενήντα έξι (96) µήνες, ήτοι πάνω
από οκτώ (8) έτη συνολικά, για το χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους ενενήντα έξι (96) µήνες µοριοδοτείται µε 1,5 µόριο
για κάθε µήνα πραγµατικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.
στ) Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εµπειρία και την άσκηση καθηκόντων
ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
9. Η δοµηµένη συνέντευξη (κριτήριο Γ) διενεργείται από τα αρµόδια Συµβούλια της παρ. 10, µε πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία (ενδεικτικά, διερµηνέων
νοηµατικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το
στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη: α) εφόσον πρόκειται για υποψήφιο από τον Δηµόσιο Τοµέα, τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου και η αξιολόγησή του, η αίτηση
υποψηφιότητας και το αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµά του, που
συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου και βεβαιώνεται από το
τµήµα ανθρωπίνου δυναµικού της Επιτροπής Ανταγωνισµού και
β) εφόσον πρόκειται για υποψήφιο από τον ιδιωτικό τοµέα, η αίτηση υποψηφιότητας, το αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµά του,
που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης, και κάθε άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό
υλικό που προσκοµίζει σύµφωνα µε την προκήρυξη. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται
χωριστά.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο θεµατικές ενότητες:
αα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το αντικείµενο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και τις αρµοδιότητες
και τη δράση των οργανωτικών µονάδων των σχετικών µε την
προκηρυσσόµενη θέση σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και τα
προσόντα του υποψηφίου και των δυνατοτήτων του να εφαρµόζει καινοτόµες µεθόδους οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας ή να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την
κατεύθυνση, όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό
του σηµείωµα και κάθε άλλο αποδεικτικό υλικό που έχει προσκοµίσει σύµφωνα µε την προκήρυξη.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview)
που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τόσο τις ικανότητες συνθετικής και αναλυτικής σκέψης, που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσµατικές και καινοτόµες λύσεις για την αντιµετώπιση
θεµάτων που ανακύπτουν κατά τον χειρισµό υποθέσεων αρµοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όσο και τις διοικητικές
ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις, να επιλύει προβλήµατα και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα
συντονισµού οµάδων εργασίας και κυρίως η δηµιουργικότητα
του υποψηφίου.
Το πρώτο σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώτατο
όριο µε 600 µόρια, ενώ το δεύτερο µε 400 µόρια. Το σύνολο των
µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
Την τελική βαθµολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτε-
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λεί ο µέσος όρος του βαθµού των µελών του Σ.Ε.Π., κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκµηριωµένων απόψεων που πραγµατοποιείται µετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου και
αποτυπώνεται στα Πρακτικά του Σ.Ε.Π.. Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται
συνοπτικά στο πρακτικό του Σ.Ε.Π. Απαραίτητο και κρίσιµο στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η µοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο, η οποία αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς
κάθε ένα από τα δύο σκέλη (θεµατικές ενότητες) της συνέντευξης. Τα µέλη του Σ.Ε.Π. υποχρεούνται να παραδίδουν τις βαθµολογίες των υποψηφίων στη γραµµατεία του οικείου Σ.Ε.Π.,
αµέσως µετά το πέρας του συνόλου των συνεντεύξεων.
Με απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Α. καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
10. Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (Ε.Α.), συνιστάται Συµβούλιο
Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο συγκροτείται κατά περίπτωση και το οποίο είναι αρµόδιο: α) για την επιλογή προϊσταµένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος και
β) για τη διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων (κριτήριο Γ)
για την επιλογή των προϊσταµένων κάθε οργανικής µονάδας.
Με απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Α., ορίζονται ο Πρόεδρος
και τα µέλη εκάστου Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές αυτών,
καθώς και οι υπάλληλοι της Ε.Α., κατηγορίας ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ, που θα ασκούν καθήκοντα γραµµατέων σε κάθε συνεδρίαση.
Οι γραµµατείς ορίζονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου. Τα
Σ.Ε.Π. είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) τον Πρόεδρο της Ε.Α.,
β) τρία (3) µέλη της Ολοµέλειας της Ε.Α.,
γ) έναν (1) Καθηγητή Πανεπιστηµίου, τουλάχιστον πρώτης
βαθµίδας ή το αντίστοιχο σε Πανεπιστήµια της αλλοδαπής, εν
ενεργεία ή µη, µε ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισµού ή στα βιοµηχανικά οικονοµικά και οικονοµικά ανταγωνισµού ή στατιστικής
ή πληροφορικής, κατά περίπτωση.
11. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και
της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε
απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και
συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων Α και Β του παρόντος. Στη
συνέχεια το Σ.Ε.Π., µε βάση την ως άνω µοριοδότηση καταρτίζει
πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας και εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
αναρτά τον Πίνακα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Κατά του Πίνακα αυτού υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π.
ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης του Πίνακα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά το πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των
υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν µεταβολές στον πίνακα
κατάταξης, ο αναµορφωµένος Πίνακας για κάθε προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού και βάσει του Πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς
συνέντευξη. Ακολουθεί η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης
του κριτηρίου Γ από το Σ.Ε.Π.. Στη συνέντευξη καλούνται οι
εννέα (9) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου Πίνακα κατάταξης. Με απόφαση του Σ.Ε.Π. επιτρέπεται ειδικά για οργανικές µονάδες µε
παρεµφερές ή πανοµοιότυπο αντικείµενο αρµοδιοτήτων, η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των
οργανικών µονάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτήν οι υποψήφιοι,
που περιλαµβάνονται στους εννέα πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από µία από τις θέσεις ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου, καλούνται σε συνέντευξη µία φορά από το
οικείο συµβούλιο και µε τη βαθµολογία αυτήν κατατάσσονται στο
σύνολο των τελικών Πινάκων κατάταξης. Στη συνέχεια της µοριοδότησης µε βάση το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης,
εξάγεται η τελική βαθµολογία, και καταρτίζεται ο τελικός Πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση, ο οποίος αναρτάται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την
τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση
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µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
12. Οι Προϊστάµενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τµηµάτων δύνανται να προέρχονται από τον ιδιωτικό ή
τον Δηµόσιο Τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), και δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο
προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
13. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία επιλογής που δεν
ρυθµίζεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθορίζεται
µε την προκήρυξη.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72
Ρυθµίσεις θεµάτων στελέχωσης υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
1. Υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 17) της κατηγορίας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και δεν κλήθηκαν
αρχικά από τον φορέα ή κλήθηκαν και δεν αποδέχτηκαν την
πρόσληψή τους τη δεδοµένη χρονική στιγµή, δύναται να προσληφθούν για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και
µε την προϋπόθεση, ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις απαιτούµενες υγειονοµικές εξετάσεις και τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές
δοκιµασίες.
2. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστηµάτων
Κράτησης, οι οποίες ανανεώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
ν. 4760/2020 (Α’ 247), διατηρούνται σε ισχύ µόνο, εφόσον οι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υγειονοµικές εξετάσεις και τις
αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες.
3. Οι συµβάσεις των παρ. 1 και 2 λήγουν αυτοδικαίως µετά τη
δηµοσίευση της ατοµικής πράξης διορισµού στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και την ανάληψη καθηκόντων από τους οριστικά διατιθέµενους προς διορισµό υποψηφίους και σε κάθε περίπτωση, µετά την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών από την
ηµεροµηνία πρόσληψης ή ανανέωσης της σύµβασης.
4. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
αναρτά στον διαδικτυακό του τόπο ανακοίνωση σχετικά µε τους
υποψήφιους, που περιλαµβάνονται στους προσωρινούς πίνακες
κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 και αποκλείστηκαν κατά το
στάδιο των ανωτέρω δοκιµασιών. Οι υποψήφιοι αυτοί εµφανίζονται µε τον µοναδικό κωδικό αριθµό τους. Προς τον σκοπό υλοποίησης του παρόντος άρθρου, το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα στοιχεία των υποψηφίων
που αποκλείστηκαν.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ορίζονται οι επιµέρους προϋποθέσεις, ο χρόνος και οι διαδικασίες πρόσληψης των υποψηφίων της
παρ. 1, διατήρησης σε ισχύ των συµβάσεων του προσωπικού της
παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 73
Συµµετοχή υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας στο Α.Υ.Σ.
και το Α.Π.Υ.Σ. του Υπουργείου Εξωτερικών
Έως την προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου
Επικοινωνίας Α’ ή Β’, όπου στις διατάξεις του ν. 4781/2021 (Α’
31) για τη συγκρότηση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του
Υπουργείου Εξωτερικών προβλέπεται ο ορισµός υπαλλήλων του
ως άνω κλάδου µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α’ ή
Β’, τα Συµβούλια αυτά συγκροτούνται νόµιµα µε ορισµό υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε
βαθµό Συµβούλου Επικοινωνίας Α’.
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Άρθρο 74
Ρυθµίσεις θεµάτων πυροσβεστικού προσωπικού
εποχικής απασχόλησης - Προσθήκη παρ. 3 και 4
στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003
Στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003 (Α’23) προστίθενται παρ. 3 και
4 ως εξής:
«3. Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που έχουν
προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώµα, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και
2 δύνανται, σε περίπτωση που έχουν τραυµατιστεί αποδεδειγµένα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, να
τους ανατίθενται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αναρρωτικών αδειών του νοµού, καθήκοντα Τηλεφωνητή και Πυροφύλακα, εφόσον η κατάσταση της
υγείας τους το επιτρέπει, ενώ απαλλάσσονται της υποχρέωσης
προσκόµισης του υγειονοµικού δελτίου βεβαίωσης της καλής κατάστασης της υγείας τους της παρ. 2.
4. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης της παρ. 3 δεν κωλύονται να συµµετέχουν σε µελλοντικό διαγωνισµό του Πυροσβεστικού Σώµατος εξαιτίας της πάθησής τους. Στην περίπτωση
αυτήν εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόµισης του ως άνω
υγειονοµικού δελτίου και προσλαµβάνονται για την άσκηση καθηκόντων Τηλεφωνητή και Πυροφύλακα, αντίστοιχα µε την κατάσταση της υγείας τους.»
Άρθρο 75
Ρύθµιση θεµάτων Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η παρ. 10 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Συστήνεται θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα του
Εθνικού Τυπογραφείου, µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η επιλογή και τοποθέτηση του Ειδικού Γραµµατέα γίνεται
µε απόφαση του Πρωθυπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τον Ειδικό Γραµµατέα επικουρεί στο
έργο του ιδιαίτερο γραφείο, εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρθρων 45 έως 48, όπως ισχύουν για τους Ειδικούς Γραµµατείς.»
2. Ως προς το µισθολογικό καθεστώς του Ειδικού Γραµµατέα
του Εθνικού Τυπογραφείου και των συνεργατών που στελεχώνουν το ιδιαίτερο γραφείο του, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) που ισχύουν αντιστοίχως για
τους Ειδικούς Γραµµατείς και τα ιδιαίτερα γραφεία τους.
3. Η παρ. 3Α του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) ως προς
τις θέσεις συνεργατών του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου καταργείται.
Άρθρο 76
Διορισµός καλλιτεχνικού και αναπληρωτή
καλλιτεχνικού διευθυντή Εθνικού Θεάτρου
και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος - Τροποποίηση του
άρθρου 3 του ν. 2273/1994
Στο άρθρο 3 του ν. 2273/1994 (Α’ 233) θεσπίζονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στην παρ. 13 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, διαγράφεται
το τρίτο εδάφιο, µετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δεύτερο,
τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένου γνωµοδοτικού πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων εκ µέρους Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, επιλέγεται και διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου (Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται
για µία ακόµη θητεία. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής επιλέγεται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην
οποία προβαίνει το Δ.Σ. κάθε Θεάτρου, µετά από έγκριση αυτής
από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης και Επιλογής συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
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γού Πολιτισµού και Αθλητισµού από προσωπικότητες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένου κύρους ή συµβολής
στον χώρο του θεάτρου. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους που έχει
διακεκριµένη παρουσία στον χώρο του θεάτρου ή διακεκριµένη
επαγγελµατική ενασχόληση στον χώρο αυτόν µε µία από τις ιδιότητες του ηθοποιού, σκηνοθέτη, θεατρικού συγγραφέα, µεταφραστή έργων, θεατρολόγου, κριτικού θεάτρου, σκηνογράφου,
ή διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελµατική εµπειρία στην
οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών ή διαθέτει εµπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραµατικής σχολής ή στη
διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης. Για την επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή δύναται να συνεκτιµώνται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής πρόσθετα προσόντα ακαδηµαϊκών τίτλων και ξένων γλωσσών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται να ζητά κάθε στοιχείο σχετικά µε
την επαγγελµατική δεοντολογική συµπεριφορά των υποψηφίων.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο διορισµός του καλλιτεχνικού διευθυντή µπορεί να ανακαλείται αζηµίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο
ετήσιος απολογισµός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή
απορριφθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο σε ειδική συνεδρίαση,
πλήρως αιτιολογηµένα, µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του
συνόλου των µελών του ή για σπουδαίο λόγο, που ανάγεται στην
άσκηση των καθηκόντων του.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει το δραµατολόγιο κάθε περιόδου.
β. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαµβάνοντας υπόψη, ότι
το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριµένο από το Διοικητικό Συµβούλιο προϋπολογισµό.
γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισµού
του Θεάτρου προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιµασία
των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιµών και παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εργασία των καλλιτεχνικών συντελεστών, καθώς και του απαραίτητου για την εκτέλεση
της παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή
και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, µουσική, ενδυµατολογική
και κάθε άλλη αναγκαία προετοιµασία, δοκιµή και παράσταση
κάθε παραγωγής, για καθεµιά από τις οποίες εγκρίνει τις επιµέρους δαπάνες για το ανέβασµα, στα πλαίσια της ευθύνης του για
την τήρηση του προϋπολογισµού τους.
ε. Προσλαµβάνει στο πλαίσιο του προϋπολογισµού µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συνάπτει συµβάσεις έργου
µε το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ή ειδικούς συνεργάτες,
µετακαλεί συγκροτήµατα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συµβάσεις πρόσληψης και µετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους
καλλιτεχνικούς και µη όρους της απασχόλησής τους, συµφωνεί
τους όρους και τις αµοιβές της σύµβασης εργασίας και έργου
κάθε µέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αµοιβές του τεχνικού προσωπικού, που απασχολεί µε σύµβαση
έργου.
στ. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθµό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
ζ. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών µονάδων, καθώς
και των µονάδων Εκδόσεων και Δηµοσίων Σχέσεων του Θεάτρου,
κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα στον εσωτερικό κανονισµό του
Θεάτρου ως προς τη δοµή των υπηρεσιών του. Εποπτεύει και
συντονίζει τη λειτουργία των µονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, των
νόµων και του εσωτερικού κανονισµού και γενικά έχει κάθε αρµοδιότητα που έχει σχέση µε τη λειτουργία των παραπάνω µονάδων του Θεάτρου.
η. Εποπτεύει τη δραµατική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέµατα λειτουργίας της, καθορίζει τους καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει
τον διευθυντή της προς το Διοικητικό Συµβούλιο, προσλαµβάνει,
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µετά από εισήγηση του διευθυντή, τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας
της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Με τον κανονισµό λειτουργίας της σχολής ρυθµίζεται κάθε θέµα, που αφορά
τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις προϋποθέσεις και
τους όρους φοίτησης σε αυτήν και γενικά κάθε θέµα, που αφορά
τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου. Αν για
οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί καθήκοντα και διευθυντή της σχολής.
θ. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εµφανίσεις σε φεστιβάλ
ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανοµές
µετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών.
ι. Προτείνει στο Διοικητικό Δυµβούλιο το σχέδιο κανονισµού
εσωτερικής λειτουργίας του Θεάτρου και την αναθεώρησή του
σε συνεργασία µε τον διοικητικό-οικονοµικό διευθυντή.
ια. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο αναλυτικό απολογισµό του καλλιτεχνικού έργου του µε κατάσταση εσόδων και εξόδων».
2. Στην παρ. 15 τροποποιούνται το πρώτο, δεύτερο και τρίτο
εδάφιο, προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Δ.Σ. του Θεάτρου, που εκδίδεται µετά
από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στο Θέατρο ένας
αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής µε θητεία που διαρκεί
όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον οποίο επικουρεί
και αναπληρώνει στα καθήκοντά του. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα προσόντα του τετάρτου εδαφίου της
παρ. 13. Με τη λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή
λήγει αυτοδίκαια και η θητεία του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή, χωρίς να θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης
απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση πρόωρης
λήξης της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή για οποιονδήποτε λόγο, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής διορίζεται κατά τη
διαδικασία της παρ. 13. Έως τον διορισµό αυτού, ο Υπουργός
Πολιτισµού και Αθλητισµού, δύναται µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να αναθέτει την
άσκηση προσωρινών καθηκόντων καλλιτεχνικού διευθυντή είτε
στον αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή ή σε πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους στον χώρο του θεάτρου, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 13, την οποία κινεί εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών.
Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής µπορεί να διδάσκει
στη δραµατική σχολή του Θεάτρου και να συνάπτει, κατά τη
διάρκεια της θητείας του, µε το Θέατρο µία σύµβαση έργου κατ’
ανώτατο όριο για καλλιτεχνικές παραστάσεις, ρεπερτορίου ή µη,
σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο.»
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις σχετικά µε τους κανονισµούς λειτουργίας
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου,
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισµού
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Το άρθρο 11 του ν. 4598/2019 (Α’36) όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 18 του ν. 4708/2020 (Α’140) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Κανονισµοί λειτουργίας Ελληνικού
Κέντρου Κινηµατογράφου, Εθνικής Λυρικής Σκηνής
και Μεγάρου Μουσικής
Οι κανονισµοί λειτουργίας: α) της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.
3905/2010 (Α’ 219), β) της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 2273/1994 (Α’ 233) και γ) της υποπερ. Δδ’ της περ. στ) του άρθρου 5 της σύµβασης, που κυρώθηκε µε το άρθρο 10 του ν.
1198/1981 (Α’ 238), εκδίδονται έως τις 30.9.2021.»
Άρθρο 78
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Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σηµειωµάτων λόγω
ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
Το πρώτο εδάφιο και οι περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4708/2020 (Α’140), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 70 του ν. 4761/2020 (Α’ 248) αντικαθίστανται και το άρθρο
16 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Ρυθµίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων, µεταξύ φυσικών και νοµικών
προσώπων που διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάµατα και ακροάµατα και πελατών, οι
οποίοι, έναντι αντιτίµου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωµα παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθούν κατά το χρονικό διάστηµα από
25.2.2020 έως και 30.9.2021 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή
ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν, λόγω της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα εξής:
α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 ακύρωσης, ο διοργανωτής
υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό, που
ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιµο εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρµοστέων διατάξεων σύµβασης ή νόµου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρηµάτων, ισόποσο πιστωτικό σηµείωµα ισχύος έως τις
30.9.2022 για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων του πρώτου
εδαφίου.
β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να
αναβληθούν, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό, που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιµο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρµοστέων
διατάξεων σύµβασης ή νόµου και αντί της επιστροφής του αντιτίµου του εισιτηρίου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον
πελάτη ισόποσο πιστωτικό σηµείωµα, που θα ισχύει για την παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε της αναβληθείσας
εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα πραγµατοποιηθεί µέχρι
τις 30.9.2022. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενηµερώνει το
κοινό για τη νέα ηµεροµηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα µε ανάρτηση στον επίσηµο ιστότοπό του, σε όλα τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει, καθώς και µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο δηµόσιας πρόσκλησης.
γ. Εάν, η συνολική αξία της υπηρεσίας, που θα παρακολουθήσει τελικά ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σηµειώµατος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στον διοργανωτή.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σηµειώµατος, δεν έχει χρησιµοποιηθεί αυτό από τον πελάτη,
ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του πιστωτικού σηµειώµατος έως τις 30.11.2022.
2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. 1 έναντι οιουδήποτε προσώπου, η οποία σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση
κατά την οποία, οι ως άνω διοργανωτές εφαρµόζουν τους όρους
των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου. Ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της ζηµίας που υπέστη, της µη
προσήκουσας εφαρµογής των όρων των ως άνω ειδικών πρωτοκόλλων και της αιτιώδους συνάφειας µεταξύ αυτών.»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, κατόπιν γνώµης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ανά κατηγορία φορέων του άρθρου 2:
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α) εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύστασης
των Επιτροπών Ελέγχου και
β) καθορίζονται οι ιδιότητες των µελών τους, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια. Οι κοινές αποφάσεις που αφορούν Ανεξάρτητες Αρχές εκδίδονται κατόπιν γνώµης και των αρµοδίων οργάνων διοίκησής τους.
2. Με απόφαση του επικεφαλής του φορέα, ρυθµίζονται η συγκρότηση και ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
κάθε φορέα του άρθρου 2.
3. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού κάθε φορέα της
παρ. 2 του άρθρου 9 ή του αρµόδιου οργάνου διοίκησης των
Ανεξάρτητων Αρχών, κατόπιν γνώµης του Διοικητή της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας και ειδικώς για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού,
κατόπιν γνώµης της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας και της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αντίστοιχα, εξειδικεύονται τα
κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς
αυτούς. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται και πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια σύστασης από τα προβλεπόµενα
στην παρ. 2 του άρθρου 9, καθώς και η οργάνωση, στελέχωση
και λειτουργία αυτών µε γνώµονα τις οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες και χαρακτηριστικά των εν λόγω φορέων.
4. Με κοινή απόφαση των επικεφαλής δύο ή περισσότερων φορέων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ίδια Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 9, συστήνεται κοινή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Με την
ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα ζητήµατα που αφορούν στη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, κατόπιν γνώµης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, µπορεί να ορίζονται επιπλέον προϋποθέσεις, υποχρεώσεις
και κωλύµατα για την εφαρµογή των προβλεπόµενων στις παρ.
4 και 6 του άρθρου 9.
6. Με απόφαση του επικεφαλής του φορέα στον οποίο υπάγεται η Μονάδα/οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν γνώµης
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας µπορούν να προσδιορίζονται πρόσθετα προσόντα επιλογής των Προϊσταµένων
των Μονάδων, πέραν των προβλεπόµενων στις οικείες διατάξεις,
όπως συναφή εµπειρία και κατοχή επαγγελµατικών διαπιστεύσεων και πιστοποιήσεων, που αφορούν ιδίως, τα επιχειρησιακά
αντικείµενα των Μονάδων αυτών.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ,ορίζονται το περιεχόµενο,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής στο Πρόγραµµα
Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, ο τύπος του πιστοποιητικού
που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
8. Με απόφαση του επικεφαλής του κάθε φορέα του άρθρου
2, κατόπιν γνώµης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
είναι δυνατόν να περιέρχονται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου πρόσθετες αρµοδιότητες σε σχέση µε αυτές που ορίζονται
στο άρθρο 10, οι οποίες είναι συναφείς προς την επιχειρησιακή
αποστολή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για τη λειτουργία τους.
9. Με απόφαση του επικεφαλής κάθε φορέα του άρθρου 2, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταµένου της οικείας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθορίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας αυτής.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζεται πρότυπο Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, ρυθµίζονται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και κάθε συναφές διαδικαστικό θέµα για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου
19.
12. Στις περιπτώσεις, που ζητείται η γνώµη του Διοικητή της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τεκµαίρεται, ότι αυτή είναι θετική
µετά την παρέλευση αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος προς αυτόν.
Άρθρο 80
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης
του αρµόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής του φορέα, η οποία
υποβάλλεται στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για
παροχή γνώµης, είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου
Συµβούλου Ακεραιότητας στους φορείς του τρίτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 23. Με την απόφαση σύστασης του προηγούµενου εδαφίου δύναται να προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Γραφείο Συµβούλου Ακεραιότητας που συνιστάται σε έναν Ο.Τ.Α. α’
βαθµού είναι αρµόδιο και για άλλους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ορίζονται το περιεχόµενο,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής στο Πρόγραµµα
Επάρκειας του άρθρου 27, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία
παρακολούθησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται,
καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δύνανται να ρυθµίζονται:
α) ο τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων των Συµβούλων Ακεραιότητας, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, τα κριτήρια ανανέωσης της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια,
β) θέµατα που αφορούν στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συµβούλων Ακεραιότητας και τυχόν πρόσθετων επιθυµητών προσόντων που µπορούν να περιλαµβάνονται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων, γ) θέµατα που αφορούν στην τήρηση του
Μητρώου, στην εγγραφή και διαγραφή των µελών του, τον
έλεγχο και την επικαιροποίηση των τηρουµένων στοιχείων,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια του Μητρώου που προβλέπεται στο άρθρο 26 και δ) τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία
του Δικτύου Συµβούλων Ακεραιότητας του άρθρου 30.
4. Στις περιπτώσεις που ζητείται η γνώµη του Διοικητή της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τεκµαίρεται ότι αυτή είναι θετική µετά
την παρέλευση αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος προς αυτόν.
Άρθρο 81
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’
1. Η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 8 συγκροτείται το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη σύσταση της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα. Οι υφιστάµενες Επιτροπές
Ελέγχου εξακολουθούν να λειτουργούν, µέχρι τη συγκρότησή
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Επιπλέον αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου που της είχαν ανατεθεί βάσει
ειδικών διατάξεων του οικείου φορέα, πέραν των προβλεποµένων στο άρθρο 8, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταµένων, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου,
ο επικεφαλής του φορέα τοποθετεί µε απόφασή του, µεταβατικά,
στις οργανικές µονάδες αυτών, τους υπηρετούντες Προϊσταµένους. Σε περίπτωση που ο αριθµός των θέσεων ευθύνης υπερβαίνει τον αριθµό των υπηρετούντων Προϊσταµένων ή δεν
υφίσταται Προϊστάµενος, ο επικεφαλής του οικείου φορέα επιλέγει και τοποθετεί Προϊσταµένους πέραν αυτών του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις
επιλογής σε θέσεις αντίστοιχου επιπέδου και κατέχουν τα τυπικά
προσόντα που τίθενται από τις οικείες διατάξεις.
3. Οι συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχουν
ήδη συναφθεί, βάσει ειδικών διατάξεων, µεταξύ φορέων του άρθρου 2 και φυσικών προσώπων/νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, για την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
στους φορείς αυτούς, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξη των
συµβατικών υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα ανανέωσής τους.
Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι συµβάσεις που έχουν συναφθεί δυνάµει του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
4. Οικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι δηµοσίων
υπολόγων και δηµοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,
καθώς και τακτικοί έλεγχοι των παγίων προκαταβολών που έχουν
συσταθεί στον φορέα, που εκκρεµούν στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται από την αρµόδια υπηρεσία του διατάκτη, καθώς και από τα

λοιπά κατά περίπτωση αρµόδια όργανα του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
ή από τις αρµόδιες, βάσει ειδικών διατάξεων, οργανικές µονάδες
κάθε φορέα, στις οποίες διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος.
5. Οι εισαγγελικές παραγγελίες, καθώς και οι εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, οι οποίες εκκρεµούν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου φορέων εκτός των Υπουργείων, κατά
τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόµου, εκτελούνται
από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία του φορέα, κατόπιν
συνεννόησης µε την οικεία εισαγγελική ή ανακριτική αρχή. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται άλλη υπηρεσία εντός του φορέα, µε
αντίστοιχες αρµοδιότητες, οι φάκελοι των ως άνω υποθέσεων
διαβιβάζονται σε άλλη αρµόδια αρχή, κατόπιν συνεννόησης µε
την οικεία εισαγγελική ή ανακριτική αρχή. Διοικητικές έρευνες
και πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς και σχετικές µε τις υποθέσεις
αυτές διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες που εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου φορέων
εκτός των Υπουργείων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
διενεργούνται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες, βάσει των γενικών ή ειδικών διατάξεων, οργανικές µονάδες του κάθε φορέα,
στις οποίες διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος. Σε περίπτωση που
δεν υφίσταται άλλη υπηρεσία εντός του φορέα, µε αντίστοιχες
αρµοδιότητες, οι φάκελοι των ως άνω υποθέσεων διαβιβάζονται
κατά περίπτωση, στον πειθαρχικώς προϊστάµενο του ελεγχόµενου.
6. Εκκρεµείς εσωτερικοί έλεγχοι (διαβεβαιωτικά έργα), καθώς
και εκκρεµή συµβουλευτικά έργα και σχετικές µε τα έργα αυτά
διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες, κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου, συνεχίζουν και εκτελούνται από τις Μονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου του παρόντος.
7. Ειδικά για τους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι ρυθµίσεις του παρόντος ισχύουν συµπληρωµατικά µόνο για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από το άρθρο αυτό και εξακολουθούν να ισχύουν οι
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019. Για τα υπουργεία στα
οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάµεις ή τα Σώµατα Ασφαλείας,
εξακολουθούν να ισχύουν η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 35
του ν. 4622/2019, καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Με απόφαση του οικείου
Υπουργού δύναται να καθορίζονται οι οργανικές µονάδες, να
συγχωνεύονται ή καταργούνται οι υφιστάµενες µονάδες ή/και
υπηρεσίες του υπουργείου και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα
για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων, την οργάνωση, τη στελέχωση και λειτουργία αυτών, µέχρι την έκδοση του διατάγµατος
που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 4622/2019, για τη ρύθµιση
των θεµάτων αυτών στο εκάστοτε υπουργείο.
8. Το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314) εξακολουθεί να ισχύει.
9. Ειδικά για την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις που τη διέπουν, περιλαµβανοµένων των ρυθµίσεων του Εσωτερικού Κανονισµού της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ, και οι
διατάξεις του παρόντος ισχύουν συµπληρωµατικά για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από αυτές.
10. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν ισχύ για την Προεδρία της Δηµοκρατίας και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Άρθρο 82
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’
1. Ο Σύµβουλος Ακεραιότητας υποστηρίζεται διοικητικά από
τις υπηρεσίες του φορέα, στον οποίο ασκεί τα καθήκοντα της
θέσης αυτής, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να του παρέχουν
κάθε δυνατή συνδροµή.
2. Η υποβολή αναφοράς σχετικά µε θέµατα ακεραιότητας και
διαφθοράς στον Σύµβουλο Ακεραιότητας δεν αναιρεί τις σχετικές αρµοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών.
3. Για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβεί τα δύο
(2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως Σύµβουλοι Ακεραιότητας µπορούν να επιλέγονται και να τοποθετούνται υπάλληλοι Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Αρχών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,
χωρίς να διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Επάρκειας Συµ-
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βούλου Ακεραιότητας και χωρίς να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο
του άρθρου 26, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα
κωλύµατα εγγραφής στο Μητρώο Συµβούλων Ακεραιότητας
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26. Λοιπά κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής µπορεί να τεθούν µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί για την πρώτη εφαρµογή
του παρόντος. Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν ως Σύµβουλοι
Ακεραιότητας κατ’ εφαρµογή της παρούσας υποχρεούνται µετά
την επιλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα πιστοποίησης Συµβούλων Ακεραιότητας.
Άρθρο 83
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (Α’ 194), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), εκτός
του πρώτου εδαφίου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 53 του παρόντος.
2. Το άρθρο 12, εκτός από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, η
παρ. 1 του άρθρου 19 και η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3492/
2006 (Α’ 210).
3. Το άρθρο 13 του ν. 4081/2012 (Α’ 184).
4. Η παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
5. Οι περ. αε’ και αστ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/
2010 (Α’ 87).
6. Το δεύτερο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 107
του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) καταργείται.
7. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις
του παρόντος, καθώς και κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούµενων διατάξεων, κατά
το µέρος που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

6. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
7. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

8. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

9. ΥΓΕΙΑΣ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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11. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
14. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

13. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
15. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

16. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

18. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

20. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

24. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

25. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

26. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
27. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

28. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Τετάρτης 16 Δεκεµβρίου 2020, της Πέµπτης 17 Δεκεµβρίου
2020, της Παρασκευής 18 Δεκεµβρίου 2020, της Δευτέρας 21
Δεκεµβρίου 2020 και της Τρίτης 22 Δεκεµβρίου 2020 και ερωτάται το Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τα Πρακτικά επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 21.17’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 15 Απριλίου 2021 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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Υποδοµών και Μεταφορών, ρυθµίσεις για τη µεταφορά στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας των αρµοδιοτήτων για τα εµπορικά σήµατα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της
ανάπτυξης» σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

