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Αθήνα, σήµερα στις 15 Μαρτίου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν προχωρήσουµε στο νοµοσχέδιο επιτρέψτε µου πρώτα να
ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Τετάρτης 16 Μαρτίου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
Η µε αριθµό 506/8-3-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Ενδυνάµωση του
αστυνοµικού τµήµατος Κυψέλης».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης:
«Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 10 Μαρτίου 2022 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση εν συνόλω επί της αρχής, επί των άρθρων και της τροπολογίας.
Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι το
τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή.
Θέλω επιπρόσθετα να σας ενηµερώσω ότι υπάρχουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες είναι έτοιµες. Φωτοτυπούνται αυτή
τη στιγµή και, µόλις τελειώσει η κ. Μάνη, θα δώσω τον λόγο στον
κύριο Αντιπρόεδρο να τις καταθέσει και να σας διανεµηθούν,
ώστε να τις έχετε εγκαίρως υπ’ όψιν σας.
Νοµίζω ότι επί της βασικής αρχής της διαδικασίας δεν υπάρχει
αντίρρηση. Το Σώµα συνεφώνησε.
Κατόπιν τούτου, καλείται στο Βήµα η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου για δεκαπέντε λεπτά.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα εγγραφής για τους συναδέλφους.
Ορίστε, κυρία Μάνη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η σπουδαία νοµοθετική πρωτοβουλία του

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραµµένου, την
οποία έχω την τιµή να εισηγούµαι σήµερα ενώπιόν σας, αποτελεί
το πρώτο δείγµα γραφής µιας θεσµικής τοµής, µιας σύνθετης
και τολµηρής µεταρρύθµισης που επιχειρεί η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας στον χώρο της δηµόσιας διοίκησης, µιας µεταρρύθµισης που αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει τις αρµοδιότητες των ανεξάρτητων αρχών της χώρας µας και να εξετάσει
αν υφίσταται η δυνατότητα να ενοποιηθούν ορισµένες από αυτές
µε όµοιο ή συναφές αντικείµενο.
Στόχος είναι η εξάλειψη της πολυδιάσπασης αρµοδιοτήτων, η
εξοικονόµηση πολύτιµων δηµόσιων πόρων και, κυρίως, η αποτελεσµατική και µε ταχείς ρυθµούς λειτουργία των ανεξάρτητων
αρχών.
Η µεγάλη αυτή µεταρρύθµιση ξεκινά σήµερα µε αφετηρία τον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Πρόκειται για έναν από τους
πλέον κρίσιµους και νευραλγικούς τοµείς της εθνικής οικονοµίας, ο οποίος λόγω της παρούσας συγκυρίας και της ενεργοποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης αποκτά ακόµα πιο βαρύνουσα
σηµασία. Τα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ που µπορεί να λάβει η πατρίδα µας στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης είναι µία ιστορική
ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουµε να πάει χαµένη. Τα χρήµατα, όµως, αυτά θα δοθούν µε συγκεκριµένους όρους, µε αυστηρές προϋποθέσεις και κάτω από ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα.
Για τον λόγο αυτό η προσπάθεια που έχει καταβάλει προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος
πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του κοινού αυτού χρηµατοδοτικού εργαλείου, αλλά και η Κυβέρνηση συνολικά µε την κατάθεση
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, θα πρέπει να συνεχιστεί µε
ακόµα µεγαλύτερη δυναµική.
Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα έχουν οι θεσµοί
που θα κληθούν να ελέγξουν τις δηµόσιες συµβάσεις για τις δράσεις που θα ενταχθούν στο Ταµείο Ανάκαµψης. Είναι επιτακτική
ανάγκη, εν όψει των ασφυκτικών προθεσµιών, να επιταχυνθούν
οι όποιες διαδικασίες και να διασφαλιστεί από τις αρµόδιες
αρχές ένας διαφανής, γρήγορος και νοµικά άρτιος έλεγχος που
θα επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου.
Ένα µέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι να ενοποιηθούν οι δύο ανεξάρτητες αρχές που έχουν αρµοδιότητα σήµερα στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων: η Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, η ΕΑΑΔΗΣΥ και η Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, η ΑΕΠΠ. Με το νέο µοντέλο που
προκύπτει από την ενοποίηση, η Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, χάρη στη νέα και λειτουργική οργανωτική δοµή της, εξασφαλίζει την αναβάθµιση και την καλύτερη λειτουργία του
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ελεγκτικού µηχανισµού, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξηµένες
απαιτήσεις της περιόδου.
Με την προτεινόµενη ενοποίηση επανερχόµαστε ουσιαστικά
στο αρχικώς προτεινόµενο και πλέον ορθολογικό σχήµα, το
οποίο προέβλεπε την ενιαία αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων
για τις δηµόσιες συµβάσεις από µία ανεξάρτητη αρχή. Αυτός
ήταν, άλλωστε, και ο στόχος κατά τη σύσταση της ΕΑΑΔΗΣΥ το
2011.
Ο αρχικός αυτός σχεδιασµός δεν υιοθετήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση µε την ψήφιση του ν.4412/2016, µε τον
οποίο συστήθηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
µε συνέπεια να δηµιουργηθεί ένα ιδιόµορφο διοικητικό δίπολο
στην ελληνική έννοµη τάξη. Να έχουµε, δηλαδή, παράλληλη λειτουργία δύο ανεξάρτητων αρχών µε αρµοδιότητες και των δύο
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, µία επιλογή που εξελίχθηκε στην πράξη µη λειτουργική.
Αυτό, άλλωστε, προκύπτει και από τις µεγάλες καθυστερήσεις
που παρατηρούνται σήµερα στο πεδίο της ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων, αλλά και από τις αντικειµενικές
δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δύο ενοποιηµένες αρχές.
Από τη µια, έχουµε την ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία στα δέκα και πλέον
χρόνια από την ίδρυσή της έχει αναµφισβήτητα προσφέρει σηµαντικό έργο. Έχει όµως εκ των πραγµάτων εκπληρώσει σε µεγάλο βαθµό τον σκοπό της, µε αποτέλεσµα το αντικείµενό της
να είναι πλέον περιορισµένο. Δεν παύει, ωστόσο, να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία και υψηλή κατάρτιση,
το οποίο θα συνεισφέρει καθοριστικά στις αυξηµένες αρµοδιότητες της νέας αρχής.
Και από την άλλη έχουµε την ΑΕΠΠ, η οποία είναι υποστελεχωµένη και, ως εκ τούτου, χρήζει άµεσης ενίσχυσης, ώστε να ανταποκριθεί στον ολοένα αυξανόµενο όγκο υποθέσεων που θα
χειριστεί το προσεχές διάστηµα.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι επιτάσσουν την προτεινόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που επιχειρεί να ενοποιήσει τις δύο υφιστάµενες αρχές σε ένα νέο σχήµα µε
αποτελεσµατικότερη και πιο ορθολογική δοµή, ένα σχήµα που
θα αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υψηλό επιστηµονικό προσωπικό και των δύο αρχών.
Η ενοποίηση επιλέχθηκε να γίνει στο πλαίσιο του ν.4412/2016,
µια επιλογή αυτονόητη και επιβεβληµένη, καθώς το έργο της
ΑΕΠΠ, λόγω της ανάγκης τήρησης συγκεκριµένων προθεσµιών,
δεν µπορεί να διακοπεί ή να ανασταλεί ούτε για µία ηµέρα.
Όσον αφορά, στη συνέχεια, για τις επιµέρους ρυθµίσεις, ενδεικτικά, στο άρθρο 4 προβλέπεται η σύσταση της νέας αρχής,
η οποία απολαµβάνει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά µόνο σε
κοινοβουλευτικό και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Στην ίδια διάταξη εξειδικεύονται και οι αρµοδιότητες της
αρχής, που είναι αφ’ ενός η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και αφ’ ετέρου οι αρµοδιότητες της αρχής του
ν.4013/2011, δηλαδή της ΕΑΑΔΗΣΥ, οι οποίες µεταφέρονται αυτούσιες και περιγράφονται αναλυτικά στο κείµενο του νοµοσχεδίου. Και επειδή κατά το στάδιο της διαβούλευσης είχαν
διατυπωθεί σχόλια για το αν διατηρούνται ή όχι οι αρµοδιότητές
της ΕΑΑΔΗΣΥ, µε την τελική διάταξη αίρεται κάθε ανησυχία ή
σύγχυση και καθίσταται πλέον σαφές ότι και οι δύο συγχωνευόµενες αρχές διατηρούν ακέραιες τις αρµοδιότητές τους.
Επίσης, από τη σύσταση της νέας αρχής δεν προκύπτει κανένα ζήτηµα σύγκρουσης αρµοδιοτήτων, συµφερόντων ή παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας. Έχει κριθεί και απολύτως
παγιωθεί ο µη δικαιοδοτικός χαρακτήρας της ΑΕΠ και των αποφάσεων που εκδίδει επί των προδικαστικών προσφυγών. Δεν
πρόκειται για δικαστική κρίση, αλλά για εξέταση διοικητικής προσφυγής και ανάλογα µε την απόφαση της αρχής υπάρχει πάντα
η δυνατότητα προσφυγής µε ένδικο βοήθηµα στα διοικητικά δικαστήρια.
Περαιτέρω σηµαντική καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι ο θεσµός των συµβούλων, ο οποίος εισάγεται µε το άρθρο 5. Η σύν-
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θεση της νέας αρχής, πέραν του προέδρου και των µελών, περιλαµβάνει και δέκα συµβούλους, στις θέσεις των οποίων επιλέγονται συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί µε εµπειρία
στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων. Η συµµετοχή των δικαστικών λειτουργών στη νέα αρχή θα συντελέσει καθοριστικά στην
έκδοση πράξεων µε πλήρη και ορθή τεκµηρίωση, αλλά και στη
δηµιουργία µιας νοµολογίας µε ενότητα και συνέπεια που µε τη
σειρά της θα συµβάλει στην οµοιόµορφη αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων από τις αναθέτουσες αρχές, συνθήκη που θα
επιφέρει την αναγκαία αποσυµφόρηση των δικαστηρίων, καθώς
όλο και λιγότερες υποθέσεις θα καταλήγουν στη δικαστική επίλυση αυτών.
Στη σύνθεση της νέας αρχής θα µετέχουν επίσης τριάντα
µέλη, που θα είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης µε αποδεδειγµένη ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων,
πρόβλεψη απολύτως λογική, καθώς τα µέλη θα πρέπει να διαθέτουν τις εξειδικευµένες γνώσεις και τα προσόντα για να αντεπεξέλθουν στο πολυδιάστατο έργο της αρχής που έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα.
Αναφορικά µε τη λειτουργία της αρχής, στο άρθρο 10 ορίζεται
ότι το όργανο διοίκησης το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέµατα
εσωτερικής λειτουργίας είναι το εκτελεστικό συµβούλιο το οποίο
συγκροτείται από τον πρόεδρο και τους δέκα συµβούλους. Για
την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών, η αρχή συνεδριάζει
και λαµβάνει αποφάσεις σε τριµελή κλιµάκια, ενώ για θέµατα µείζονος σπουδαιότητας ή προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων ο πρόεδρος της αρχής δύναται να ορίσει την εξέταση προδικαστικής προσφυγής και από το
εκτελεστικό συµβούλιο.
Παράλληλα, προβλέπεται και µία πενταµελής επιτροπή η
οποία θα ασκεί τις αρµοδιότητές της ΕΑΑΔΗΣΥ. Και φυσικά αυτό
το οποίο θα πρέπει να τονιστεί σε κάθε περίπτωση είναι η µέριµνα για την απόλυτη προστασία των εργαζοµένων των δύο συγχωνευοµένων αρχών, καθώς προβλέπεται ρητά µε το άρθρο 18
ότι το πάσης φύσεως προσωπικό µεταφέρεται αυτοδικαίως
χωρίς καµµία άλλη διοικητική πράξη και εντάσσεται στη νέα
αρχή.
Περαιτέρω θέλω να αναφερθώ -επιτρέψτε µου, κύριε Αντιπρόεδρε, αλλά ως δικηγόρος θα ήθελα να το πω, µιας και είναι εδώ
και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώτσηρας- στην πολύ σηµαντική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία κατατέθηκε. Με την τροπολογία αυτή διευρύνεται το έργο των
δικηγόρων, στο οποίο περιλαµβάνεται πλέον και ο έλεγχος νοµιµότητας των αιτήσεων καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων
στα κτηµατολογικά γραφεία, αλλά και η νοµική υποστήριξη των
συναλλασσοµένων µε τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηµατολογικά
γραφεία. Είναι µια κρίσιµη ρύθµιση η οποία θα συντελέσει αποφασιστικά στην αποσυµφόρηση των υποθηκοφυλακείων και των
κτηµατολογικών γραφείων, ένα ζήτηµα το οποίο είχα θέσει και
προσωπικά προς τους αρµόδιους Υπουργούς, επισηµαίνοντας
την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης µε προσωπικό του υποθηκοφυλακείου και κτηµατολογικού γραφείου της εκλογικής µου περιφέρειας, της Κατερίνης. Ως νοµικός δεν µπορώ παρά να
χαιρετίσω τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή διεξήχθη ένας γόνιµος και υψηλού επιπέδου
κοινοβουλευτικός διάλογος, ένας διάλογος στο πλαίσιο του
οποίου σηµειώθηκαν σηµαντικές συγκλίσεις. Τόσο οι φορείς όσο
και η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάµεων συµφώνησαν µε τον
πυρήνα, µε τη στόχευση της προτεινόµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας που δεν είναι άλλη από την ανάγκη ενοποίησης των δύο
ανεξάρτητων αρχών, ανάγκη η οποία πηγάζει από τις αντικειµενικές δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αλλά και
από τη µεγάλη προοπτική που ανοίγει για τη χώρα µας το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Και θέλω πραγµατικά να σταθώ στο ότι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι κατά την ακρόαση των φορέων, όπως οι εργαζόµενοι στις
αρχές, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, η Κεντρική
Ένωση Δήµων Ελλάδας, οι εκπρόσωποι των Μηχανικών Εργολη-
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πτών Δηµοσίων Έργων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επεξεργασίας του νοµοθετικού πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές κ. Μενουδάκος, όλοι οι φορείς στάθηκαν ξεκάθαρα θετικά απέναντι
στο νοµοσχέδιο. Είναι κάτι που πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν όλοι
µας, όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου.
Διατυπώθηκαν βέβαια, όπως ήταν λογικό, και κάποιες παρατηρήσεις, αρκετές εκ των οποίων µάλιστα ενσωµατώθηκαν στο
νοµοσχέδιο. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το κλίµα συναίνεσης και
συνεννόησης συνέβαλε αποφασιστικά και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραµµένος, ο οποίος
δίδαξε -κυριολεκτικά- σε όλους µας τον κοινοβουλευτισµό. Σε
όλα τα στάδια της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου εξέτασε τα
σχόλια των συναδέλφων και των φορέων, ενσωµατώνοντας, απ’
ό,τι είπε, όσα συµβάλλουν θετικά στη λειτουργία για την αποτελεσµατικότητα της νέας αρχής, αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη
ότι µπροστά στο ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον δεν υπάρχει καµµία δεύτερη σκέψη.
Μάλιστα, όπως είχε ανακοινώσει ο κύριος Αντιπρόεδρος και
κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, θα αποδεχθεί και άλλες προτάσεις. Μπορώ να θυµηθώ, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι είναι η δυνατότητα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού να ασκεί επίσης
και διδακτικό ή ερευνητικό έργο, όπως επίσης να µην καταργηθούν οι κενές θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού,
βελτίωση που αν τελικά την κάνετε δεκτή και όπως είπατε θα την
καταθέσετε αργότερα, θα ενισχύσει την αρχή µε επιπλέον προσωπικό, όπως και άλλα τα οποία περιµένουµε να µας τα ανακοινώσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην κρίσιµη συγκυρία η οποία
επιβαρύνεται ακόµα περισσότερο από τις συνέπειες της εµπόλεµης κατάστασης στην Ουκρανία, η συζήτηση για ανάπτυξη και
προσέλκυση επενδύσεων αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία.
Είναι αναγκαίο να διαµορφώσουµε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τόσο σε ξένους όσο και σε εγχώριους οικονοµικούς φορείς να επενδύσουν, να λάβουν µέρος σε δηµόσια έργα, µε
αποτέλεσµα να προκύψουν εκτός των άλλων ωφελειών και νέες
θέσεις εργασίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιλέξει
οποιοσδήποτε φορέας να συµµετάσχει σε έναν διαγωνισµό ή να
συνάψει µια σύµβαση µε το δηµόσιο είναι η ασφάλεια δικαίου, η
διαφάνεια και η αξιοκρατία. Θα πρέπει να είναι σαφές το πλαίσιο
της έννοµης προστασίας αλλά και να υπάρχουν οι κατάλληλοι
ελεγκτικοί µηχανισµοί, ώστε όλες οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται µε διαφάνεια, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν έχουµε την πολυτέλεια για καµµία
πλέον καθυστέρηση στην υλοποίηση των δηµόσιων έργων. Τα
δηµόσια έργα είναι αυτά που θα διευκολύνουν την καθηµερινότητά µας, αυτά που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής όλων µας.
Γιατί; Δηµόσια έργα είναι τα έργα άρδευσης των καλλιεργειών,
είναι τα δίκτυα των δρόµων, είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήµια
των παιδιών µας. Είναι αυτά που αντανακλώνται στην ποιότητα
ζωής των συµπολιτών µας.
Η νέα αρχή αναµένεται να δώσει οριστική λύση στον γόρδιο
δεσµό των δηµοσίων συµβάσεων, ώστε τα χρήµατα που θα εισρεύσουν από το Ταµείο Ανάκαµψης να αξιοποιηθούν µε διαφάνεια και ταχύτητα και να µη χαθούν στα γρανάζια της ελληνικής
γραφειοκρατίας. Είναι ένα κρίσιµο, ένα εθνικό ζήτηµα που πρέπει
να φέρει την υπογραφή όλων των πολιτικών δυνάµεων. Η συναίνεση και η σύγκλιση που έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό θα
πρέπει σήµερα να εδραιωθεί µε την καθολική υπερψήφιση του
νοµοσχεδίου.
Καλώ, λοιπόν, όλες τις πολιτικές δυνάµεις να προτάξουν το
ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον και να στηρίξουν µε την ψήφο τους
τη νεοσύστατη αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ συνάδελφος κ. Μιλτιάδης
Χατζηγιαννάκης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι ο
κύριος Αντιπρόεδρος θα καταθέσει πρώτα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σωστά.
Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι έτοιµες οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
Φωτοτυπήθηκαν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Καληµέρα σας και από εµένα.
Περιµένουµε την τελική έγκριση από τον κ. Κουτνατζή ακόµη,
αλλά αν θέλετε µπορώ να τις ανακοινώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέχρι να µιλήσει και
ο κ. Χατζηγιαννάκης θα είναι έτοιµες να κατατεθούν.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προτιµούσα έστω προφορικά να τις ανακοινώσει πριν λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ ελάτε στο Βήµα, για να βγάλετε
και τη µάσκα σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη γιατί δεν έχω
και µεγάλη εµπειρία από τη διαδικασία.
Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον γόνιµο διάλογο που, πραγµατικά, έγινε στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, όπου
συνεισέφεραν αποτελεσµατικά και µε πολλές παρατηρήσεις όλοι
οι εκπρόσωποι από όλα τα κόµµατα.
Από τις παρατηρήσεις που είχαµε στην επιτροπή έχω συγκρατήσει τις περισσότερες, σχεδόν όλες, πλην δύο. Θα αρχίσω από
αυτές που έχω συγκρατήσει. Διευκρινίζουµε το πεδίο εφαρµογής
των αρµοδιοτήτων της πρώην ΕΑΑΔΗΣΥ και συµπεριλαµβάνουµε
τη σχετική διάταξη του ν.1013/11. Είναι αυτονόητο ότι οι συµβάσεις παραχώρησης περιλαµβάνονται όπως και οι ΣΔΙΤ και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ΑΕΠΠ και δεν αλλάζει τίποτα ως
προς το σηµείο αυτό.
Θα ήθελα να πω ότι γενικά το νοµοσχέδιο δεν έχει ως σκοπό
να αλλάξει κάτι από τις υφιστάµενες αρµοδιότητες. Με το νοµοσχέδιο επιχειρείται η αλλαγή της οργανωτικής δοµής των δύο
αυτών αρχών και εκεί περιορίζεται και η ουσία του νοµοσχεδίου.
Ακριβώς για να µην έχουµε παρερµηνείες και αµφιβολίες κρατάµε τον ορισµό ο οποίος υπήρχε στον νόµο της ΑΕΠΠ ως προς
την προσωπικότητα της αρχής, διότι εκεί υπήρξε µια αµφιβολία
αν έχει ή δεν έχει νοµική προσωπικότητα. Φυσικά και έχει νοµική
προσωπικότητα, αλλά κρατάµε τον ορισµό όπως υπήρχε ακριβώς για να µην υπάρξουν παρερµηνείες και αµφιβολίες.
Κάνουµε δεκτό το αίτηµα να διευρυνθούν τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου και να µπορούν να επιλέγονται για το Εκτελεστικό Συµβούλιο και οµότιµοι καθηγητές νοµικών σχολών, οι
οποίοι έχουν συναφές προς τις δηµόσιες συµβάσεις γνωστικό
αντικείµενο.
Δεν συµπεριλαµβάνουµε τους συνταξιούχους δικηγόρους,
διότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι µπορεί να έχουν βγει στη
σύνταξη, µπορεί παρ’ όλα αυτά να διατηρούν κάποιες σχέσεις
µε γραφεία τα οποία έχουν αντικείµενο και δραστηριοποιούνται
στις δηµόσιες συµβάσεις. Όπως παρατηρήθηκε και είναι σωστό
για τον κανονισµό λειτουργίας αντί για απλή γνώµη καθιερώνουµε τη σύµφωνη γνώµη.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τα πειθαρχικά και επειδή και εκεί παρατηρήθηκε ότι µπορεί να υπάρχει κάποια σύγχυση µε τις σχετικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στον νόµο περί επιτελικού
κράτους, δεν θεωρούµε ότι υπάρχει τέτοια αλληλοκάλυψη, αλλά
προς αποφυγή πάσης παρεξηγήσεως περιλαµβάνουµε την διευκρινιστική δήλωση την οποία συζητήσαµε στις επιτροπές. Και
αυτό γίνεται δεκτό. Δηλαδή περιλαµβάνουµε ρητή αναφορά περί
µη συµµετοχής των µελών της επιτροπής που ασχολούνται µε
την ΕΑΑΔΗΣΥ στα κλιµάκια εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Παρ’ όλο που και αυτό δεν ήταν αναγκαίο να λεχθεί ρητά
προς αποφυγή παρεξηγήσεων κάναµε και ρητή µνεία. Διορθώθηκε ο αριθµός των µελών της επιτροπής του άρθρου 353 παρ.
5, ώστε να είναι µονός ο αριθµός και να συµπεριλαµβάνεται και
ο πρόεδρος της αρχής.
Έρχοµαι σε κάτι άλλο το οποίο συζητήθηκε και γίνεται δεκτό.
Απαλείφθηκε η πρόβλεψη περί κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι γενικότερο. Ίσως
πρέπει να σκεφτούµε κάποια στιγµή -αυτό βέβαια πρέπει να γίνει
σε συνεργασία και µε το Υπουργείο Εσωτερικών- αυτές οι µετατάξεις, αποσπάσεις, µεταπηδήσεις να γίνονται κατά κάποιον ορ-
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γανωµένο τρόπο, διότι έτσι ποτέ δεν ξέρουµε ποιοι και πόσοι
υπηρετούν σε κάθε φορέα του δηµοσίου. Δηλαδή, δίνεις διαγωνισµό για να µπεις σε κάποιον φορέα και σταδιοδροµείς κάπου
αλλού. Εγώ προσωπικά το βρίσκω αυτό εντελώς παράδοξο.
Προσθέσαµε µια ρύθµιση που επιτρέπει στον νοµικό σύµβουλο της ΕΑΑΔΗΣΥ να ζητήσει τη µεταφορά του σε άλλον
φορέα. Ως προς αυτή τη ρύθµιση επιφυλάσσοµαι, διότι θέλει να
την εξετάσει ο κ. Κουτνατζής και περιµένουµε την έγκριση και
από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Προσθέσαµε µία επιφύλαξη στο ασυµβίβαστο των ιδιοτήτων
των µελών του επιστηµονικού προσωπικού, ώστε να τους δώσουµε τη δυνατότητα να ασκούν διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα.
Και εδώ τελειώνω µε όσα αντιµετωπίστηκαν θετικά και έρχοµαι
σε αυτά τα οποία δεν µπορέσαµε να αντιµετωπίσουµε θετικά. Το
ένα είναι το αίτηµα των ειδικών επιστηµόνων της ΑΕΠΠ περί χορήγησης της προσωπικής διαφοράς. Αυτό δεν µπορώ να το ικανοποιήσω διότι συνεπάγεται δηµοσιονοµικό κόστος. Έχω υπ’
όψιν µου να γίνει µία ενιαία ρύθµιση σε ό,τι αφορά το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό των ρυθµιστικών αρχών.
Βλέπουµε εκεί να φυλλοροεί το προσωπικό, ελκόµενο από την
ελεύθερη αγορά, η οποία προσφέρει πολύ καλύτερες αποδοχές.
Υπάρχει ένα πρόβληµα στελεχώσεως των ρυθµιστικών αρχών και
συνεπώς επιφυλάσσοµαι να γίνει µια ενιαία ρύθµιση.
Το Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης αποτελεί οργανική µονάδα και δεν είναι ανάγκη να κάνουµε ρητή αναφορά.
Έρχοµαι τώρα στο κυριότερο και τελευταίο το οποίο ζητήθηκε. Είναι ο τρόπος επιλογής των µελών της αρχής. Είχα πει και
στην επιτροπή ότι είχα κάποια σκέψη την οποία τελικά αναθεώρησα. Γιατί την αναθεώρησα; Διότι µου επισηµάνθηκε -το ήξερα,
αλλά δεν ήµουν βέβαιος- ότι δεν έχει τροποποιηθεί ο Κανονισµός
της Βουλής. Ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει Διάσκεψη των
Προέδρων µόνο για τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές. Η
σκέψη την οποία είχα κάνει είναι να βάλω ένα αρνητικό εµπόδιο
στην Επιτροπή Διαφάνειας, όµως ειλικρινά το ξανασκέφτηκα και
σκέφτηκα ότι κάνοντας αυτή τη ρύθµιση µε την Επιτροπή Διαφάνειας, ουσιαστικά παρεµβαίνω στην αυτονοµία του Κοινοβουλίου. Θα προτιµούσα, λοιπόν, η ίδια η Βουλή να ρυθµίσει το θέµα
αυτό και εφόσον το ρυθµίσει το ίδιο το Κοινοβούλιο, εγώ το
λέω…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ:…(Δεν ακούστηκε)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν επιτρέπεται εσείς να λέτε
τέτοια πράγµατα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Καστανίδη, λυπάµαι που διαφωνείτε, αλλά…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν επιτρέπεται!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ. Θα
τοποθετηθείτε και θα πείτε την άποψή σας. Τι θα πει «δεν επιτρέπεται»; Ανεβαίνει κάποιος στο Βήµα να µιλήσει και του λέµε από
κάτω «δεν επιτρέπεται»;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το
θέµα ότι δεν µπορεί η Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καστανίδη, εκπλήσσοµαι. Εκπλήσσοµαι κατ’ αρχάς που είστε όρθιος και πηγαινοέρχεστε και µιλάτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Υπάρχουν άλλα πράγµατα για
τα οποία πρέπει να εκπλήσσεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Εγώ πάντως έχω την πρόθεση, εφόσον η Βουλή τακτοποιήσει αυτό το θέµα, να φέρω οριζόντια διάταξη για όλες τις
αρχές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι αναµέναµε στο κρίσιµο αυτό ζήτηµα -δεν
λέω ότι δεν προσπαθήσατε- να υπάρξει µια καλύτερη εξέλιξη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί τόσο εµείς σε όλες τις επιτροπές όσο και υπόλοιπα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης θέσαµε το συγκεκριµένο ζήτηµα. Νοµίζω ότι
αντιλαµβάνεστε και τον λόγο που το θέσαµε µετ’ επιτάσεως ως
ένα από τα κρισιµότερα, γιατί έχει να κάνει µε την πραγµατική
ανεξαρτησία της αρχής που ξεκινάτε, την οποία, όπως είδατε απ’
όλη τη διαδικασία και το είπατε πραγµατικά, όλοι την αντιµετωπίσαµε µε µια θετική διάθεση και µε µια διάθεση συµβολής. Αντιληφθήκαµε το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί κυρίως στη µία
αρχή, το πρόβληµα που αυτή η αρχή έχει δηµιουργήσει τελικά
σε όλο το εύρος των δηµοσίων συµβάσεων. Ήλθαµε εξαρχής µε
σκοπό να συµβάλουµε κι εµείς µε τη σειρά µας στη διαµόρφωση
ενός θεσµικού πλαισίου που θα προστατεύσει και τις δηµόσιες
συµβάσεις και γενικότερα τον δηµόσιο βίο.
Ο κ. Καστανίδης σάς το είχε πει από την πρώτη µέρα, για να
είµαστε δίκαιοι. Το είχε θέσει ως το κρίσιµο ζήτηµα και όλοι συµφωνήσαµε ότι η επιλογή των συµβούλων, αλλά και του Προέδρου της Αρχής, στην πραγµατικότητα δηλαδή του οργάνου
διοίκησης της καινούργιας αρχής, είναι µείζονος σηµασίας.
Θα ήθελα να προλάβω την απάντηση, γιατί λογικό είναι ότι θα
υπάρξει τέτοιου είδους απάντηση, δηλαδή ότι εφαρµόζετε την
επιλογή που είχε γίνει για τη διοίκηση της ΑΕΠ µε τον ν.4412.
Είχαµε πει και τη δεύτερη µέρα στην κατ’ άρθρο συζήτηση του
νοµοσχεδίου ότι ο ν.4412 είχε τελείως διαφορετική λογική όταν
συστήθηκε η ΑΕΠ. Ήταν µνηµονιακή απαίτηση και έπρεπε πολύ
γρήγορα τους χρόνους να µπορέσουµε να τους καλύψουµε,
γιατί ήταν προαπαιτούµενο για την αξιολόγηση, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε. Τότε είχαµε και το πρόβληµα -το οποίο όµως δεν είναι
σύνηθες και δεν είναι το τακτικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
τέτοιου είδους επιτροπές- ότι µε ευθύνη κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας είχαµε το ζήτηµα της διοίκησης του ΕΣΡ. Για εκείνη την
περίοδο µιλάµε που δηµιούργησε πολύ σοβαρά προβλήµατα και
δεν µπόρεσε επί µακρόν να λύσει σε µια άλλη ανεξάρτητη αρχή
το ζήτηµα της διοικήσεως µε όλα αυτά που τελικά έγιναν.
Χαίροµαι γιατί πραγµατικά έγινε µια σοβαρή συζήτηση και
έγινε και µια σοβαρή διαβούλευση και πριν την εισαγωγή στις
επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Τα σηµεία-κλειδιά πραγµατικά τα
συζητήσατε και κάποια τα βελτιώσατε, χωρίς όµως να προχωρήσετε στο κρίσιµο ζήτηµα, γιατί στην πραγµατικότητα τρία ήταν
τα σηµεία-κλειδιά που είχαµε εντοπίσει.
Το ένα ήταν οι αρµοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ, γιατί ναι µεν τις
έχετε περιλάβει όλες τώρα πλέον µε τη νοµοτεχνική βελτίωση,
αλλά ένας ακόµα προβληµατισµός που είχαµε και είχε τεθεί και
από την ίδια την ΕΑΑΔΗΣΥ στα έγγραφα και στις αποφάσεις που
µας είχε αποστείλει ήταν ότι ακόµα και να διατηρηθούν οι αρµοδιότητες, στην πραγµατικότητα σε µια καινούργια αρχή, η οποία
θα έχει ως κύρια κατεύθυνση την εκδίκαση των προδικαστικών
προσφυγών, de facto οι αρµοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ δεν θα µπορούσαν να ασκηθούν. Βλέπω, όµως, ότι κάνετε ένα βήµα προς
τα εκεί, άρα για εµάς αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµο, γιατί η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει δείξει αυτά τα έντεκα χρόνια που λειτουργεί από τον
ν.4013/2011 ότι έχει συµβάλει πραγµατικά στον έλεγχο, αλλά και
στις κανονιστικού περιεχοµένου αρµοδιότητές της, στη σύνταξη
των προτύπων τευχών, αλλά έχει βοηθήσει και τη δηµόσια διοίκηση στην κατεύθυνση των δηµοσίων συµβάσεων και στην καλύτερη αντιµετώπιση των δηµοσίων συµβάσεων. Άρα το να τη
βάλουµε σε δεύτερη µοίρα έστω και de facto, έστω και αν στο
άρθρο 4 περιλαµβάνονται όλες οι αρµοδιότητες, θα ήταν ένα
λάθος το οποίο πιστεύουµε ότι µε αυτή τη βελτίωση που φέρατε
από τις προτάσεις µας, θα αντιµετωπιστεί.
Θα έχετε δουλειά και αφού ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Προφανώς δεν τελειώνει η δουλειά εδώ. Είναι σηµαντικό το ότι κάποια
στελέχη θα συνεχίσουν. Αυτά των οποίων η θητεία ισχύει παραµένουν και άρα θα είναι µέλη και της καινούργιας επιτροπής
µέχρι να υπάρξει αντικατάσταση. Η δική τους εµπειρία να αξιοποιηθεί και στην πενταµελή επιτροπή που έχετε βάλει για να
ασκεί τις προϋποθέσεις. Νοµίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και θα
µπορέσει να βοηθήσει.
Το άλλο ζήτηµα ήταν προφανώς οι επαρκείς οργανικές θέσεις
και χαίροµαι που το δεχτήκατε. Εµείς θεωρούσαµε πολύ σηµαντικό να καλυφθούν θέσεις και µε άλλες ειδικότητες πλην των συνταξιούχων δικαστικών. Άρα, επίσης, χαιρόµαστε που η εισήγησή
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µας εκεί έγινε δεκτή, έστω και εξαιρώντας τους συνταξιούχους
δικηγόρους. Εµείς νοµίζουµε ότι θα έπρεπε να είναι και οι συνταξιούχοι δικηγόροι και θα µπορούσαν να είναι.
Ούτως ή άλλως και ο Κώδικας Δεοντολογίας αλλά και η ίδια η
νοµοθεσία εξαιρεί δικηγόρους οι οποίοι έχουν σχέσεις µε άλλα
γραφεία. Άρα δεν νοµίζω ότι υπήρχε ένας πραγµατικός κίνδυνος.
Και είναι και δύο σηµαντικά κοµµάτια. Είναι το επιστηµονικό
προσωπικό που καλά κάνατε και το εξετάσετε, γιατί αν δεν αξιοποιηθεί το επιστηµονικό προσωπικό σε αυτό που πρέπει να αξιοποιηθεί, η καινούργια αρχή πάλι δεν θα επιτελέσει τον σκοπό της,
είναι πολύ απλό. Το επιστηµονικό προσωπικό και των δύο αρχών
είναι αξιολογότατο, έχει προσληφθεί µε ειδικά προσόντα και πρέπει να αξιοποιηθεί και στις δύο αρµοδιότητες -και της ΕΑΑΔΗΣΥ
δηλαδή και στις προδικαστικές προσφυγές- να προετοιµάζει
όλους τους φακέλους, να κάνει αυτό για το οποίο προσελήφθη.
Για να γίνει, βέβαια, αυτό, πρέπει να στελεχωθεί και µε επαρκές
διοικητικό προσωπικό, γιατί αλλιώς θα γίνει αυτό που συµβαίνει
σήµερα και το επιστηµονικό προσωπικό θα ασκεί τις αρµοδιότητες του διοικητικού προσωπικού.
Αυτά ήταν τα δύο κρίσιµα και το τρίτο που, δυστυχώς, δεν δεχτήκατε και µας φέρνει σε µία θέση να µην µπορούµε, ενώ πραγµατικά συµβάλαµε και ενώ θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει αυτή η
νοµοθετική ρύθµιση, να δεχτούµε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα,
γιατί, δυστυχώς, είχε εντοπιστεί εξαρχής ως το κρισιµότερο ζήτηµα της καινούργιας αρχής.
Και χωρίς να υποτιµώ, γιατί πράγµατι κάνατε µία νοµοθέτηση
που για τα δεδοµένα τουλάχιστον των δυόµισι ετών -σχεδόν
τριών- που είµαι εδώ πέρα εγώ ως νέος Βουλευτής δεν την έχω
ξαναδεί. Δεν έχει ξαναγίνει ορθή νοµοθέτηση κατ’ αυτόν τον
τρόπο, δηλαδή και πριν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης να
δεχτείτε τις αλλαγές που σας είχαν φέρει φορείς ή να προσαρµόσετε και πολλές από αυτές, αλλά και κατά τη διάρκεια των επιτροπών.
Και να σας πω και την αλήθεια, επειδή από τότε που µπήκε το
νοµοσχέδιο, στην ουσία από πέρυσι το καλοκαίρι που ανακοινώθηκε, πέρασε αρκετός καιρός και καθυστέρησε η εισαγωγή αλλά καθυστέρησε γι’ αυτόν τον λόγο, γι’ αυτό δεν έχω µοµφή
επ’ αυτού, γιατί θεωρώ ότι το καθυστερήσατε, γιατί πραγµατικά
θέλατε µια διαβούλευση- είχε, όµως, ως αποτέλεσµα οι δύο
αρχές λόγω και της αβεβαιότητας, λόγω και της κατάστασης να
αποψιλωθούν για τους λόγους που και εσείς πολύ καλά είπατε
και αυτή τη στιγµή έχουµε αρχές οι οποίες δεν µπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Άρα πρέπει να το δείτε και αυτό µόλις
τελειώσουµε µε τη νοµοθετική ρύθµιση.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σε αυτά τα θέµατα, να δούµε ότι κάνετε
µία σωστή -τουλάχιστον µε βάση αυτά που έπρεπε να γίνονται
κοινοβουλευτικά- νοµοθέτηση, αλλά ότι είναι, δυστυχώς, η οικτρή εξαίρεση στον κανόνα που έχει καθιερώσει η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Χθες µόλις –και, δυστυχώς, αυτός είναι ο κανόνας- ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης µάς έφερε ένα πολυνοµοσχέδιο µε
αρµοδιότητες δεκατριών Υπουργείων -δεκατριών!- ατάκτως ερριµµένες, µεταξύ τους ασύνδετες και οι οποίες δεν ξέρουµε τι
ακριβώς περιλαµβάνουν και για ποιον λόγο έπρεπε να µπουν σε
ένα πολυνοµοσχέδιο-σκούπα, έτσι όπως έχουµε συνηθίσει να το
λέµε. Και, δυστυχώς, αυτός είναι ο κανόνας της λειτουργίας της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Ο κανόνας δεν είναι αυτός
που ζήσαµε στις επιτροπές στο δικό µας, στο υπό κρίση νοµοσχέδιο, είναι η Κυβέρνηση να µην ακούει κανέναν, να νοµίζει ότι
τα ξέρει καλύτερα, να µην ακούει ούτε τους φορείς, να µην
ακούει ούτε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, να δείχνει µία
έπαρση και να φέρνει τελικά νοµοθετήµατα τα οποία ούτε προβλήµατα λύνουν, αλλά δυστυχώς δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο τα υφιστάµενα, πολλά εκ των οποίων οφείλονται στη δική
της αναποτελεσµατικότητα.
Και, πράγµατι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και εγώ το θεωρώ
πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχει να κάνει µε τις δηµόσιες συµβάσεις και πώς αυτές θα τρέξουν ειδικά σε ένα πλαίσιο που έχει
διαµορφωθεί τώρα και αναφέρθηκε και η συνάδελφος της Πλειοψηφίας, η εισηγήτρια, στο Ταµείο Ανάκαµψης. Δεν είναι, όµως,
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το µόνο µας πρόβληµα τι θα κάνουµε µε τις προδικαστικές προσφυγές και µε τον έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων. Το θεσµικό
πλαίσιο µπορεί να καλυφθεί µια χαρά.
Θέλετε να δούµε, όµως, το Ταµείο Ανάκαµψης στο οποίο αναφερθήκατε, κυρία συνάδελφε, πώς ακριβώς σκοπεύετε να το λειτουργήσετε; Σας το είπαµε και στις επιτροπές, η ΕΑΑΔΗΣΥ ένα
από τα πολύ σηµαντικά κοµµάτια που έχει αναλάβει είναι να
αναρτά -έχει πολλά κοµµάτια- όλες τις δηµόσιες συµβάσεις στην
τράπεζα πληροφοριών που έχει. Ξέρετε τι λέει αυτή, αν µπείτε
τώρα µέσα στης ΕΑΑΔΗΣΥ την αρχή; Από 1-1-2020 µέχρι 31-122021 το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων είναι 6.553.706.946
ευρώ. Ξέρετε πόσες από αυτές έγιναν µε απευθείας ανάθεση;
Πόσες λέτε; Με επίκληση του COVID είναι τα 436 εκατοµµύρια
ευρώ και οι απευθείας αναθέσεις, όχι µε τη διαπραγµάτευση, µε
τα ποσά των απευθείας αναθέσεων έως 30.000 οι 60.000 ευρώ
αντίστοιχα είναι ένα 1.944.000.000 ευρώ. Άρα µας µένει ένα ποσό
των 4.250.000.000 ευρώ περίπου που έχουν ανατεθεί µε απευθείας συµβάσεις µε αυτή τη διαπραγµάτευση, την περίφηµη του
ν.4412 και όλων των άλλων νόµων.
Να δούµε τώρα τι κάνετε µε το Ταµείο Ανάκαµψης. Βγήκαν
πριν από ελάχιστες ηµέρες, την προηγούµενη και την προπροηγούµενη εβδοµάδα, δύο προσκλήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το Ταµείο Ανάκαµψης, η µία για αναπλάσεις και η
άλλη για αποχετεύσεις, 250.000.000 ευρώ η καθεµία περίπου, αν
δεν κάνω λάθος. Τι λένε αυτές; Μέχρι 31 Μαρτίου πρέπει να
έχουν κατατεθεί οι φάκελοι, γιατί αναφέρονται σε δήµους κυρίως
και σε ΔΕΥΑ, αυτοί είναι οι δικαιούχοι, µέχρι 31 Μαρτίου. Βγήκαν
προχθές και µέχρι 31 Μαρτίου πρέπει να έχουν κατατεθεί µε ώριµες µελέτες.
Άρα µιλάµε προφανώς για έργα τα οποία ξέρετε ποια θα είναι,
αν έχετε µια εικόνα της αγοράς, ξέρετε ποια έργα έχουν περιβαλλοντικούς όρους. Αποκλείεται από έργα τα οποία µπορεί να
έχουν ανάγκη οι δήµοι, αλλά δεν έχουν τρέξει, και αυτή, δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται, θα είναι η λογική σας σε όλο το Ταµείο
Ανάκαµψης. Ποια δηλαδή; Να προσπαθείτε να εντάξετε έργα τα
οποία δεν ξέρουµε αν είναι τα χρησιµότερα και, δυστυχώς, αυτό
που έχει δείξει η εµπειρία των δύο τελευταίων ετών, µε επίκληση
του άρθρου 32 στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και για
όσους δεν ξέρουν και για αυτούς που µας ακούν, το άρθρο 32
είναι οι κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεις, οι οποίες γίνονται
για λόγους κατεπείγοντος και αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Αυτό, όµως, θα έρθει να κάνει η καινούργια αρχή; Ή αυτό θα
κληθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να κρίνει; Το σύνολο ή την πλειοψηφία του Ταµείου Ανάκαµψης ή των άλλων προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ και όλων των χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα έρθουν να πάνε σε πολύ µεγάλα έργα πολύ µεγάλων οµίλων ή σε
απευθείας αναθέσεις έργων, δήθεν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών;
Δυστυχώς, αυτό βλέπουµε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και
όσο καλά και να νοµοθετήσουµε σήµερα, η πραγµατικότητα που
αντιµετωπίζουµε µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι
ότι όλα τα κονδύλια πηγαίνουν συστηµένα -αυτή είναι η πραγµατικότητα- σε οµίλους συγκεκριµένους, σε «ηµετέρους» φίλους
και χωρίς καµµία αναπτυξιακή λογική για τη χώρα και για τις
ανάγκες παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδος.
Δεν έχει τίποτα -το έχουµε ξαναπεί και θα συνεχίσουµε να το
λέµε- να περιµένει ο ελληνικός λαός από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Όσο πιο σύντοµα φύγετε, τόσο καλύτερα για
τους Έλληνες, για τις Ελληνίδες, για να αντιµετωπίσουµε, δυστυχώς, τα συντρίµµια -άλλη µία φορά- που θα αφήσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κύριε Χατζηγιαννάκη.
Να κλείσει το σύστηµα των εγγραφών, παρακαλώ.
Ο κ. Καστανίδης, ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής,
έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το 2011, µετά από καθυστέρηση πολλών ετών, η κυβέρνηση τότε
του ΠΑΣΟΚ αποφασίζει να συστήσει µε τον ν.4013 την Εθνική
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, αρχή σπουδαία κατά
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το έργο και την αποστολή. Στόχος της δηµιουργίας της ανεξάρτητης αρχής ήταν να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της νοµιµότητας
στη διαχείριση των πάσης φύσεως δηµοσίων συµβάσεων, να
συµβουλεύσει η αρχή αυτή φορείς και κυβέρνηση για τις καλές
πρακτικές κατά την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, να γνωµοδοτήσει σε κάθε σχέδιο νόµου που θα ρυθµίζει θέµατα δηµοσίων συµβάσεων. Γενικώς να εξασφαλίσει τη νοµιµότητα και τη
διαφάνεια στις δηµόσιες συµβάσεις, περιοχή της δηµόσιας ζωής
όπου αναπτύσσονται τα µεγαλύτερα και τα χειρότερα θέµατα
διαφθοράς.
Η επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2011 ήταν η ηγεσία
της συγκεκριµένης ανεξάρτητης αρχής να είναι αποτέλεσµα διακοµµατικής συνεννόησης, ώστε να επιλέγονται οι καλύτεροι και
όχι οι συγγενέστεροι ιδεολογικά προς το κόµµα που κυβερνούσε.
Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαµε τότε ότι η ηγεσία της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων θα επιλεγόταν µε πλειοψηφία των 4/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Το 2016 µε τον ν.4412, που αφορούσε στην ενσωµάτωση οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στο ηµέτερο δίκαιο, αποφασίστηκε από την τότε κυβέρνηση να ιδρυθεί
µια ειδική ανεξάρτητη αρχή για την εκδίκαση των προδικαστικών
προσφυγών. Επελέγη τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η ηγεσία της ανεξάρτητης αρχής να επιλέγεται µετά από πρόταση
τριών συναρµοδίων Υπουργών, του Υπουργού Δικαιοσύνης, του
Υπουργού Μεταφορών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η πρόταση αυτή στη συνέχεια να εισάγεται στην
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και µε την γνωστή απλή πλειοψηφία, την κυβερνητική πλειοψηφία, να επικυρώνεται η πρόταση των τριών Υπουργών.
Η Κυβέρνηση αποφασίζει σήµερα να ενοποιήσει τις δύο ανεξάρτητες αρχές. Ορθά. Ποιο από τα δύο συστήµατα επιλέγει
ανάδειξης της ηγεσίας της νέας αρχής, των συγχωνευόµενων
τωρινών ανεξάρτητων αρχών; Δεν επιλέγει το παράδειγµα της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που επιθυµεί τον ισχυρό συµβολισµό
της επιλογής των καλύτερων µε διακοµµατική συνεννόηση, όπως
όριζε ο ν.4013, αλλά επιλέγει τον κοµµατικό διορισµό φίλα προσκείµενων, όπως γινόταν µε την αρχή εκδίκασης προδικαστικών
προσφυγών του 2016.
Όταν έθιξα το θέµα στην κοινοβουλευτική επιτροπή, παρατήρησε στη συζήτηση των άρθρων ή της δεύτερης ανάγνωσης ο
κύριος Αντιπρόεδρος ότι προέβλεπε ο ν.4013 την πρώτη φορά
διορισµό από το Υπουργικό Συµβούλιο της ηγεσίας της Ενιαίας
Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, µέχρι να αλλάξει ο Κανονισµός της Βουλής, για να µου πει ότι τελικά η επιλογή δεν έγινε από τη Διάσκεψη των Προέδρων µε την
πλειοψηφία των 4/5.
Του υπενθύµισα, και υπενθυµίζω και σήµερα στους αγαπητούς
συναδέλφους και συναδέλφισσες, ότι ο νόµος εψηφίσθη τον Σεπτέµβριο του 2011 και η κυβέρνηση που τον εισηγήθηκε ανετράπη τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεµβρίου του 2011, χωρίς να
τροποποιηθεί ο Κανονισµός της Βουλής. Και του εξήγησα ότι δεν
είναι επιχείρηµα υπέρ του κόµµατός του ούτε υπέρ του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το γεγονός ότι τόσα χρόνια
µετά έκαναν πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν τροποποίησαν
µε ευθύνη τους τον Κανονισµό της Βουλής, ώστε να υπάρχει διακοµµατική συνεννόηση και υψηλή αποδοχή στην κοινωνία και στη
Βουλή των προς επιλογή στελεχών.
Λυπάµαι πραγµατικά. Περίµενα από τον κύριο Αντιπρόεδρο ότι
σήµερα θα έκανε έστω το βήµα, όπως υπεσχέθη στην Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, προς την
κατεύθυνση της Αντιπολίτευσης. Δεν το τόλµησε.
Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, επειδή ξέρετε πόσο σάς εκτιµώ και
µου κάνατε την παρατήρηση να µην επεµβαίνω την ώρα που µιλάει ο Αντιπρόεδρος, θέλω να σας διαβεβαιώσω -κάτι που είπα
και στην κοινοβουλευτική επιτροπή- ότι έχω την καλύτερη ανάµνηση από τη συνεργασία µου µε τον τότε Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, όταν είχα την ευθύνη του Υπουργείου
Δικαιοσύνης. Σας διαβεβαιώνω ότι έχω µεγαλύτερη διάθεση να
τον προστατεύσω, απ’ ό,τι οι οµοϊδεάτες του στην ίδια Κυβέρνηση.
Και θα σας πω το γιατί, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν αναγνωρίζω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κανέναν Ζουρνατζή, ακόµη και αν υπάρχει πρόβλεψη στον
ν.4622, να ελέγχει τροπολογία σας και να κρατάτε, γι’ αυτό, επιφύλαξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καστανίδη µου,
Κουτνατζής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Πώς είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κουτνατζής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν αποδίδω ιδιαίτερη σηµασία
σε ανθρώπους που δεν είναι παρόντες στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γιατί το «Ζουρνατζής» παραπέµπει αλλού.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Έχετε δίκιο τότε να το παρατηρείτε, έχετε απολύτως δίκιο. Στους δαιδαλώδεις διαδρόµους
του επιτελικού κράτους και του πρωθυπουργικού γραφείου, είναι
αλήθεια ότι δεν έχω συγκρατήσει ακριβώς τα ονόµατα µερικών
ανθρώπων που δεν ζουν στον ήλιο της Βουλής.
Δεν αναγνωρίζω κανέναν ο οποίος µπορεί να λέει στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης «θα το εξετάσω, κράτα επιφύλαξη».
Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει -επειδή ενδεχοµένως πιεσθήκατενα λέτε ότι δεν θα κάνω το βήµα προς την άποψη της Αντιπολίτευσης, προς τη δική µου άποψη, γιατί αυτό θα αποτελούσε παρέµβαση στα interna corporis της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ν.4013 όταν ψηφίστηκε και προέβλεπε για την Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, χωρίς να είναι ανεξάρτητη αρχή συνταγµατικής
περιωπής, ότι η Διάσκεψη των Προέδρων µε πλειοψηφία 4/5 επιλέγει, συνιστούσε παρέµβαση στα interna corporis της Βουλής;
Όταν θεσµοθέτησα την ακρόαση στη Διάσκεψη των Προέδρων
των υποψηφίων να καταλάβουν θέση στα ανώτατα δικαστήρια
της χώρας, την ηγεσία τους, ήταν παράβαση, προσβολή στα interna corporis της Βουλής; Τότε θα έπρεπε να θεωρήσουµε ότι
και η συνταγµατική ακόµη διάταξη η οποία ορίζει κανόνες που
αφορούν τη λειτουργία της Βουλής είναι ανεπίτρεπτη.
Δεν θα ήθελα, λοιπόν, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος έδωσε µάχη για το κύρος του δικαστηρίου
του και ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος, να επικαλείται
επιχειρήµατα, κάνοντας τη φιλοτιµία ανάγκη, πιεζόµενος από το
εσωτερικό του κόµµατός του.
Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, κύριε Αντιπρόεδρε. Ποίαν χρείαν
έχετε να εµπλέξετε την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας; Αφήστε τους τρεις Υπουργούς να επιλέξουν. Τι τη θέλετε αυτή την εντός εισαγωγικών- «νοµιµοποιητική» λειτουργία της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας; Γιατί καθιστάτε την Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας υποχείρια στην εκτελεστική εξουσία; Φαντάζεστε
ότι συνάδελφός σας από την πλειοψηφία θα πει όχι στην πρόταση των Υπουργών; Έχετε διαβλέψει πολλές τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή σας; Λίγοι άνθρωποι είµαστε στην ελληνική πολιτική
και δηµόσια ζωή που µπορούν να πουν όχι στο κόµµα τους, διότι
πολλές φορές η ανεξαρτησία των Βουλευτών εξικνείται µέχρι
του σηµείου να διαβάσουν τη σχετική διάταξη του Συντάγµατος.
Γιατί, λοιπόν, καθιστάτε υποχείρια την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας στην εκτελεστική εξουσία; Πείτε ευθέως: «Οι τρεις
Υπουργοί, κατά το παράδειγµα του 2016, υποδεικνύουν στο
Υπουργικό Συµβούλιο και το Υπουργικό Συµβούλιο επιλέγει.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που πρόκειται να διαχειριστεί, όχι τεχνικά, αλλά προκηρύσσοντας τεύχη δηµοπράτησης, συµβουλεύοντας, διενεργώντας δειγµατοληπτικούς
ελέγχους, εξετάζοντας αν τηρούνται όλοι οι κανόνες νοµιµότητας και διαφάνειας, την ώρα, λοιπόν, που η νέα Ανεξάρτητη Αρχή
είναι έτοιµη να διαχειριστεί, µε την έννοια που περιέγραψα, δισεκατοµµύρια επί δισεκατοµµυρίων, η Κυβέρνηση αυτού του
τόπου, πιστή πάντοτε στο παρελθόν της, επιλέγει τον κοµµατικό
ορισµό του επικεφαλής αυτής της ανεξάρτητης -δήθεν- αρχής,
για να ελέγξει, µε τον τρόπο που νοµίζει, το σύνολο των συµβάσεων του δηµοσίου τοµέα, είτε πρόκειται για συµβάσεις έργων
είτε πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή και υπηρεσιών.
Ξέρετε, κύριε Αντιπρόεδρε, επιλέγω να µην αφηγούµαι την
ιστορία του 1996-1997. Είχα ζητήσει από τότε τη σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ως Υπουργός
Μεταφορών. Μάλιστα, η συζήτηση για την επιλογή ηγεσίας της
ανεξάρτητης αρχής αφορούσε τον αείµνηστο Αριστόβουλο Μάνεση. Το λέω για να καταλάβετε πώς σκεφτόµαστε. Κι όταν η κυ-
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βέρνηση τότε ηρνήθη να προχωρήσει σε αυτό που αποτελούσε
προεκλογική της επαγγελία, παραιτήθηκα.
Την ώρα που η Κυβέρνηση θα διαχειριστεί το Ταµείο Ανάκαµψης, την ώρα που υπάρχει χορός δισεκατοµµυρίων σε συµβάσεις προµηθειών έργων και υπηρεσιών, δεν θέλετε να επιλέξετε
τους καλύτερους, αυτούς οι οποίοι θα έχουν µεγάλη αποδοχή,
επειδή θα είναι αποτέλεσµα ευρύτερης συνεννόησης του πολιτικού κόσµου, για να εξασφαλίσουν τη νοµιµότητα και τη διαφάνεια, αλλά επιλέγετε κοµµατικές προτάσεις.
Κύριε Αντιπρόεδρε, σας τίµησα στη διάρκεια των συζητήσεων
της κοινοβουλευτικής επιτροπής, λέγοντας ότι ήταν προς τιµήν
σας το γεγονός ότι αποδεχθήκατε σειρά προτάσεων που ο οµιλών έκανε και στο σύνολό της η Αντιπολίτευση. Θα ήταν σπουδαιότερη η συµβολή σας, εάν σήµερα αποδεχόσασταν την
πρόταση που διατυπώσαµε, τουλάχιστον η έκφραση γνώµης από
την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να γίνεται µε ενισχυµένη
πλειοψηφία των 3/5. Το αρνείστε, µε επιχειρήµατα που προδήλως δεν είναι βάσιµα, για να µην τα χαρακτηρίσω αλλιώς.
Λυπάµαι πραγµατικά! Λυπάµαι! Και λυπάµαι γιατί θα βρεθούµε
στη θέση να µη συστρατευθούµε, όπως είχαµε τη διάθεση, διότι
την ενοποίηση των αρχών δεν τη συνέλαβε η Νέα Δηµοκρατία.
Την ενοποίηση των αρχών την είχα προτείνει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής από τις 25 Ιουνίου του
2020, όταν συζητούσαµε εδώ τη δικονοµία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όµως, ανεξάρτητη αρχή, όχι αρχή ελεγχόµενη από κοµµατικά
επιλεγµένη ηγεσία. Θέλουµε, πράγµατι, διαφάνεια και έλεγχο
της νοµιµότητας στις συµβάσεις προµηθειών, έργων και υπηρεσιών και όχι συγκάλυψη, όχι τυπικό τελετουργικό στο όνοµα των
αρχών της διαφάνειας και της νοµιµότητας.
Λυπάµαι, πραγµατικά, γιατί δεν θα µπορέσουµε να ψηφίσουµε
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για µια ιδέα χρήσιµη, που την υποστηρίξαµε πρώτοι. Από το 2011 την υποστηρίξαµε και την επαναλάβαµε το 2020. Ο λόγος είναι γιατί η Κυβέρνηση, µικρότερη
των περιστάσεων, δεν αποφασίζει για το κύρος των θεσµών,
αλλά για το κοµµατικό της συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Καστανίδη.
Στο Βήµα καλείται η εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η συνάδελφος κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο για τη συγκρότηση της Ενιαίας
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων είναι χαρακτηριστική η σύµπνοια
και το κλίµα συνεννόησης που υπήρξε µεταξύ της Κυβέρνησης
και των άλλων κοµµάτων, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήµατος
Αλλαγής, παρ’ ότι σήµερα ανέβηκαν οι τόνοι και χάλασε το κλίµα
της σύµπνοιας γύρω από την επιλογή της διοίκησης της αρχής,
που κατά τη γνώµη µας δεν αρκεί από µόνη της να εξασφαλίζει
την ανεξαρτησία αυτών των αρχών. Δεν αρκεί να κόβει, αν θέλετε, τους διαύλους επικοινωνίας των αρχών αυτών και µε τις κυβερνήσεις και µε άλλα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Είναι,
βέβαια, µια εύκολη, µια ανώδυνη αντιπαράθεση, για να κρύψουν
τον ίδιο τον χαρακτήρα αυτού του είδους των αρχών.
Αυτή η σύµπνοια, λοιπόν, ήταν απολύτως αναµενόµενη, όχι
τόσο γιατί το νοµοσχέδιο δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της ανεξάρτητης αρχής, αλλά αφορά στην πραγµατικότητα τη συνένωση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων µε την Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προς εξοικονόµηση
πόρων και δυναµικού, όπως και η ίδια η αιτιολογική έκθεση του
νοµοσχεδίου αναφέρει. Μιλάµε για αρχές για τη συγκρότηση των
οποίων είχαν συµφωνήσει και είχαν διαµορφώσει εν πολλοίς τα
κόµµατα αυτά.
Όµως, κυρίως, η σύµπνοια όλων σας αφορά στην παραδοχή
που εξέφρασε από την πρώτη στιγµή ο κύριος Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης, ότι η ψήφιση του νοµοσχεδίου παρακολουθείται
στενά από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, γιατί ακριβώς είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εκταµίευση των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης. Αυτή, εξάλλου, την επιδίωξη εξυπηρέτησε
αρχικά και η δηµιουργία της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
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σίων Συµβάσεων, προκειµένου να ενοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις, ώστε να µπορούν ευκολότερα οι µεγάλοι πολυεθνικοί
όµιλοι που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
να βάλουν χέρι στη µεγάλη πίτα των δηµοσίων έργων.
Φυσικά το ενδιαφέρον σήµερα απογειώνεται ακόµα περισσότερο, εν όψει της εκταµίευσης των δισεκατοµµυρίων του Ταµείου
Ανάκαµψης, το οποίο ετοιµάζονται να ξεκοκαλίσουν οι µεγάλοι
όµιλοι της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.. Γι’ αυτό
κόπτεσθε να επιταχύνετε τις διαδικασίες.
Η πιο επιτελική, η πιο ευέλικτη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων αφορά στην πραγµατικότητα την επιτάχυνση των διαδικασιών για την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων για τις πράσινες µπίζνες, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
κ.λπ., δηλαδή για το µοίρασµα των δισεκατοµµυρίων του Ταµείου
Ανάκαµψης σε αυτούς που είναι οι συστηµένοι παραλήπτες τους.
Γι’ αυτό υπάρχει τέτοια σπουδή αλλά και τέτοια παραδειγµατική
συµφωνία όλων σας, για την οποία περίσσεψαν και οι φιλοφρονήσεις κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή.
Επιδίωξη, εποµένως, µιας τέτοιας λειτουργίας της αρχής είναι
να δώσει πιο γρήγορα διέξοδο στις αντιπαραθέσεις µεταξύ επιχειρηµατικών οµίλων για το ποιος θα καρπωθεί και πόσο κοµµάτι
από το ζεστό χρήµα των ενισχύσεων. Στο µόνο στο οποίο στην
πραγµατικότητα υπάρχει διαφωνία και µεταξύ των διαφόρων
αστικών κοµµάτων είναι στο πώς θα µοιραστεί η πίτα µεταξύ των
διαφόρων επιχειρηµατικών οµίλων, ποιος θα βγει περισσότερο
ή λιγότερο ωφεληµένος από αυτούς, οι «ηµέτεροι» των µεν ή οι
«ηµέτεροι» των δε, και όχι το αν τελικά τα κονδύλια αυτά θα κατευθυνθούν προς την ενίσχυση των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων ή του λαού. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι
αδιαµφισβήτητη από την ίδια τη σκοπιµότητα της συγκρότησης
του Ταµείου Ανάκαµψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα,
δεν υπάρχει η παραµικρή διαφωνία για το ποιος θα πληρώσει τον
λογαριασµό, τα βάρη που τον συνοδεύουν, που είναι και το νέο
υπερµνηµόνιο για τον λαό.
Αυτό ξεχνάτε να πείτε όσοι παρουσιάζετε το Ταµείο Ανάκαµψης ως τη µέγιστη ευκαιρία, ως ένα τάχα ουδέτερο αναπτυξιακό
εργαλείο, σερβίροντας την ξαναζεσταµένη σούπα του «κοινωνικού συµβολαίου», σε µια προσπάθεια αναδόµησης του χαµένου
κύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκλωβισµού του λαού σε
έναν νέο φαύλο κύκλο αυταπατών για τον ρόλο της.
Πράγµατι, λοιπόν, το Ταµείο Ανάκαµψης είναι ζωτικής σηµασίας για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για την ανάκαµψη ή και διάσωση σε ορισµένες περιπτώσεις των καπιταλιστικών οµίλων, για
τους οποίους εξάλλου έχετε πάρει και µια σειρά από άλλα µέτρα
διευκόλυνσης, µε πιο εµβληµατικές τις αντεργατικές ανατροπές,
που επιταχύνθηκαν µε αφορµή την πανδηµία και οι οποίες αποτελούν βασικά εργαλεία αυτού του χαρακτήρα της ανάπτυξης.
Ένα άλλο εργαλείο είναι και οι δηµόσιες συµβάσεις, ένα
ακόµα µέσο που έχει το αστικό κράτος στα χέρια του για να στηρίξει τους επιχειρηµατικούς οµίλους µε ζεστό χρήµα. Πρόκειται,
δηλαδή, για µια άµεση κρατική στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων µέσα από τις δηµόσιες συµβάσεις, τις δηµόσιες προµήθειες
και ένα πεδίο το οποίο, εξαιτίας ακριβώς των επιλογών του αστικού κράτους, όχι µόνο διασφαλίζει, αλλά και θωρακίζει την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Και επειδή ακριβώς είναι µεγάλος ο τζίρος, µεγαλώνει ταυτόχρονα και ο ανταγωνισµός και επιχειρείτε µέσω των διάφορων
αυτών αρχών να ρυθµίσετε, υποτίθεται, τους κανόνες του παιχνιδιού, ενός παιχνιδιού που είναι όµως εξαρχής στηµένο στα
µέτρα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, όταν είναι, για παράδειγµα, δεδοµένο ότι το κράτος σχεδιάζει τα έργα µε βάση
τον ιερό κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στάθµιση κόστους
- οφέλους, ιεραρχώντας, δηλαδή, τα έργα µε βάση τα κέρδη που
αποφέρουν και όχι µε βάση την αναγκαιότητά τους για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.
Έτσι, λοιπόν, τα δηµόσια έργα που θα δροµολογηθούν, όπως
και γίνεται µέχρι τώρα, δεν επιλέγονται µε κριτήριο τις ζωτικές
ανάγκες του λαού. Γι’ αυτό ο λαός θα συνεχίσει να πνίγεται τον
χειµώνα, να εγκλωβίζεται στα χιόνια στα περίφηµα «εµβληµατικά
έργα» σας, να καίγεται το καλοκαίρι, γιατί αυτά τα δηµόσια έργα
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στα οποία αναφερθήκατε, κύρια εισηγήτρια της Πλειοψηφίας,
δεν είναι επιλέξιµα, δεν παίρνουν σειρά, γιατί δεν αποφέρουν τα
κέρδη που επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι λυµαίνονται κάθε φορά τα
δηµόσια έργα.
Πώς θα µπορούσε να είναι αλλιώς, όταν είναι δεδοµένη η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυνική οµολογία ότι βασικά
έργα υποδοµής, αντιπληµµυρικά, αντισεισµικά, αντιπυρικά, έργα
προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού είναι κοστοβόρα και γι’ αυτό και λιγότερο θελκτικά για τις όποιες αποζηµιώσεις θα χρειαστεί να δοθούν σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών στους πληγέντες.
Είναι άλλωστε αποκαλυπτικές, µιλάνε από µόνες τους και οι
νοµοθετικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί µε τη σειρά η Κυβέρνηση αυτό το διάστηµα. Δεν διαµορφώνουν απλά το απαραίτητο
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, αλλά προχωρήσατε πρόσφατα
και σε ένα παραπάνω βήµα: Στον πρόσφατο νόµο για τις πρότυπες προτάσεις έργων υποδοµής φτάσατε να δίνετε απροσχηµάτιστα, ξεδιάντροπα, απευθείας στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους ακόµα και τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν
στον ίδιο τον σχεδιασµό των έργων, να προτείνουν οι ίδιοι τι,
πότε και πώς και βέβαια µε τι κόστος θα γίνει και µάλιστα όταν
µιλάµε για έργα µεγαλύτερα των 200 εκατοµµυρίων ευρώ. Ποιους, λοιπόν, αφορά αυτό, αν όχι τους µεγάλους οµίλους;
Έτσι τα διάφορα δηµόσια έργα καταλήγουν να είναι έργα
πνοής για τα κέρδη του κεφαλαίου και ασφυξίας για τους εργαζόµενους και τον λαό. Δροµολογούνται πολλές φορές ταχύτατα
έργα πανάκριβα, που µπορεί να µην ιεραρχούνται στις πρώτες
ανάγκες για τον λαό και τη χώρα, ιεραρχούνται όµως λόγω των
µεγάλων κερδών που εξασφαλίζουν σε συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς οµίλους. Στην πραγµατικότητα αφαιρείτε, δηλαδή,
και τα όποια προσχήµατα για την εξυπηρέτηση των σχεδιασµών
τους.
Αυτή την πραγµατικότητα προσπαθείτε να θολώσετε και µε τη
δηµιουργία διαφόρων ανεξάρτητων αρχών, τόσο «ανεξάρτητων»,
που διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, µε τη διαµόρφωση
του οργάνου που στην πραγµατικότητα παρακολουθεί, νοµιµοποιεί αυτή τη δεδοµένη αντιλαϊκή νοµοθεσία, για την οποία µάλιστα υπάρχει ούτως ή άλλως τόσο µεγάλη ευελιξία στις διάφορες
µορφές διαγωνισµών, αναθέσεων, δηµοσίων συµβάσεων, ανάλογα µε το ύψος των συµβάσεων, τις έκτακτες συνθήκες που επικαλείστε κάθε φορά, που δικαιολογούν κάθε τόσο και τις κατά
παρέκκλιση διαδικασίες, τις απευθείας αναθέσεις και τόσα άλλα.
Η ευελιξία αυτή δίνει όλες τις δυνατότητες να φτιάχνονται και
οι διαγωνισµοί και οι όροι των συµβάσεων κοµµένοι και ραµµένοι
στα εκάστοτε επιχειρηµατικά συµφέροντα, πολύ περισσότερο
όταν υπάρχουν δυνατότητες όπως η κατάτµηση των συµβάσεων
ή η δυνατότητα µεγάλων εργοληπτικών εταιρειών να µοιράζουν
µε συµφωνίες πάνω και κάτω από το τραπέζι σε µικρότερες εταιρείες, που λειτουργούν και δορυφορικά αυτών ή κατ’ εντολή
τους, επιµέρους τµήµατα του έργου, αναπροσαρµόζοντας αντίστοιχα στα µέτρα τους και την ανάλογη δαπάνη.
Για ποια διαφάνεια, εποµένως, µιλάτε, όταν και µε τις τόσες
διαφορετικές διαδικασίες, τις διευκολύνσεις που νόµιµα προβλέπονται δεν υπάρχει καν ανάγκη να αναζητηθούν παρακαµπτήρια
µονοπάτια; Στην πραγµατικότητα καταπίνετε αµάσητη την κάµηλον που διαµορφώνει ο ίδιος ο χαρακτήρας και οι ανάγκες της
καπιταλιστικής ανάπτυξης και µας καλείτε στη συνέχεια να διυλίζουµε τον κώνωπα.
Η απόδειξη είναι ότι, ενώ έρχεστε µε την ίδια κάθε φορά επιχειρηµατολογία και µε αντίστοιχους ύµνους περί διαφάνειας και
ανεξαρτησίας στη συγκρότηση των διαφόρων αντίστοιχων ανεξάρτητων αρχών, οι ίδιοι τελικά φτάνετε σήµερα να µιλάτε για
αρχές διαλυµένες, που, παρά τις υψηλές προσδοκίες που διαµόρφωσαν κατά τη συγκρότησή τους, δεν µπόρεσαν να παίξουν
τον ρόλο που τους ανατέθηκε.
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ανέφεραν κατά την ακρόαση των
φορέων οι διάφοροι εκπρόσωποι για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ότι κατέληξε, για παράδειγµα, να είναι µια
προβληµατική, υπό διάλυση αρχή, που εκδίδει αµφιλεγόµενες
αποφάσεις, παραδοχή στην οποία όλοι λίγο-πολύ κατέληξαν,
παρά τις διαφορετικές αιτιολογίες, είτε την απέδιδαν στην απει-
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ρία του προσωπικού είτε στη συνειδητή απαξίωση της διερεύνησης της ουσίας των προδικαστικών προσφυγών, µέσω και του
αποκλεισµού στην πραγµατικότητα του επιστηµονικού προσωπικού από αυτόν τον έλεγχο ουσίας, για να τους ανατίθενται αλλότρια, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, καθήκοντα. Μάλιστα ο
κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης βολικά απέδωσε την όλη
δυσλειτουργία στο πρόσωπο του προέδρου της αρχής.
Στην πραγµατικότητα, ακόµα κι αν θέλετε να διαµορφώσετε
κανόνες διαφάνειας, που σε έναν βαθµό είναι και επιδίωξη µεταξύ των ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών συµφερόντων για να
µπορούν να έχουν ισότιµη πρόσβαση στο παιχνίδι, δεν µπορείτε
να επιβάλετε διαφάνεια σε αυτές τις σχέσεις των επιχειρηµατικών οµίλων µεταξύ τους αλλά και σε αυτές µε το αστικό κράτος.
Δεν θέλετε και δεν µπορείτε να λύσετε τον γόρδιο δεσµό της
σύµφυσης του αστικού κράτους µε τα διάφορα επιχειρηµατικά
συµφέροντα, γιατί βρίσκεται στην ίδια την καρδιά της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Γιατί η επιδίωξη του κέρδους είναι αυτή που γεννά και αναπαράγει τη διαφθορά, που επιβάλλει όλες τις µορφές και τις σχέσεις µε τις οποίες οι επιχειρηµατικοί όµιλοι διαπλέκονται και θα
συνεχίσουν να διαπλέκονται µε τα στελέχη του κρατικού µηχανισµού αλλά και του αστικού πολιτικού συστήµατος.
Αυτά τα ζητήµατα βέβαια δεν ήταν δυνατόν να αντιµετωπιστούν ούτε µε τη µέχρι σήµερα συγκρότηση και λειτουργία των
αντίστοιχων αρχών ούτε βέβαια θα τα λύσει η νέα Ενιαία Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία στην πραγµατικότητα αυτό που
σε έναν βαθµό µπορεί και επιχειρεί να κάνει είναι µε πιο ευέλικτο
τρόπο να δίνει µια λύση στα αντιτιθέµενα συµφέροντα, για να
προχωρήσει χωρίς εµπόδια η πολυπόθητη ενίσχυση των επιχειρηµατικών οµίλων µε τα ζεστά κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης
και κάθε άλλης πηγής δηµοσίου χρήµατος.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό µε όλα τα παραπάνω ότι καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, τόσο επί της αρχής όσο και
στο σύνολο των άρθρων.
Και να πω µια κουβέντα για την τροπολογία που έφερε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης στο νοµοσχέδιο. Κατά τη γνώµη µας στο
µεγαλύτερο µέρος της η τροπολογία είναι και αυτή αρνητική,
ιδίως το άρθρο 6 αυτής, µε το οποίο επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της συσσώρευσης των χιλιάδων υποθέσεων υπερχρεωµένων νοικοκυριών στα ειρηνοδικεία. Η Κυβέρνηση,
ικανοποιώντας προφανώς τις απαιτήσεις των τραπεζών, των διαφόρων fund και βέβαια των θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων αντίστοιχων οργανισµών, επιχειρεί κατά το κοινώς λεγόµενο να ξεπετάξει όπως-όπως τις υποθέσεις των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, µε την εντατικοποίηση της δουλειάς των
ειρηνοδικών, ιδίως των µεγάλων δικαστηρίων της Αθήνας, στους
οποίους φορτώνει και υποθέσεις άλλων ειρηνοδικείων, αλλά και
µε την επιστράτευση για τον σκοπό αυτό των πταισµατοδικών,
ακόµη και των ασκούµενων ειρηνοδικών, οι οποίοι βέβαια δεν
έχουν ακόµα ούτε την εµπειρία ούτε τη γνώση του ιδιαίτερου
αυτού αντικειµένου των υποθέσεων στο σύνολό του.
Το αποτέλεσµα θα είναι φυσικά η µαζική απόρριψη αυτών των
υποθέσεων, σε βάρος των συµφερόντων των δανειοληπτών που
έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Υπάρχει εξάλλου ήδη εκφρασµένη πολύ µεγάλη αντίθεση και από τη µεριά των ίδιων των δικαστικών.
Αντιδραστική είναι και η διάταξη, όµως, του άρθρου 8 της τροπολογίας, για τη διαδικασία καταλογισµού και είσπραξης χρηµατικής ποινής σε βάρος των διαδίκων που δεν προσέρχονται στην
υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαµεσολάβησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν φτάνει, δηλαδή, που υποχρεώνετε όσους προσφεύγουν
στα δικαστήρια να περάσουν πρώτα από τις συµπληγάδες πέτρες της ιδιωτικής διαµεσολάβησης σπαταλώντας χρήµα και
χρόνο, θέλετε να είστε βέβαιοι ότι θα τιµωρηθούν οικονοµικά
όσοι ξεφεύγουν για τον έναν ή τον άλλον λόγο από αυτή την αντιδραστική νοµοθεσία, που δεν έχει να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό, όπως έχει ήδη προκύψει και από την εφαρµογή της στην
πράξη, παρά µόνο στην πραγµατικότητα ορθώνει εµπόδια στην
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πρόσβαση των οικονοµικά αδυνάµων στη δικαιοσύνη.
Επειδή αυτές οι διατάξεις βαρύνουν και στην τροπολογία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα την καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση κ. Αντώνιος Μυλωνάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή
που µπήκε στη Βουλή προσπάθησε να υπενθυµίσει σε όλους
τους Βουλευτές ότι βρισκόµαστε εδώ γιατί µας έστειλε ο ελληνικός λαός, ο οποίος περιµένει από όλους εµάς να τον προστατεύσουµε. Έτσι περιµένει. Όµως πολύ φοβάµαι ότι θα περιµένει
πολύ.
Κύριε Αντιπρόεδρε, από όλη τη συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές βγήκε ένα συµπέρασµα: Οι ανεξάρτητες αρχές
είναι πολλές και, εκτός από τις πέντε του Συντάγµατος, οι περισσότερες είναι αχρείαστες. Ένα-ένα να τα ξεκαθαρίζουµε. Και
σας είπα και το ξαναλέω ότι έχω εµπιστοσύνη σε εσάς ως άνθρωπο, δεν έχω όµως εµπιστοσύνη στην Κυβέρνησή σας.
Είναι, λοιπόν, αχρείαστες οι περισσότερες αρχές. Η Ελληνική
Λύση από την πρώτη στιγµή που µπήκε εδώ το είχε πει και δεν
χρειάζεται να φιλοσοφήσουµε και πολύ, για να καταλάβουµε ότι
οι τριάντα οκτώ ανεξάρτητες αρχές είναι υπερβολικές και φέρνουν υπερβολικά έξοδα στον ελληνικό λαό χωρίς να χρειάζονται.
Αλλά εσείς παραδεχθήκατε ότι εντολή πλέον του Πρωθυπουργού -αυτό το είχε πει και ο κ. Γεραπετρίτης- είναι να µειώσετε τις
ανεξάρτητες αρχές. Εάν από αυτά που λέω, που τα είπαµε και
στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, είναι κάτι το οποίο διαστρεβλώνω, παρακαλώ πάρα πολύ, όταν θα πάρετε τον λόγο, θα
ήθελα να µε βάλετε στη θέση µου. Όµως δυστυχώς για την ελληνική Κυβέρνηση, για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά είναι «ψιλά
γράµµατα».
Και να σας πω κάτι, κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή έχετε θητεύσει
στα ανώτατα κλιµάκια της δικαιοσύνης; Και το λέω και στον κ.
Καστανίδη, ο οποίος θήτευσε ως Υπουργός το 2011. Θα µπορούσαµε µέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία να έχουµε αλλάξει πολλά πράγµατα και στο Σύνταγµα ακόµη, κύριε Καστανίδη,
και νοµίζω ότι το δέχεστε και εσείς αυτό. Αλλά δεν υπάρχει η πολιτική βούληση. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός, έµπειρος κοινοβουλευτικός. Όµως εµείς της Ελληνικής Λύσης που µπήκαµε
εδώ δεν χρειάστηκε πολύ καιρό, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Αντιπρόεδρε, να τα καταλάβουµε αυτά
τα πράγµατα και φωνάζουµε από την πρώτη στιγµή.
Να σας πω κάτι για τις ανεξάρτητες αρχές; Οι πέντε του Συντάγµατος είναι κατοχυρωµένες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες, δικαιολογήσατε την ύπαρξή τους λέγοντας ότι είναι εντολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι όλες. Υπάρχουν κι άλλες, λοιπόν, οι
οποίες συστήνονται και κατά τη δική σας την άποψη -εσείς το είπατε- δεν έχετε καταλάβει και δεν ξέρει κανένας πώς έγιναν
αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Μόνες τους «φυτρώνουν» ανεξάρτητες αρχές. Έρχεται το πρωί ο Υπουργός και λέει: «Τι θα κάνω;
Να κάνω µία ανεξάρτητη αρχή, να τη φέρω στη Βουλή;». Και έρχεται στη Βουλή, έρχεται στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας, της οποίας έχω την τιµή να είµαι µόνιµο µέλος,
και τι καταλαβαίνω; Ότι είµαι διεκπεραιωτής, ότι δεν έχω κανένα
δικαίωµα. Μιλάω, λέω την άποψή µου, µε ευχαριστείτε, µε ευχαριστεί ο Υπουργός και η εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι εγώ µόνο,
όλοι οι Βουλευτές το ίδιο, πλην της κυβέρνησης.
Είναι και το µόνιµο ερώτηµα του ελληνικού λαού: «Μα καλά,
οι ανεξάρτητες αρχές είναι ανεξάρτητες αρχές ή είναι εντός εισαγωγικών “ανεξάρτητες” αρχές και φουλ εξαρτηµένες;». Βεβαίως και δεν είναι ανεξάρτητες αρχές και δεν πρέπει να
κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό, κύριε Αντιπρόεδρε, όχι τουλάχιστον εσείς. Και είµαι πραγµατικά ευτυχής και η Ελληνική Λύση
είναι ευτυχής, διότι από την πρώτη στιγµή το είχε επισηµάνει.
Σταµατήστε πια αυτή την ασυδοσία, όχι µόνο η δική σας Κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, σταµατήστε αυτό
το πράγµα «λεφτά, λεφτά, εκατοντάδες εκατοµµύρια, να βά-
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ζουµε τους δικούς µας». Πώς είναι ανεξάρτητος ο πρόεδρος
µιας ανεξάρτητης αρχής, όταν ψηφίζεται από την κυβέρνηση,
όταν τοποθετείται από τον Υπουργό και περνάει από την κυβερνητική πλειοψηφία; Για σκεφτείτε τη Νέα Δηµοκρατία να είναι
αύριο στα έδρανα της αντιπολίτευσης, όπως ήταν πριν από τρία
χρόνια και φώναζε για το ίδιο πράγµα. Κι εδώ είναι που τρελαίνεσαι. Λες: «Κάτσε, βρε παιδί, αφού τα βλέπεις, τα φωνάζει. Γιατί
όταν έρχεσαι στην εξουσία, δεν τα κάνεις;».
Κι ένα άλλο που πρέπει να κάνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Αντιπρόεδρε, είναι το συνταγµατικό δικαστήριο.
Πρέπει κάποια στιγµή να αποφασίσουµε σε αυτή εδώ τη χώρα
ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι πραγµατικά αυτόνοµη.
Τώρα τα υπόλοιπα δεν θα σας τα πω εγώ, τα ξέρετε καλύτερα.
Θα σας πω µόνο τούτο. Είχα υποβάλει, κύριε Αντιπρόεδρε επειδή τη βρήκα στο αρχείο µου και µου την έφερε συνεργάτης
µου-, στις 11 Απριλίου του 2021 µια ερώτηση -για να καταλάβετε,
ούτε ανεξάρτητες αρχές υπάρχουν ούτε Υπουργεία υπάρχουν
ούτε απαντούν στις ερωτήσεις των Βουλευτών- µε θέµα τις ενδείξεις για παραβίαση της εταιρικής διακυβέρνησης από το ΙΦΕΤ.
Αυτή η ερώτησή µου ήταν στις 11 Απριλίου 2021. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά για να υπάρχει.
Υπήρχε ένα τεράστιο πρόβληµα µε το ΙΦΕΤ, είχαµε πάρα πολλές οχλήσεις και κάνω µια ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας
και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Περιµένω κι εγώ από το Υπουργείο Υγείας να µου πει τι συµβαίνει µε το ΙΦΕΤ. Προσέξτε τώρα,
11 Απριλίου του 2021, γιατί είστε δικαστής. Λίγο καιρό µετά, µου
απαντάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Δεν είµαστε αρµόδιοι
εµείς και αν έχει κάποιος κάποια στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα.». Μάλιστα, τσιµουδιά το Υπουργείο Υγείας. Έρχεται 20 Φεβρουαρίου και βγαίνει στην επιφάνεια το πόρισµα του
εσωτερικού ελέγχου στο ΙΦΕΤ. Αν διαβάσετε, κύριε Αντιπρόεδρε,
τι γίνεται µέσα στο ΙΦΕΤ, θα σας σηκωθεί η τρίχα.
Ξανακάνω ερώτηση την επόµενη µέρα. Όσο είδατε εσείς
απάντηση, είδα κι εγώ από το Υπουργείο Υγείας. Σιγά µην το
Υπουργείο Υγείας ασχοληθεί µε την κλοπή. Και ξέρετε τι λέει
µέσα; Είναι σοβαρό θέµα. Λέει: «Παράνοµες εξαγωγές φαρµάκων και δη για πολύ σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες στο
εξωτερικό, ύποπτες δοσοληψίες µε εταιρείες και στελέχη, κατατµήσεις προµηθειών, αγορές διαγνωστικών τεστ, υλικών και µασκών για τον κορωνοϊό, µε αναθέσεις σε υψηλές τιµές» κ.λπ.,
κ.λπ.. Ένα κάρο. Αυτά δεν είναι δικά µου, κύριε Αντιπρόεδρε.
Έρχοµαι να σας ρωτήσω, λοιπόν, σαν έναν έντιµο επί σαράντα
χρόνια δικαστικό. Τι είναι αυτό το πράγµα και γιατί δεν απαντάει
στον Βουλευτή κανένας; Τι είµαστε εµείς εδώ µέσα; Πείτε µου,
κύριε Αντιπρόεδρε. Κάνουµε µια ερώτηση, πρέπει να απαντηθεί.
Τίποτα. Οι περισσότερες ερωτήσεις δεν απαντώνται ή, αν απαντηθούν, στο πόδι, έτσι για να περνάει η ώρα και ο ελληνικός λαός
πληρώνει.
Κι έρχεστε τώρα να µειώσετε, λέτε, τις ανεξάρτητες αρχές.
Σας έχει δώσει µια εντολή ο Πρωθυπουργός. Κατάλαβε επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης ότι η Ελληνική Λύση έχει δίκιο, ότι πρέπει
κάποια στιγµή να βάλουµε µια τάξη εδώ µέσα, να τις µειώσουµε.
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών συγχωνεύονται σε µία Ενιαία
Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Η µία ήταν Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων και η άλλη ΑΕΠΠ και θα την κάνουµε τώρα
Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Πώς θα επιλέξουµε τον πρόεδρο; Κατά τον συνήθη τρόπο. Άρα δεν είναι ανεξάρτητη αρχή.
Είπατε -και µου έκανε εντύπωση- ότι οι περισσότερες δεν είναι
ανεξάρτητες αρχές, αλλά πρέπει να λέγονται «ανεξάρτητοι φορείς». Γιατί δεν αλλάζουµε την ονοµασία; Γιατί να έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια; Γιατί να µην έχουν πρόβληµα µε
τη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι ανακατεύονται µέσα εκεί, παρά
έχουν το νοµικό προπύργιό τους εκεί, που τους λέει «δεν έχετε
κανένα πρόβληµα, κάντε ό,τι θέλετε»; Όχι, πρέπει να τελειώνουν
αυτά τα πράγµατα.
Και το λέω σε εσάς, που µου κάνατε εντύπωση, δεν σας γνώριζα, σας γνώριζε ο κ. Καστανίδης. Παραδεχθήκατε αυτά για τα
οποία φωνάζουµε τόσον καιρό. Και όµως δεν τα κάνουµε και
είστε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Και ο κ. Γεραπετρίτης το
έχει παραδεχθεί. Τι περιµένουµε, δηλαδή, για να καταργήσουµε
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όλα αυτά τα «νούµερα» που µπαίνουν εκεί και κάνουν ό,τι γουστάρουν; Ανεξάρτητες αρχές και παραµύθια της Χαλιµάς!
ΑΕΠΠ: Κάποιος το είπε από τους συναδέλφους. Εδώ υπάρχει
ένας πίνακας µε δύο χιλιάδες ενενήντα έξι υποθέσεις. Είπατε ότι
αυτές τις υποθέσεις τις είχε η ΑΕΠΠ. Και λέω: Τι κάνει από το
2016 µέχρι σήµερα η ΑΕΠΠ; Μου λέτε «υπολειτουργεί». Ε, λέω
κάτι θα συµβαίνει. Δεν µπόρεσα να καταλάβω στην αρχή, Κλέωνα, για ποιον λόγο. Δεν µπόρεσα να το καταλάβω.
Όταν όµως επανέρχοµαι, καταλαβαίνω ότι κάτι συµβαίνει. Δεν
υπάρχει, λέει, πρόεδρος, δεν υπάρχουν µέλη, υπάρχουν κάποιοι
οι οποίοι κάθονται εκεί και δεν κάνουν τίποτα. Κι εµείς τι πληρώνουµε δηλαδή; Ποιους πληρώνουµε; Ποιους πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο φουκαράς, που αν ήξερε, θα έπρεπε να µας βρίζει
από το πρωί µέχρι το βράδυ; Τι είναι αυτό το πράγµα;
Η γιαγιούλα δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ και εµείς πληρώνουµε εκατοντάδες εκατοµµύρια στις δήθεν ανεξάρτητα αρχές
για να κάνουν το κοµµάτι τους οι Βουλευτές, οι Υπουργοί, τα
Υπουργεία κ.λπ.; Τι είναι αυτό το πράγµα;
Δεν υπάρχει λέει ΑΕΠΠ µέχρι τώρα, διαλυµένο συνεργείο, διαλυµένη. Μάλιστα. Και περιµένει ο άλλος ο οποίος κάνει προσφυγή να βρει το δίκιο του. Σιγά το δίκιο µη βρει.
Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα. Προσέξτε, επί της ουσίας τώρα.
Συγχωνεύονται λοιπόν οι δύο αρχές σε µία. Τι διαφορές έχουν
αυτές οι δύο; Καµµία. Ελάχιστες. Το ζητούµενο είναι ένα πράγµα
και το αυτό. Θα είναι αυτή η αρχή ικανή για τη διαφάνεια των δηµοσίων συµβάσεων; Αυτό είναι το θέµα. Από πού θα έχει τη δύναµή της αυτή η αρχή; Τι δίνουµε περισσότερο; Να σας πω εγώ
τι δίνουµε σε αυτή την αρχή. Ένας πρόεδρος, τριάντα µέλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δέκα σύµβουλοι.
Προσέξτε, βάζουµε και δέκα συµβούλους. Τι είναι αυτοί οι
σύµβουλοι; Τρία Υπουργεία εµπλέκονται. Τα είπαν οι προλαλήσαντες. Εµπλέκεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Υπουργείο Υποδοµών.
Τι είναι αυτοί οι δέκα σύµβουλοι; Οι έξι βγαίνουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το κάθε Υπουργείο βάζει από δύο συµβούλους. Δύο θα βάλει ο κ. Γεωργιάδης, δύο θα βάλει ο κ. Τσιάρας
και δύο ο κ. Καραµανλής.
Άρα αυτοί όλοι θα συγκεντρωθούν, συν τους παρατρεχάµενους, συν αυτούς οι οποίοι θα πάρουν ως διοικητικό προσωπικό,
γραµµατείς, φαρισαίους κ.λπ., θα µαζευτεί ένας συρφετός πάλι,
θα φτιάξουν ωραία γραφεία, θα πληρώνει ο ελληνικός λαός και
δουλειά καµµία. Να δουλέψουν τα υπουργεία, να δουλέψουν οι
φορείς, να δουλέψουν αυτοί οι οποίοι είναι εντεταγµένοι.
Το δηµόσιο έχει βαθµίδες. Αυτοί οι οποίοι κάθονται στις βαθµίδες εξουσίας του δηµοσίου πρέπει να αναλαµβάνουν και την
ευθύνη, όχι να πηγαίνουν τµηµατάρχης, διευθυντής, γενικός διευθυντής στο δηµόσιο και να µην έχουν καµµία ευθύνη και να
αφήνουµε, τάχα µου, την ανεξάρτητη αρχή να βγάλει το φίδι από
την τρύπα και αν γίνει τίποτα, «έχουµε την ανεξάρτητη αρχή»,
«είναι ανεξάρτητη αρχή», «το είπε η ανεξάρτητη αρχή», πέρασε
το θέµα.
Από πού θα πληρώνεται αυτή η ανεξάρτητη αρχή; Δεν φτάνει
ότι θα παίρνει το 0,10% επί των συµβάσεων, θα παίρνει και το
0,10% από τις παραχωρήσεις, τα µεγάλα έργα δηλαδή. Άρα τα
χρήµατα τα οποία θα βγάζει η ανεξάρτητη αυτή αρχή θα είναι
πάρα πολλά, θα διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Πού θα πηγαίνουν αυτά τα χρήµατα; Πόσα πληρώνεται ο καθένας από κει; Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι για «αλλουνού παπά
ευαγγέλια», «µην αγγίζετε, παιδιά, αυτά», «δεν είµαστε γι’ αυτή
τη δουλειά, είµαστε για άλλη δουλειά εδώ».
Και για να ολοκληρώσω, η Ελληνική Λύση από την πρώτη
στιγµή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της.
Η πολιτική της Κυβέρνησης είναι η κοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και των ανεξάρτητων αρχών µέσω των οποίων
προάγονται τα κυβερνητικά συµφέροντα µε προσλήψεις, απευθείας αναθέσεις, βολέµατα. Αυτή είναι η αρχή της Κυβέρνησης,
τα βολέµατα, οι απευθείας αναθέσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Κατ’ αρχάς η ΑΕΠΠ έβλεπε και έλεγχε και για δαπάνες από
30.000 έως 60.000 ευρώ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα υπάρχει
από τις 60.000 και παραπάνω. Άρα µπορεί να ξαναβάλει κάποιος
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µε το φτωχό του µυαλό, οποιοσδήποτε καλόπιστος ή κακόπιστος, ότι υπάρχουν ξαναερχόµαστε στα γνωστά σαρανταπεντάρια. Δεν πάµε στις 61.000 δαπάνη, αλλά πάµε στις 59.000
δαπάνη. Να, λοιπόν, που πέρασε η δαπάνη χωρίς να ελεγχθεί καθόλου.
Αυτά περνάτε, κύριε Αντιπρόεδρε. Και αν δεν καταλαβαίνουµε
τι γίνεται εδώ, τότε δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Είπαµε άλλη µια φορά και το ξαναλέµε ότι το επιτελικό κράτος
το οποίο φτιάξατε αύτανδρη θα πάει τη Νέα Δηµοκρατία. Όποτε
και να κάνετε εκλογές ο ελληνικός λαός θα τιµωρήσει την ασυνέπεια και την ασυδοσία, την ειρωνεία και την απαξίωση σε όλο
το Κοινοβούλιο. Οι Βουλευτές είµαστε µεµονωµένα όντα και
έχουµε την ευθύνη των πράξεών µας, ασχέτως αν ανήκουµε σε
κόµµατα. Πολλούς Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας βλέπω και
στεναχωριέµαι ειλικρινά για τη δύσκολη θέση στην οποία έρχονται πολλές φορές µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης.
Πρέπει να ξυπνήσει αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο ονειρεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης και όλοι εσείς στην Κυβέρνηση, κύριε
Υπουργέ.
Για µία ακόµη φορά η Ελληνική Λύση στέκεται απέναντι στην
ασυδοσία ίδρυσης ανεξάρτητων αρχών. Καταψηφίζουµε το
παρόν νοµοσχέδιο. Πιστεύω να αντιλαµβάνεται ο ελληνικός λαός
τον λόγο για τον οποίο το κάνουµε και θα συνεχίσουµε να λέµε,
όπως το είπατε και εσείς, ότι οι ανεξάρτητες αρχές στην πλειονότητά τους, εκτός από τις πέντε κατοχυρωµένες, είναι αχρείαστες, άχρηστες, πολυέξοδες και θα πρέπει να καταργηθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης 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 (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η τελευταία αγορήτρια κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου που εισηγείται η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης µε τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων».
Να θυµίσουµε πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση πως το 2011
ιδρύθηκε η ΕΑΑΔΗΣΥ, επί κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του Γεωργίου Παπανδρέου, το 2016 η ΑΕΠΠ, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο
δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο µνηµονιακών υποχρεώσεων.
Θεωρητικά οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν και θα έπρεπε να
αποτελούν δικλίδα ασφαλείας ενάντια σε καταχρηστικές πρακτικές της εκτελεστικής εξουσίας. Στην πράξη, όµως, ειδικά σε µια
χρεοδουλοπαροικία όπως είναι η χώρα µας, οι ανεξάρτητες
αρχές έχουν τον ρόλο, δυστυχώς, της µετάθεσης ευθύνης από
τους πολιτικούς σε κάποιους τεχνοκράτες και κυρίως έχουν τον
ρόλο του θεµατοφύλακα της άσκησης των πολιτικών που επιτάσσουν οι δανειστές. Γι’ αυτό, λοιπόν, και οι δύο αυτές αρχές δηµιουργήθηκαν εντός αυτού του πλαισίου.
Αξίζει δε να υπογραµµιστεί κάτι που όλοι γνωρίζουµε, αλλά
χρήσιµο είναι να τεθεί για ακόµη µία φορά στο τραπέζι της συζήτησης πως οι δηµόσιες συµβάσεις αποτελούν πεδίο έντονου
ενδιαφέροντος για τους δανειστές, αλλά και για την ολιγαρχία.
Πλην των εξοπλιστικών, που θα πρέπει να ακολουθείται µια
διακριτή διαδικασία για τη σύναψη συµβάσεων και την προµήθεια του υλικού -καταλαβαίνουµε όλοι τους λόγους- το θέµα για
το οποίο συζητάµε µπορεί να συνοψιστεί σε δύο δράσεις: εθνικοί
προµηθευτές από τη µια και εθνικοί εργολάβοι από την άλλη.
Είτε, λοιπόν, µιλάµε για προµήθεια διαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό είτε για το µετρό της Θεσσαλονίκης, µιλάµε για το πλαίσιο περί δηµοσίων συµβάσεων.
Στο σηµείο αυτό οφείλω να κάνω µια πολύ σηµαντική διάκριση
µεταξύ του θεσµικού και του νοµικού πλαισίου που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις και τις αρχές ή την αρχή που επιφορτίζονται
να τις εφαρµόσουν και το διαδικαστικό. Το θεσµικό πλαίσιο καθορίζεται από τις κυβερνητικές πλειοψηφίες, είναι δηλαδή το πολιτικό και νοµικό υπόβαθρο του έργου που έχει να επιτελέσει η
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όποια αρχή επιφορτίζεται µε την εφαρµογή. Το παρόν νοµοσχέδιο καταπιάνεται µε το δεύτερο σκέλος, µε τη δοµή της αρχής
που καλείται να εφαρµόσει, να εποπτεύσει και να ελέγξει το θεσµικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων.
Όπως σηµειώνει η ίδια η Κυβέρνηση, µε το νοµοσχέδιο αυτό
επιδιώκεται ο εξορθολογισµός της λειτουργίας τους, καθώς και
η αποτελεσµατικότερη άσκηση του ελέγχου της ορθής εφαρµογής Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων
από τις αναθέτουσες αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης των προσφυγών που ασκούνται πριν από τη σύναψη αυτών.
Από το παραπάνω χωρίο οφείλουµε ως ΜέΡΑ25 να σταθούµε
στο σηµείο περί ορθής εφαρµογής του Εθνικού Δικαίου. Ο λόγος
που προβάλλει η Κυβέρνηση για τη συγκεκριµένη νοµοθέτηση
είναι η ενοποίηση των δύο σχετικών αρχών, της ΕΑΑΔΗΣΥ και
της ΑΕΠΠ. Στα είκοσι άρθρα του νοµοσχεδίου ουσιαστικά γίνεται
νοµοτεχνικά αυτή η συγχώνευση, µε τις γνωστές φυσικά αναφορές σε προσλήψεις και τη στελέχωση βάσει των σχετικών διατάξεων της Νέας Δηµοκρατίας.
Το σηµαντικό σηµείο για εµάς, ως ΜέΡΑ25, είναι το πρώτο
κοµµάτι του θέµατος των δηµοσίων συµβάσεων, είναι το γεγονός
πως το θεσµικό πλαίσιο διαµορφώνεται πάντα από τις πλειοψηφίες. Αν πάµε λίγο πίσω, αν πάµε έναν χρόνο πίσω, στον Μάρτιο
του 2021, θα θυµηθούµε πως η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έφερε στη Βουλή και νοµοθέτησε το σχέδιο νόµου που αφορούσε τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναµόρφωση
του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες
ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την
υγεία. Με αυτό θεσµοθέτησε τον σχεδιασµό και την επίβλεψη
των έργων σε ιδιώτες, τις επιµετρήσεις των έργων στους αναδόχους, τη συγγραφή των προδιαγραφών και των τιµολογίων στους
ιδιώτες και κατήργησε την απαίτηση τεχνικής επάρκειας από τις
αναθέτουσες αρχές.
Λίγες ηµέρες πριν είδαµε να κόβεται το θεσµικό πλαίσιο των
δηµοσίων συµβάσεων στα µέτρα της ολιγαρχίας. Με το νοµοθέτηµα για τις πρότυπες συµβάσεις οι τρεις-τέσσερις µεγάλες κατασκευαστικές της χώρας µας, η «ΤΕΡΝΑ», ο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», η
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ» αποκτούν πλέον το προνόµιο να ορίζουν τα δηµόσια
έργα, να τα διαµορφώνουν όπως εκείνες συµφέρει, να επιλέγουν
ποια θα είναι, πώς θα εκτελεστούν και το δηµόσιο διατηρεί
απλώς το δικαίωµα να κάνει ένα πράγµα, να χρηµατοδοτεί, να
δανείζει και να πληρώνει τους «εθνικούς ευεργέτες».
Δεν θα κάνω αναφορά στα επιµέρους άρθρα του προτεινόµενου νοµοθετήµατος, καθώς για εµάς είναι εξαιρετικά πολιτική και
όχι διαδικαστική η διαφωνία. Θεωρούµε πως το εν λόγω νοµοσχέδιο έρχεται να θέσει ακόµη ένα λιθαράκι στο οικοδόµηµα εξυπηρέτησης της ολιγαρχίας και των αρεστών στην κυβερνητική
πλειοψηφία. Και σε καµµία περίπτωση δεν αρκεί να δοθούν τα
νοµοθετικά εργαλεία της ανεξαρτησίας σε µία αρχή, ειδικά όταν
η πολιτική βούληση είναι περί του αντιθέτου, περί της πλήρους
εξάρτησης.
Το ΜέΡΑ25, πρεσβεύοντας την πλήρη, ουσιαστική και πρακτική ανεξαρτησία των αρχών, κατά τη συζήτηση της συνταγµατικής Αναθεώρησης, είχε προτείνει να προστεθεί στο 101Α η
πρόνοια η επιλογή των µελών των εκτελεστικών συµβουλίων και
των υπολοίπων οργάνων των αρχών να γίνεται από ένα εκλεκτορικό σώµα ΔΙΑΣΚΕΠ µε κληρωτούς και εκλεγµένους πολίτες. Τα
ΔΙΑΣΚΕΠ αποτελούν πρόταση από εµάς όχι µόνο για τη δικαιοσύνη, όχι µόνο για τις ανεξάρτητες αρχές, όχι µόνο για την παιδεία, αλλά για όλα τα ζητήµατα ζωτικής σηµασίας, που είναι
σίγουρο ότι όταν νοµοθετούµε σήµερα θα το βρουν µπροστά
τους οι επόµενες γενιές. Αλλά και όταν µιλάµε για ζητήµατα που
χρειάζονται ευρύτερη συνεργασία και συναίνεση θεωρούµε πως
τα ΔΙΑΣΚΕΠ είναι ο τρόπος να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι
και κυρίως να ενισχυθούν τα απαραίτητα στοιχεία άµεσης δηµοκρατίας και διαφάνειας στον δηµόσιο χώρο, αλλά και τα στοιχεία
ανεξαρτησίας των ελεγκτικών οργάνων.
Επιπλέον προτείναµε τότε και συνεχίζουµε να προτείνουµε οι
συνεδριάσεις της ολοµέλειας των ανεξάρτητων αρχών να είναι
δηµόσιες, µε εξαίρεση φυσικά όταν µιλάµε για ζητήµατα που
ανάγονται στην προστασία της δηµόσιας τάξης, της κρατικής
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ασφάλειας, της εθνικής άµυνας, του ιδιωτικού βίου και του βέλτιστου συµφέροντος των ανηλίκων, όπως ο κάθε σχετικός νόµος
θα ορίζει.
Ταυτόχρονα, προτείναµε να δηµιουργηθεί µια ανεξάρτητη
αρχή ή να αξιοποιηθεί µια από τις ήδη υπάρχουσες µε τη συµµετοχή δικαστικών λειτουργών, η οποία θα δεχόταν, θα συνέλεγε
καταγγελίες και στοιχεία, για παράδειγµα για ζητήµατα αστυνοµικής βίας και παρόµοια περιστατικά, και να παραπέµπεται στη
συνέχεια κάθε υπόθεση στη δικαιοσύνη.
Φυσικά οι προτάσεις µας δεν έγιναν δεκτές, δεν γίνονται δεκτές. Όµως ας είµαστε αντικειµενικοί και ειλικρινείς: Μόνο µε τέτοια βήµατα µπορούµε να έχουµε πραγµατικά ανεξάρτητες
αρχές στη χώρα µας, όχι όταν συνεχίζουµε να τις καθιστούµε
εξαρτηµένες από τη Βουλή, από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και άρα µε αυτόν τον τρόπο από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
Συνεχίζετε λοιπόν µε άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, τη λογική της εξάρτησης και της τέρψης των συµφερόντων της ολιγαρχίας. Αρχίσατε µε τον «ΗΡΑΚΛΗ», συνεχίζετε
µε τον πτωχευτικό και µε πολλά άλλα νοµοθετήµατα -ακόµη και
η συνεπιµέλεια µπορεί να ενταχθεί εντός αυτού του πλαισίου- για
να φτάσετε στην πρόβλεψη του νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Υποδοµών για τα έργα αξίας πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ,
που πέρασε πριν από λίγες µέρες, και το σχέδιο νόµου που συζητάµε αυτές τις µέρες, το οποίο φυσικά φαίνεται ότι θα περάσει
µε τις ψήφους της Συµπολίτευσης αλλά και των υπόλοιπων κοµµάτων του µνηµονιακού τόξου.
Εξάλλου δεν θα µπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, όταν το
ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που µας έβαλε στο πρώτο µνηµόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µας έβγαλε ποτέ, αλλά αντιθέτως έφερε άλλα δύο και
αναµένουµε προσεχώς το πέµπτο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Κανείς δεν ξεχνά πως οι δύο αρχές, που τώρα ενοποιείτε, δηµιουργήθηκαν ύστερα από αίτηµα της τρόικας. Κανείς δεν ξεχνά
πως αµφότερες άνοιξαν τον δρόµο για να βάλουν χέρι οι ιδιώτες
στις δηµόσιες συµβάσεις. Απλώς µε τη νέα ενοποιηµένη αρχή
τούς βοηθάτε ακόµη περισσότερο, ώστε να αρθεί και κάθε υπόνοια ή σκιά εµποδίου.
Σε αυτή την προσπάθεια θα µείνετε µόνοι, κυρίες και κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, µε περιστασιακούς συµπαραστάτες
όποιο κόµµα πρέπει να στηρίξει και τους δικούς του φίλους,
ώστε να έχει την εύνοιά τους όταν θα έρθει στην εξουσία.
Το ΜέΡΑ25 -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- είναι ένα
κόµµα που δεν έχει ούτε θέλει να αποκτήσει καµµία σχέση µε την
ολιγαρχία, τοπική ή ξένη. Είναι ένα κόµµα που βάζει πάνω από
όλα το κοινό καλό και το συµφέρον των πολλών, πάνω από εκείνο
των λίγων, των αρεστών. Γι’ αυτό και είµαστε απέναντι στο προτεινόµενο νοµοθέτηµά σας. Αφήνουµε να σταθούν δίπλα σας και
να το υπερψηφίσουν τα κόµµατα ή οι Βουλευτές που έχουν ή
προσπαθούν, εναγωνίως και µε κάθε τρόπο που µπορούν και µε
κάθε βήµα που τους δίνετε, να αποκτήσουν σχέση µε µνηµονιακά
κόµµατα, µε επιχειρηµατικούς οµίλους και µε πολυεθνικές.
Εµείς θα µείνουµε πιστοί σε ό,τι λέµε από την πρώτη στιγµή
της εισόδου µας στη Βουλή, θα µείνουµε πιστά απέναντί σας και
απέναντι σε όλα τα µνηµονιακά κόµµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συνεχίσουµε ως
εξής. Θα µιλήσουν δύο συνάδελφοι, ο κ. Καππάτος και ο κ. Καµίνης. Ο κ. Παπαηλιού, που είναι δεύτερος, παρακάλεσε να φύγει
για λίγο εκτός Βουλής για µια επείγουσα δουλειά. Όταν γυρίσει
θα πάρει τον λόγο.
Αυτονόητο είναι, κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι
οποιαδήποτε στιγµή θελήσετε, ζητάτε και παίρνετε τον λόγο για
την οµιλία σας.
Μετά τον κ. Καµίνη έχει ζητήσει να πάρει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 ο κ. Γρηγοριάδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και µετά εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Βρούτση. Θα µεσολαβούν δύο Βουλευτές και ένας Κοινοβουλευτικός.
Κύριε Καππάτο, έχετε τον λόγο.
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ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ την παρέµβασή µου µε µια επισήµανση σηµαντική για τον κοινοβουλευτικό διάλογο, τόσο ευρύτερα όσο και συγκεκριµένα, εκείνον δηλαδή που διεξάγεται µε
αφορµή το σχέδιο νόµου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ.
Παναγιώτη Πικραµµένου. Μιλάµε φυσικά για την επιδίωξη της
σύγκλισης των πολιτικών δυνάµεων στον πυρήνα ενός κοµβικού
νοµοσχεδίου, όπως αυτού για την Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, µια σύγκλιση που φαινόταν µέχρι σήµερα το πρωί αρχικά
εφικτή, αλλά βλέπουµε σταδιακά να αποµακρύνεται µε τρόπο
προσχηµατικό και µάλλον προσβλητικό, τόσο για το πρόσωπο
του Αντιπροέδρου όσο και την οργάνωση των κοινοβουλευτικών
διαδικασιών ευρύτερα.
Εύχοµαι ειλικρινά, ακόµα και τώρα, το σχέδιο νόµου του Αντιπροέδρου κ. Πικραµµένου να τύχει της βέλτιστης δυνατής σύγκλισης, µιας σύγκλισης που παραµένει εφικτή, όταν διά
στόµατος του ίδιου του Αντιπροέδρου σειρά προτάσεις της Αντιπολίτευσης ενσωµατώνονται στο σχέδιο νόµου για το οποίο συζητούµε σήµερα.
Αλλά και για το επίδικο, που αφορά στον τρόπο επιλογής των
µελών της αρχής µπορούµε να συµφωνήσουµε, αφού πρώτα
αποδεχτούµε µια βασική αρχή, ότι το Κοινοβούλιο και η οργάνωσή του δεν παρακάµπτεται και δεν υποβαθµίζεται. Τιµούµε στο
πρόσωπο του κ. Κουτνατζή, ενός επιστήµονα τη συγκρότηση του
οποίου δεν αµφισβητούµε, τις διαδικασίες και την κοινοβουλευτική πρακτική. Το µείζον άλλωστε ζήτηµα, η θέσπιση µιας ενιαίας
ανεξάρτητης αρχής για το σύνολο των δηµόσιων συµβάσεων,
παραµένει κοινός τόπος. Είναι δε τέτοια η φύση των ανεξάρτητων αρχών ως δοµών και ως φιλοσοφίας διοίκησης, που η συνεννόηση επιβάλλεται.
Στη συζήτηση για τη λογική που διέπει τις ανεξάρτητες αρχές
ανταγωνίζονται δύο αντιλήψεις. Η πρώτη βλέπει τις αρχές ως
προσπάθεια επαγγελµατικοποίησης της δηµόσιας διοίκησης και
ως εκ τούτου ως κάτι από τη φύση του κακό. Η δεύτερη τις αντιµετωπίζει ως ευκαιρία διάρθρωσης ενός συστήµατος δηµόσιας
διοίκησης λειτουργικού, αποτελεσµατικού και πραγµατικά ανεξάρτητου από εξωτερικές παρεµβάσεις οποιασδήποτε µορφής.
Οι δυνάµεις εποµένως που συντασσόµαστε µε αυτή την ιδέα
έχουµε µπροστά µας ένα σχέδιο νόµου επί του οποίου µπορούµε
να συµφωνήσουµε, ένα νοµοσχέδιο στο οποίο η προοπτική αξιοποίησης µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο του δυναµικού της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας που αναµφισβήτητα οι δύο αρχές
φέρουν διασφαλίζεται στο ακέραιο. Η άσκηση ελέγχου της
ορθής εφαρµογής του δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις από
τις αναθέτουσες αρχές καθίσταται στο εξής αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη.
Τέλος, η διάρθρωση µιας ενιαίας ανεξάρτητης αρχής µε
τρόπο λειτουργικό και περισσότερο ορθολογικό από εκείνον που
η υπάρχουσα κατάσταση έχει αποδώσει είναι στόχος εφικτός και
αναγκαίος.
Με το σχέδιο νόµου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Πικραµµένου να απαντά στα ανωτέρω πράγµατα είναι σηµαντικό
να οµονοήσουµε σε ένα τελικό κοινά αποδεκτό νοµοθέτηµα, ένα
νοµοθέτηµα που διορθώνει φαινόµενα κατακερµατισµού στις εργασίες δύο διαφορετικών ανεξάρτητων αρχών µε αντικείµενο τις
δηµόσιες συµβάσεις αλλά και της ίδιας της εθνικής µας πολιτικής στο εν λόγω πεδίο.
Τόσο η δυσανάλογη αύξηση του φόρτου εργασίας όσο και η
υποστελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών αποτελούν ακόµη ένα επιχείρηµα στα πολλά που µπορούµε
να διατυπώσουµε. Οι δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και
την ποσότητα του παραγόµενου έργου της αρχής ως αποτέλεσµα του προβλήµατος που επισηµάναµε, οι λειτουργικές αδυναµίες που η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών
αντιµετωπίζει, καθώς και οι σηµαντικές καθυστερήσεις σχετικά
µε τις εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων δεν µας επιτρέπουν περιθώρια εφησυχασµού ή την πολυτέλεια να µεταθέσουµε την ευκαιρία που µας δίνεται σήµερα για
αργότερα.
Την ίδια στιγµή η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβά-
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σεων, η δεύτερη υπό συγχώνευση, παρά το γεγονός πως έχει
επιδείξει ένα ιδιαιτέρως σηµαντικό και ποιοτικό αντικείµενο, παραµένει σήµερα µια αρχή µε περιορισµένο αντικείµενο.
Η λειτουργία δύο αρχών, όχι µόνο µε κοινό αντικείµενο αναφοράς, αλλά και εντελώς διαφορετικές ταχύτητες εργασίας,
είναι που διορθώνεται µε τη θέσπιση µιας κυριολεκτικά Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, µιας ανεξάρτητης
αρχής που θα ασκεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων των δύο συγχωνευόµενων αρχών µε τον ίδιο ουσιαστικά τρόπο, µιας αρχής
που µπορεί να αποτελέσει την αιχµή του δόρατος στις αυξηµένες
απαιτήσεις του ελέγχου της νοµιµότητας των διαδικασιών που
συνδέονται µε το Ταµείο Ανάκαµψης.
Επιτρέψτε µου µε την ευκαιρία αυτή να ολοκληρώσω την εισήγησή µου µε την αναφορά σε µια σπουδαία ευκαιρία για την
πατρίδα µας.
Τον τελευταίο χρόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική
Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης καταβάλλει µια συστηµατική προσπάθεια κατάρτισης και υλοποίησης
ενός εθνικού σχεδίου επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης, ενός σχεδίου που θέτει στόχους, προτεραιότητες και
πολιτικές ανάκαµψης και ανάπτυξης σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Μπορεί αυτό να ακούγεται εξωφρενικό σε συναδέλφους που θεωρούσαν αδιανόητο η άντληση κοινοτικών πόρων
να συνοδεύεται από εθνικά master plan ή που ανέµεναν τη θετική
ανταπόκριση των ευρωπαίων εταίρων µας σε σχέδια µε προϋπολογισµούς όπου οι δαπάνες υπερέβαιναν τα έσοδα.
Αντί αυτής της εικόνας η ελληνική δηµοκρατία έχει πλέον καταστεί πρωτοπόρος στη διαδικασία που συνδέεται µε το Ταµείο
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Δεν µας αξίζει να βρεθούµε αντιµέτωποι µε νέες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης των
δηµοσίων συµβάσεων που αναµένονται στο πλαίσιο του Ταµείου
Ανάκαµψης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Εδώ το σχέδιο νόµου που ψηφίζουµε σήµερα συµβάλλει διορθωτικά και καθοριστικά. Από την πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό στην απασχόληση, τις δεξιότητες και τις
ιδιωτικές επενδύσεις αναπτύσσεται µπροστά µας µια µοναδική
ευκαιρία. Με δεδοµένες τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην κοινωνία, την οικονοµία και την ανάπτυξη, την τρέχουσα ενεργειακή
κρίση, αλλά και την αβεβαιότητα του πολέµου στην Ουκρανία η
ανάκαµψη και η ανάπτυξη της πατρίδας µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.
Σε αυτές τις αποφάσεις η πατρίδα µας είναι ήδη παρούσα. Η
θετική υποδοχή του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι η καλύτερη απόδειξη των δυνατοτήτων και των
ευκαιριών που διανοίγονται παρά τις πολλαπλές κρίσεις µπροστά
µας. Με τους πόρους του ταµείου να κατευθύνονται σε έργα
πνοής για τη χώρα, αλλά και τις ίδιες τις τοπικές µας κοινωνίες
είναι σηµαντικό να αξιοποιηθούν µε τρόπο διαφανή και ταχύ. Δεν
έχουµε άλλωστε την πολυτέλεια να χάσουµε χρήµατα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Η Ελλάδα έχει πλέον αποδείξει ότι
µπορεί να αντλήσει πόρους, γιατί έχει τη γνώση και τις δυνατότητες να το πράξει.
Με το σχέδιο νόµου που ψηφίζουµε σήµερα διαµορφώνουµε
το θεσµικό οικοδόµηµα εκείνο που θα µας επιτρέψει να µετατρέψουµε τη δυνατότητά µας αυτή σε πράξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής έχει ο κ. Καµίνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, χάθηκε µια µεγάλη ευκαιρία σήµερα να συγκεντρώσει το νοµοσχέδιο, το οποίο εισηγείστε, µία ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή.
Γιατί; Γιατί επί της αρχής συµφωνούµε. Επιβάλλεται πράγµατι
η συγχώνευση των δύο αρχών για λόγους εξορθολογισµού.
Εξάλλου ο κ. Καστανίδης σε ανύποπτο χρόνο το είχε αυτό υποστηρίξει. Ήταν φανερό εδώ και καιρό πως δεν υπήρχε πια λόγος
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να έχουµε δύο ξεχωριστές ανεξάρτητες αρχές στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων, αφού µάλιστα η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, που ιδρύθηκε από το ΠΑΣΟΚ το 2011, είχε
σχεδόν εξαντλήσει τον σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε.
Να θυµηθούµε ότι η αρχή αυτή υπήρξε µία ακόµη µεταρρύθµιση, µία ακόµα σηµαντική τοµή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µε
Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου και Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Καστανίδη. Αποτέλεσε µία θεσµική εγγύηση διαφάνειας στην ανάθεση δηµοσίων έργων και προµηθειών. Ο
νοµοθέτης εξόπλισε µε αποφασιστικές γνωµοδοτικές, αλλά και
ρυθµιστικές αρµοδιότητες την αρχή αυτή σε έναν από τους
πλέον νευραλγικούς τοµείς της διοικητικής δράσης. Αργότερα
στο ν.4412 προβλέφθηκε η σύσταση και της Ανεξάρτητης Αρχής
Προδικαστικών Προσφυγών µε αντικείµενο την εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών κατά το στάδιο πριν από τη σύναψη της
σύµβασης.
Τελικά αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ύπαρξη ενός διφυούς καθεστώτος από τη µια πλευρά της πρώτης αρχής που δηµιουργήθηκε το 2011 και είχε αρµοδιότητες περισσότερο κανονιστικού
και ρυθµιστικού χαρακτήρα και από την άλλη της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, της οποίας το αντικείµενο ήταν οιονεί δικαστικό.
Επί της αρχής, λοιπόν, είµαστε σύµφωνοι, όπως είπαµε, αλλά
δεν αρκεί αυτό. Η αρχή αυτή πρέπει να είναι και ανεξάρτητη.
Αποτελεί κοινό τόπο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ειδικά στο
πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων που συνάπτονται είτε από το
κεντρικό κράτος είτε από µικρούς ή και µεγάλους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αδιακρίτως στο πεδίο αυτό, λοιπόν, εντοπίζεται το µεγαλύτερο κοµµάτι της εγχώριας διαφθοράς.
Εκεί, λοιπόν, κατ’ εξοχήν επιβάλλεται η λειτουργία µιας ανεξάρτητης -και το επαναλαµβάνω- ισχυρής αρχής. Και ποιες είναι
οι προϋποθέσεις για να έχουµε µια ισχυρή ανεξάρτητη αρχή; Η
πρώτη, βεβαίως, είναι να απολαµβάνει πλήρους ανεξαρτησίας.
Και ας µην κοροϊδευόµαστε. Η ανεξαρτησία εδώ οφείλει να είναι
όχι µόνο λειτουργική, όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο, αλλά και
προσωπική. Η επιλογή, λοιπόν, από τους αρµόδιους Υπουργούς
του προέδρου της αρχής και των συµβούλων µετά από απλή
γνώµη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
δεν διασφαλίζει καµµία απολύτως ανεξαρτησία.
Επιβεβαιώνεται και σε αυτό το νοµοσχέδιο ότι η κυβερνώσα
παράταξη στην πραγµατικότητα έχει αλλεργία προς τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν τις θέλει, τις θεωρεί ξένο σώµα. Γι’ αυτό άλλωστε και στη συνταγµατική Αναθεώρηση πρότεινε και τελικώς
επέβαλε να µειωθεί από τα 4/5 στα 3/5 η πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων που απαιτούσε µέχρι τότε το Σύνταγµα για
την ανάδειξη των µελών των ανεξάρτητων αρχών.
Και να µην ξεχνάµε, επίσης, ότι στην προηγούµενη διατύπωση
του άρθρου 101Α το Σύνταγµα απαιτούσε κατ’ αρχάς οµοφωνία,
αυτήν πια την πήρε εντελώς το ποτάµι. Για να είµαστε δίκαιοι βέβαια την ευθύνη για τη δυσάρεστη αυτή τροπή δεν την φέρει
ακέραιη η σηµερινή πλειοψηφία, αλλά και άλλες πολιτικές δυνάµεις που µε την αδιαλλαξία τους κατέστησαν αδύνατη για µεγάλο χρονικό διάστηµα την ανανέωση των µελών του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης µε συνέπεια την υπέρµετρη παράταση της θητείας των τότε υπηρετούντων και την επακόλουθη
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που χαρακτήριζε
αυτή τη θεσµική ανωµαλία αντισυνταγµατική.
Αντί, όµως, η Νέα Δηµοκρατία ως κυβερνώσα πλειοψηφία
πλέον να δώσει έµπρακτα δείγµατα καλής θέλησης και συναίνεσης κατέβασε το όριο των 4/5 στα 3/5 µε αποτέλεσµα σήµερα µε
την παρούσα σύνθεση που έχει η Διάσκεψη των Προέδρων να
αρκεί η πλειοψηφία της Κυβέρνησης και ένα οποιοδήποτε κόµµα
της Αντιπολίτευσης. Τι προσπαθεί να πετύχει η Κυβέρνηση; Δυστυχώς τον έλεγχο µιας ενοχλητικής ανεξάρτητης αρχής, η
οποία δεν δίστασε κατά το παρελθόν µε τις γνωµοδοτήσεις της
να την φέρει σε δύσκολη θέση.
Θα ήταν σηµαντικό, λοιπόν, η ενιαία αρχή να ψηφιστεί από τη
Βουλή των Ελλήνων µε αυξηµένη πλειοψηφία. Και κάποια βήµατα
είναι γεγονός ότι πρέπει να σας αναγνωριστούν, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι τα κάνατε. Δεχθήκατε κάποιες σηµαντικές αλλαγές,
αλλά ο πυρήνας του νοµοσχεδίου δυστυχώς είναι σε αυτό το

9747

οποίο επισηµαίνουµε όλοι, σε αυτό ακριβώς το πώς επιλέγονται
τα µέλη της αρχής. Και εκεί πέρα, δυστυχώς, η Κυβέρνηση απέτυχε.
Θα ήθελα να κάνω µία τελευταία παρατήρηση. Η αρχή µπορεί
να διενεργεί και δειγµατοληπτικούς ελέγχους.
Το θεωρώ αυτό µια πάρα πολύ σηµαντική αρµοδιότητα, δηλαδή να αναζητεί αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Και ο νόµος προβλέπει υποχρέωση όλων των δηµοσίων οργάνων και των αναθετουσών
αρχών να συνεργάζονται.
Όµως, εδώ καθιερώνεται ένας ατελής κανόνας δικαίου. Δεν
υπάρχει καµµία απολύτως κύρωση -δεν προβλέπεται- σε περίπτωση µη συνεργασίας. Έχετε την αυταπάτη ότι, αν µία αναθέτουσα αρχή στην οποία µπορεί να είναι ένας δήµος, µία
περιφέρεια, αλλά και ο παραµικρός δηµόσιος υπάλληλος που
έχει παρανοµήσει, θα διευκολύνει το έργο αυτό, τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της αρχής, εάν δεν επικρέµεται κάποια απειλή
πάνω από το κεφάλι του;
Εδώ, στον Συνήγορο του Πολίτη που έχει απλή διαµεσολαβητική αρµοδιότητα, σας βεβαιώνω, ότι ο οικείος νόµος σε περίπτωση µη συνεργασίας προβλέπει αυστηρότατες ποινικές και
πειθαρχικές κυρώσεις.
Πιστεύετε, λοιπόν, εσείς, ότι εάν έχει υπάρξει ένα πολιτικό
πρόσωπο που έχει διαπράξει ατασθαλίες, δεν θα κάνει παν το
δυνατόν –και ξέρουµε ότι µπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα,
µόνο µε το να απέχουν από τη συνεργασία- για να παρακωλύσουν αυτούς τους ελέγχους;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Πικραµµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ.
Επειδή ακούστηκε το όνοµα του κ. Κουτνατζή προηγουµένως,
θα ήθελα απλώς να επισηµάνω ότι ο κ. Κουτνατζής έχει µια θεσµική ιδιότητα, είναι Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης και,
ως εκ τούτου, έχει σαφή και ρητή αρµοδιότητα να ελέγχει νοµοτεχνικά τις τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται.
Πέραν αυτού, να µου επιτραπεί να προσθέσω και κάτι προσωπικό. Το όνοµα «Κουτνατζής» µού ανασύρει ευαίσθητες µνήµες
από το Συµβούλιο της Επικρατείας, δεδοµένου ότι ο πατέρας
του, υπό τον οποίον υπηρέτησα επί πολλά χρόνια, ήταν ένας από
τους πλέον διακεκριµένους συναδέλφους, έντιµος άνθρωπος,
υπέροχος νοµικός, τον οποίο πάντοτε θα τον σκέπτοµαι µε µεγάλο σεβασµό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Αντιπρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜεΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ που µου δώσατε τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, όπως όλοι γνωρίζετε, υποτίθεται ότι σήµερα ενοποιούνται δύο ανεξάρτητες
αρχές και, βέβαια, όπως επίσης όλοι γνωρίζετε, οι ανεξάρτητες
αρχές υποτίθεται ότι και στην Ελλάδα, όπως σε όλη την υπόλοιπη οικουµένη, έχουν ως σκοπό να αποτελούν µία δικλίδα
ασφαλείας εναντίον ενδεχόµενων καταχρηστικών πρακτικών της
εκτελεστικής εξουσίας.
Εποµένως θα καταλάβαινε κανείς τη χρεία, την ανάγκη της
ενοποίησης των δύο αυτών ανεξάρτητων αρχών, εάν, αγαπητέ
κύριε Πικραµµένε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, δεν ετύγχανε οι δύο
αρχές που σκοπεύετε να ενοποιήσετε, η ΕΑΑΔΗΣΥ και η ΑΕΠΠ,
να είναι µνηµονιακά δηµιουργήµατα.
Ενώ, δηλαδή, κατά τη γνώµη µας στο ΜεΡΑ25, παρίσταναν
όλα αυτά τα χρόνια τις ανεξάρτητες αρχές, στην πραγµατικότητα, η πρώτη είχε συσταθεί από τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου το 2011, η δε δεύτερη το 2016 από τον Αλέξη Τσίπρα µε
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σκοπό, βέβαια, κανέναν άλλον -αγαπητέ κύριε Υπουργέ, λυπάµαι
που θα το πω έτσι ωµά- από το να µετακυλίουν τις ευθύνες των
πολιτικών προσώπων που πρόδωσαν την πατρίδα τους ή που δεν
την πρόδωσαν, αλλά συνθηκολόγησαν και υποτάχθηκαν σε τεχνοκράτες.
Με αυτές οι δύο ανεξάρτητες αρχές προσπάθησαν οι πολιτικοί
να αποφύγουν τη χλεύη ή -αν προτιµάτε, πιο σκληρά- το λιντσάρισµα και σκέφτηκαν: «Όταν αγανακτήσει ο κόσµος και πάρει
χαµπάρι πως το κλέβουµε, ας σκοτώσει κανέναν τεχνοκράτη κι
ας µην σκοτώσει κανέναν Υπουργό». Περί αυτού ακριβώς πρόκειται.
Εποµένως θα θυµίσω µόνο τα εξής, κυρία Πρόεδρε, αγαπητές
κυρίες και κύριοι Βουλευτές: Πριν από µόλις έναν χρόνο, τον
Μάρτη του 2021, η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» έφερε στη
Βουλή και νοµοθέτησε το σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου
των δηµοσίων συµβάσεων» και ειδικότερες ρυθµίσεις για τις προµήθειες στους τοµείς της άµυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις και για τις υποδοµές και την υγεία µας.
Για να µην κοροϊδευόµαστε, µε αυτό η Κυβέρνηση τι θεσµοθέτησε; Θεσµοθέτησε –και αυτά τα λέει µέσα η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου που ψηφίσατε πριν από έναν µήνα- τον
σχεδιασµό και την επίβλεψη των έργων που έχουν αναλάβει ιδιώτες από το ελληνικό κράτος να τα σχεδιάζουν και να τα επιβλέπουν οι ίδιοι, αυτοί οι ιδιώτες, καθώς επίσης να συγγράφουν οι
ίδιοι οι ιδιώτες τις προδιαγραφές των έργων. Να το πούµε απλά,
για να το καταλάβει ο κόσµος. Να τους παραγγέλνουµε ένα
φράγµα εκατό µέτρα, να το κάνουν πενήντα µέτρα και να µετράνε οι ίδιοι µε τη µεζούρα αν ήταν πενήντα ή εκατό µέτρα.
Αυτό, λοιπόν, νοµοθετήσατε, τη συγγραφή και των προδιαγραφών των έργων, αλλά και των τιµολογίων, από τους ιδιώτες, δηλαδή ελέγχουν τα τιµολόγια που εκδίδουν οι ίδιοι οι ιδιώτες, ενώ
βεβαίως κατήργησε την απαίτηση τεχνικής επάρκειας από τις
αναθέτουσες αρχές.
Αυτό νοµοθέτησε η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» πριν από
έναν µήνα, αλλά δεν σταµάτησε εκεί λόγω της δίψας των παρασιτικών. Τώρα γίνεται και της µόδας η έκφραση, θα τη µάθει καλά
ελληνικός λαός από τα διάφορα κανάλια µε τη φασιστική ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Οι παρασιτικοί έχουν µεγάλη δίψα για
«αρπαχτή», ενώ πεθαίνει ο ελληνικός λαός από την πείνα, από
λογαριασµούς ενέργειας.
Πριν λίγες µέρες, µόλις την περασµένη Πέµπτη, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, στις 3 Μαρτίου του 2021 δεν
σταµάτησε η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» στο προηγούµενο νοµοθέτηµα, αλλά τι έκανε; Έκοψε και έραψε το θεσµικό πλαίσιο
των δηµοσίων συµβάσεών µας στα µέτρα της ελληνικής ολιγαρχίας. Με το νοµοθέτηµα –ποιο άλλο;- «Πρότυπες συµβάσεις».
Εδώ ήµασταν.
Με αυτό το νοµοθέτηµα τι αποκτούν οι τρεις-τέσσερις µεγάλες
κατασκευαστικές; Ποιες να είναι αυτές; Κουίζ: Ποιες να είναι
αυτές; «ΤΕΡΝΑ» –σας θυµίζει τίποτα, δεν ντρέπεται κανένας;«ΕΛΛΑΚΤΩΡ», «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», αυτές οι τρεις αποκτούν το προνόµιο
να ορίζουν τα δηµόσια έργα. Να επιλέγουν ποια θα είναι, πώς θα
είναι και τα λοιπά.
Και µε το δηµόσιο να κάνει τι; Να κάνει -λυπάµαι, κύριε Πικραµµένε που θα σας το πω έτσι ωµά- ένα µόνο πράγµα: να χρηµατοδοτεί, να δανείζεται και να πληρώνει έτσι τους εθνικούς αυτούς
ευεργέτες ή, αν προτιµάτε –όπως έλεγε ο προ-προηγούµενος
Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας- τους εθνικούς αυτούς µαστροπούς. Τους εθνικούς «νταβατζήδες» είχε πει για την ακρίβεια ο
Κώστας Καραµανλής.
Σχετικά µε το Ταµείο Ανάκαµψης, είναι προφανές, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές και Υπουργοί, ότι η «Μητσοτάκης Κυριάκος
Α.Ε.» καλιµπράρει το θεσµικό πλαίσιο, ώστε να ξεκοκκαλίσει το
Ταµείο Ανάκαµψης, να το ξεκοκκαλίσουν οι γνωστοί προαναφερθέντες και άλλοι µαζί τους εθνικοί µας ευεργέτες.
Τα δηµόσια έργα και οι προµήθειες αποτελούν προνοµιακό
πεδίο για το γνωστό φαγοπότι στην υγεία των κορόιδων, του ελληνικού λαού δηλαδή, ο οποίος χειµάζεται –επαναλαµβάνω- από
λογαριασµούς ΔΕΗ, από το πετρέλαιο που αγοράζει και από τη
βενζίνη που δεν έχει να βάλει στα αυτοκίνητα του και για τα
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οποία ο Πορτοσάλτε είπε ότι κακώς έχουν αυτοκίνητα, αφού δεν
είναι πλούσιοι.
Καταψηφίζουµε µε χέρια, µε δόντια, µε νύχια, µε κάθε τρόπο
και επαναλαµβάνουµε ότι ο σκοπός της Νέας Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων είναι να ελεγχθεί –υποτίθεται- η ορθή εφαρµογή του εθνικού δικαίου.
Όµως, κύριε Πικραµµένε µου, όταν αυτό έχει καταστεί όχηµα
καταλήστευσης της κοινωνίας από την ολιγαρχία -όπου θα εξηγήσω-, εξ ορισµού η αρχή αυτή είναι καταδικασµένη, προαποτυχηµένη και –πολύ λυπάµαι που θα το πω- αντικοινωνική.
Καταψηφίζουµε, επαναλαµβάνω, µε νύχια και δόντια, χέρια και
βγαλµένα µάτια. Θα το καταψηφίζαµε ακόµα και µε το θάνατο
µας, αν έπρεπε να το πληρώσουµε.
Προσέξτε τώρα, µια γέφυρα που θα κάνω -πολύ ενδιαφέρουσα- µε τους παρασιτικούς ολιγάρχες µας και τον πιο διάσηµο
αυτές τις µέρες παρασιτικό ολιγάρχη του κόσµου, τον κ. Ροµάν
Αµπράµοβιτς. Χθες, εκποµπή του «BBC» ανέφερε ότι το 1995 ο
Ρώσος αυτός µεγιστάνας αγόρασε σε δηµοπρασία του ρωσικού
κράτους την πετρελαϊκή του εταιρεία -από τις µεγαλύτερες του
κόσµου- έναντι µόλις 250 εκατοµµυρίων λιρών –λιγότερα από
300 εκατοµµύρια δολάρια.
Η έρευνα της εκποµπής «Πανόραµα» της τηλεόρασης του
«BBC» υποστήριξε το βράδυ της Δευτέρας ότι έτσι έγινε η αρχή
της συσσώρευσης της τεράστιας σηµερινής του περιουσίας που
τρέχει να την κρύψει από το Ιόνιο στις βόρειες θάλασσες κ.λπ.,
µην του φάνε τα σκάφη, τα ελικόπτερα και τα λίαρ τζετ. Επικαλούµενη αντίτυπο εγγράφου των ρωσικών νοµικών υπηρεσιών,
η εκποµπή του «BBC» ανέφερε ότι το ‘95 ο Ρώσος µεγιστάνας
την αγόρασε 250 εκατοµµύρια λίρες. Πού τα βρήκε, ξέρετε; Από
πέντε συστηµικές ρώσικες τράπεζες. Από τον ρώσικο λαό τα
πήρε. Σας θυµίζει κάτι; Θα επανέλθω.
Το έγγραφο αυτό, προϊόν εισαγγελικής έρευνας της Ρωσίας,
που δεν προχώρησε, όπως αναφέρει η ρωσική κυβέρνηση, καταλήγει στο συµπέρασµα, πιθανολογεί µάλλον -µε συγχωρείτεότι µε αυτήν την αγορά ζηµιώθηκε από τη συγκεκριµένη συναλλαγή το ρωσικό δηµόσιο κατά 2,7 δισεκατοµµύρια δολάρια. Τι
σηµαίνει αυτό; Ο κ. Ροµάν Αµπράµοβιτς αγόρασε στην τιµή του
1 τοις χιλίοις της αντικειµενικής της αξίας τη µεγαλύτερη ρώσικη
πετρελαϊκή εταιρεία. Σας θυµίζει τίποτα; Αν δεν σας θυµίζει, θα
σας το θυµίσω εγώ αργότερα. Ο Ροµάν Αµπράµοβιτς ξέρετε τι
έκανε; Πούλησε την ίδια εταιρεία πίσω στο ρώσικο κράτος δέκα
χρόνια αργότερα έναντι τι ποσού λέτε, αγαπητέ κύριε Πικραµµένε; Έναντι δεκατριών δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Δηλαδή
αφού είχε κλέψει χίλιες φορές µε αυτά που έδωσε για να την
αποκτήσει, µετά έβγαλε επτά φορές παραπάνω ξαναπουλώντας
την στο ρώσικο δηµόσιο.
Όλα αυτά δεν σας θυµίζουν τον κ. Λάτση; Ο οποίος, ειρήσθω
εν παρόδω, υποτίθεται ότι φτιάχνει το Ελληνικό, το θαυµάσιο
έργο ανάπλασης, το οποίο µόλις τώρα άλλαξε γνώµη, δεν τον
συµφέρει πια. Το οικοπεδοποίησε και το πουλάει σε οικόπεδα για
πλούσιους φίλους του. Το έργο ανάπλασης πήγε στον καιρό,
όπως λέγαµε στο Πολεµικό Ναυτικό, στον άνεµο θα το περιµένουµε να ‘ρθει. Σας θυµίζει τον κ. Λάτση; Αν δεν σας τον θυµίζει,
να σας τον θυµίσω εγώ. Γιατί ο κ. Λάτσης έβαλε λιγότερο από 1
δισεκατοµµύριο για αυτό το έργο, ο εθνικός µας ευεργέτης,
αλλά πήρε 6 δισεκατοµµύρια από δάνεια -δανεικά κι αγύριστατα οποία είχε προεγγυηθεί ο κ. Γεωργιάδης και το ελληνικό δηµόσιο των ελληνικών πέντε συστηµικών τραπεζών, τις οποίες ο
φτωχός δύσµοιρος ελληνικός λαός έχει ανακεφαλαιοποιήσει από
τη δεκαετία του ‘80 µε 75 δισεκατοµµύρια ευρώ από το υστέρηµά του, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Ακόµα δεν σας θυµίζει
τίποτα; Ακόµα δεν σας θυµίζει κανέναν από τους παρασιτικούς
ολιγάρχες που τρέφει µε αγαστή φροντίδα, τρυφερότητα ο «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.»;
Θα σας πω εγώ λοιπόν τι θυµίζει στο τέλος. Η επιστροφή της
εταιρείας στον ρωσικό λαό δέκα χρόνια µετά στα 13 δισεκατοµµύριε ξέρετε τι θυµίζει; Θυµίζει τον αείµνηστο Ωνάση, τον περίφηµο Ωνάση, που είναι ο πρώτος διδάξας των παρασιτικών
αυτής της χώρας. Ξέρετε τι έκανε ο Ωνάσης; Του χαρίστηκε η
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» εταιρεία, η οποία ήταν ένα απίστευτα ακριβό
πράγµα, που κόστιζε απίστευτα στο ελληνικό δηµόσιο και στον
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ελληνικό λαό. Αφού του χαρίστηκε, έκανε τα µύρια όσα. Την
έστελνε για να του φέρνει, παραδείγµατος χάριν, φιλέτο καφέ
ντε παρί η κόρη του η Χριστίνα Ωνάση από το Παρίσι για να το
φάει ζεστό µε πτήση τσάρτερ. Ένα αεροπλάνο της Ελλάδας πήγαινε και έφερνε αυτό από το Καφέ ντε Παρί για να το φάει η παρασιτική αυτή κόρη του παρασιτικού κ. Ωνάση.
Και έχει µείνει αλησµόνητη ως αλήστου µνήµης, αξέχαστης
µνήµης η φράση του ίδιου του Ωνάση σε στενό του συνεργάτη αναφέρεται στα αποµνηµονεύµατα, δεν τη λέω εγώ- που λέει: «Η
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», αγαπητέ, είναι ένα µάτσο κόπρανα». Δεν τα λέει
κόπρανα, τα λέει «σκα…». Εγώ τα λέω κόπρανα γιατί είµαι στη
Βουλή των Ελλήνων και δεν είµαι ο Ωνάσης, είµαι άνθρωπος ευυπόληπτος, δεν είµαι αληταράς, όπως ήταν ο Ωνάσης. Λέει, λοιπόν, επί λέξει: «Η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», αγαπητέ, αποτελεί ένα µάτσο
κόπρανα, το οποίο όταν αρχίσει να σκυλοβρωµάει, θα το παρκάρουµε στο γκόβερνο». Ξέρετε τι σηµαίνει γκόβερνο; Είναι ιταλικής καταγωγής, λατινικής, είναι η κυβέρνηση. Ήξερε η
κυβέρνηση τότε της τότε παρακατάστασης ότι χαρίζει κάτι, ένα
εθνικό στολίδι στον Ωνάση, ο οποίος µόλις αυτό γεµίσει κόπρανα
και σκυλοβρωµίσει θα το ξαναγυρίσει στο γκόβερνο. Όταν το
πήρε το γκόβερνο το σηµερινό ξέρετε τι το έκανε αυτό το βαρέλι
µε τα κόπρανα; Το χάρισε στον κ. Βασίλη Βασιλάκη της
«AEGEAN», αυτό έκανε. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Η ιστορία µε τον παρασιτικό Ωνάση συνεχίζεται.
Ο κ. Αµπράµοβιτς, λοιπόν, ο οποίος πούλησε αυτήν την εταιρεία, σύµφωνα µε το BBC, σε δίκη στο Λονδίνο σε βάρος του το
2010, µε ενάγοντα τον συνεργάτη του ‘95 Μπόρις Μπερεζόφσκι,
είχε παραδεχθεί στο ακροατήριο ως κατηγορούµενος ότι είχε
δώσει στον κ. Μπερεζόφσκι δέκα εκατοµµύρια δολάρια για να
δωροδοκήσει αξιωµατούχο του Κρεµλίνου, ώστε να αποκτήσει
την πετρελαϊκή εταιρεία στο 1 τοις χιλίοις της αξίας της. Αν όλα
αυτά δεν σας θυµίζουν τίποτα απ’ ό,τι γίνεται όλα τα µνηµονιακά
χρόνια µε το υστέρηµα του ελληνικού λαού, τότε -λυπάµαι που
θα σας το πω έτσι ωµά- δεν έχετε την παραµικρή πιθανότητα να
γιατρευτείτε και δεν έχετε και την παραµικρή πιθανότητα να τερµατίσετε τον πολιτικό σας βίο µέσα σε εντιµότητα.
Τώρα, κυρία Πρόεδρε, την πανδηµία την ξεχάσαµε. Παραλίγο
να την ξεχάσουµε, θα τη ξεχνάγαµε, αλλά αρρώστησε ο Πρωθυπουργός, αρρώστησε από την πανδηµία ο Πρόεδρος της Βουλής
µας, αρρώστησε ένας από τους Αντιπροέδρους της Βουλής µας.
Εύχοµαι ολόψυχα τόσο στον Πρόεδρό µας, τον κ. Τασούλα, να
γίνει καλά, όσο βεβαίως και στον Αθανασίου, τον Αντιπρόεδρο
της Βουλής µας, να γίνει καλά. Αλλά εξαιτίας της θεσµικότητας,
πάνω απ’ όλα, εύχοµαι ολόψυχα στον Πρωθυπουργό µας, τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, να γίνει καλά και του εύχοµαι επίσης ολόψυχα, όταν αυτή η ασθένεια µε το καλό αποδράµει, να πάρει από
το κορµί του και την ανώνυµη εταιρεία να τον ελευθερώσει από
αυτό το χτικιό που τον κατατρώγει και να µείνει σκέτος, ελεύθερος και ωραίος ο άνθρωπος ο Πρωθυπουργός µας. Αυτή είναι η
ευχή µας.
Δεν θα µακρηγορήσω, κυρία Πρόεδρε, εξάλλου δεν θα ξαναµιλήσω όλη την ηµέρα, δεν θα ξαναζητήσω τον λόγο. Έχω να πω
µερικά πράγµατα όµως. Παράλληλα µε τον κ. Μητσοτάκη, τον κ.
Τασούλα και τον κ. Αθανασίου και πάρα πολλούς άλλους από
εµάς εδώ µέσα, νοσούν τόσοι Έλληνες, πάνω από είκοσι δύο χιλιάδες την ηµέρα, ενώ πέθαναν µόλις χτες εβδοµήντα άνθρωποι.
Ξέρετε, συνεχίζουν να πεθαίνουν εβδοµήντα άνθρωποι. Έχουµε
περάσει τους είκοσι έξι χιλιάδες νεκρούς. Και ξέρετε γιατί σας
εγκαλώ; Δεν σας εγκαλώ γιατί ξεχάστηκε. Ορθώς ξεχάστηκε,
καθώς αυτήν τη στιγµή φλέγεται η περιοχή µας. Ορθώς σε έναν
βαθµό.
Σας εγκαλούµε όµως γιατί έχετε τελείως ξεδιάντροπα για πολλοστή φορά προαναγγείλει τη µόνιµη πρόσληψη -πριν από δύο
µήνες το έκανε ο κ. Πλεύρης από αυτό εδώ το Βήµα ή από εκείνο
εκεί το Βήµα, αγαπητέ κύριε Πικραµµένε- επτακοσίων επιτέλους
γιατρών, που τι θα αποτελούσε αυτή η πρόσληψη; Ένα έρηµο
φύλλο συκής µπροστά στη γύµνια της µη πρόσληψης των
τριάντα χιλιάδων που χρειαζόταν το σύστηµα πριν από τον κορωνοϊό.
Έχετε λοιπόν το θράσος να είστε όλοι εδώ, όχι εσείς, η ηγεσία
σας, ούτε καν εσείς, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι από το
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σπίτι του λόγω της αρρώστιας ο άνθρωπος, ενώ αυτή η σκιά,
αυτό το φύλλο συκής, αυτή η παραλλαγή για να κοροϊδέψει την
κοινωνία, το πόπολο, δεν έχετε ακόµα πραγµατοποιήσει αυτό το
φύλλο σκιάς. Δεν έχετε προσλάβει ακόµα ούτε τους επτακόσιους, όχι τους τριάντα χιλιάδες που λέµε εµείς στο ΜέΡΑ, όχι τους
δεκαοκτώ χιλιάδες που έλεγε ο κ. Ξανθός, όχι τους δώδεκα χιλιάδες που έλεγε ο προηγούµενος Πρωθυπουργός σας, ο κ. Σαµαράς. Ούτε τους επτακόσιους, βρε αθεόφοβοι, που
εξαγγείλατε για να κλείσετε τα στόµατα του κόσµου; Ούτε αυτούς.
Θα συνεχίσω λίγο ακόµα, κυρία Πρόεδρε, για να πω ότι την είδηση για τον παρασιτικό ολιγάρχη κ. Αµπράµοβιτς τη µετέφερε
στην Ελλάδα ποιος άλλος; Το σάιτ του «ΣΚΑΪ». Αυτό δεν είναι
πολύ ενδιαφέρον; Ο «ΣΚΑΪ» µας ενηµέρωσε για το πώς γίνεται
αυτή η βρώµικη δουλειά, όπως σας την περιέγραψα. Ο «ΣΚΑΪ»
δεν έχει βρει καµµία οµοιότητα, καµµία συνάφεια µε τον κ.
Λάτση, τον κ. Νιάρχο, τους κυρίους Βαρδινογιάννηδες.
Και θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, µε αυτό, αν µου επιτρέπετε.
Έχουµε ένα θέµα εδώ -πέρα από όλα αυτά που συζητάµε µεταξύ
τυριού και αχλαδιού ανάµεσά µας εδώ, µεταξύ κατεργαρέων,
όπως µου αρέσει να λέω- να υπάρξει λίγη ειλικρίνεια. Ποιο είναι
το θέµα; Το θέµα είναι οι λογαριασµοί της ΔΕΗ. Οι λογαριασµοί
της ΔΕΗ, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, έχουν τετραπλασιαστεί. Και ο λογαριασµός που µου ήρθε τετραπλασιασµένος έχει ηµεροµηνία που µετράει την κατανάλωση από τις 28
Δεκεµβρίου µέχρι τις 26 Ιανουαρίου. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι
όχι απλώς δεν έχει επηρεαστεί από εξαγγελίες πολέµου, καθώς
δεν υπήρχαν σύννεφα στον ορίζοντα, δεν έχει καν πιθανότατα
επηρεαστεί από τις διεθνείς ανατιµήσεις που είχαν συµβεί πριν
τον πόλεµο, από το άθλιο χρηµατιστήριο στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας µάς έβαλε και συνεχίζετε να µας κρατάτε.
Θέλω να εξηγήσω στον ελληνικό λαό -σε ένα λεπτό θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, µε αυτό- πώς ακριβώς γίνεται η αρπαχτή
για να σηκωθεί, να εξεγερθεί και να ρίξει την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο το πρωί. Ακούστε, κυρία Πρόεδρε,
ακούστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούστε, κύριοι Υπουργοί,
κάθε πρωί πώς κλέβουν τον ελληνικό λαό έξι παρασιτικοί θεσµικοί ολιγάρχες µας σαν τον κ. Ροµάν Αµπράµοβιτς.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, ποιοι είναι αυτοί που παράγουν ρεύµα
στην Ελλάδα; Ποιοι είναι αυτοί που παίζουν τις ζωές µας κάθε
πρωί στο χρηµατιστήριο ενέργειας; Είναι οι εξής κύριοι: Ο κ. Λάτσης µε την «ELPEDISON» του. Ο κ. Περιστέρης µε τον
«ΗΡΩΝΑ». Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» του κ. Λάτση. Επίσης, ο
κ. Λάτσης από άλλη άκρη µε την «ELPEDISON». Ο κ. Μυτιληναίος
µε τη «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ». Η «PROTERGIA» του Μυτιληναίου και η
«MOTOR OIL» του Βαρδινογιάννη. Τι κάνουν, ελληνικέ λαέ, αυτοί
οι άνθρωποι κάθε πρωί; Παριστάνουν ότι µπαίνουν σε ένα διεθνές, σε ένα παγκόσµιο χρηµατιστήριο ενέργειας, µόνο που από
την Ελλάδα µπαίνουν µόνο αυτοί οι πέντε.
Αυτοί οι πέντε, λοιπόν, πίνοντας καφέ µέσω τηλεδιάσκεψης,
έχουν προαποφασίσει πώς θα πουλήσουν την ενέργεια σήµερα
στην Ελλάδα. Ξέρετε πώς γίνεται το κόλπο; Σας το περιέγραψα
την προηγούµενη φορά, θα το πω κι άλλη µια φορά. Η ενέργεια
που παράγεται, παράγεται από πολλές πηγές από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, από αιολικά πάρκα, από ανεµογεννήτριες,
από λιγνίτες φυσικά, από φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο τυγχάνει να είναι έως 1.000% πιο ακριβό από όλα τα άλλα. Τύγχανε
τουλάχιστον πριν την εισβολή του κ. Πούτιν. Τώρα θα είναι δεκατέσσερις χιλιάδες πιο ακριβό από όλα τα άλλα. Αρκεί αυτοί οι
πέντε παρασιτικοί κτηνώδεις ολιγάρχες που δεν έχουν δουλέψει
µια µέρα στη ζωή τους όπως και όλοι εσείς και εγώ, ούτε µια
µέρα αυτά τα πέντε υποκείµενα δεν έχουν εργαστεί, αυτοί οι
πέντε µπαίνουν το πρωί και λένε: Θα πάρω σε αυτήν την τιµή
όλες τις πηγές ενέργειας που θα πουλήσω στους Έλληνες, αλλά
στο τέλος, στο τελευταίο τέταρτο, θα πάρω και µια µονάδα, 50
ευρώ, φυσικό αέριο. Έτσι θα έχω το δικαίωµα µε το παρασιτικό
διεθνές παρασιτικό κατεστηµένο γι’ αυτή τη δουλειά χρηµατιστήριο ενέργειας να πουλάω στο θύµα µου, στον Έλληνα –που θα
ξεσηκωθεί και θα σας πάρει µε τις πέτρες- στην τιµή αυτή όλο
το πακέτο που αγόρασα 1.000% φθηνότερα.
Είναι λίγο περίπλοκο αλλά αν γίνει απόλυτα κατανοητό, κυρία
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Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, από τον ελληνικό λαό δεν θα σας µείνει όχι µέρα στην εξουσία, αλλά δεν θα σας µείνει ούτε ώρα.
Αν καταλάβουν ότι τώρα, µετά δεκατρία χρόνια µνηµόνια, µετά
τη ρωσική εισβολή που µας έχει στοχοποιήσει γιατί έχετε δώσει
τη βάση της Αλεξανδρούπολης και γιατί στέλνετε και καλάσνικοφ, αν καταλάβουν ότι οι λογαριασµοί από 90 ευρώ έγιναν 500
ευρώ και έχουµε συνέχεια γιατί ο πόλεµος δεν έχει αποτυπωθεί
και θα γίνουν 1.500, θα πέσετε σε ώρες.
Αυτά γίνονται µόνο και µόνο γιατί έξι παρασιτικά υποκείµενα
που δεν έχουν δουλέψει µισή ώρα στη ζωή τους είναι οι εντολείς
σας οι οποίοι σας έχουν στο χέρι. Εδώ σας έχει ο Φουρθιώτης,
δεν θα σας έχει ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης; Γελιόµαστε; Σας
έχουν στο χέρι και σας αναγκάζουν να δέχεστε αυτή την κλοπή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τα σπίτια του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τον λίγο παραπάνω
χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, τον λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, είναι έτοιµες οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που ανέπτυξα προηγουµένως και τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραµµένος καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9751

9752

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9753

9754

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Αγγελική Αδαµόπουλο ανεξάρτητη
Βουλευτής.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο για την
ενιαία αρχή των δηµοσίων συµβάσεων και η απόφαση της Κυβέρνησης να ασχοληθεί νοµοθετικά µε τον χώρο των δηµοσίων
συµβάσεων µου θύµισε µία πρόσφατη δήλωση που έκανε ο
Υπουργός ο κ. Καραµανλής ότι δεν είµαστε στη χώρα των θαυµάτων. Βεβαίως αυτή η δήλωση του κυρίου Υπουργού µπορεί να
έγινε µε άσχετη τελείως αφορµή, όµως, ταιριάζει ιδιαίτερα µε το
γεγονός ότι η Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή κατεβάζει ένα νοµοσχέδιο για τον τρόπο µε τον οποίο θα µοιράζεται το δηµόσιο
χρήµα και θα γίνονται οι αναθέσεις. Και θα εξηγήσω ευθύς αµέσως τι εννοώ.
Δεν είναι χώρα των θαυµάτων η χώρα στην οποία κοιµάσαι
οµόρρυθµος εταίρος µε αστείους τζίρους και ξαφνικά από το
πουθενά ξυπνάς ένας µεγαλοπροµηθευτής κυριολεκτικά του δηµοσίου, µε απευθείας ανάθεση πάντα, για διάφορα είδη καθαρισµού και απολύµανσης; Δεν είναι χώρα των θαυµάτων η χώρα
στην οποία το δηµόσιο πλήρωσε, µε απευθείας ανάθεση πάντα,
χιλιάδες λίτρα χλωρίνης σε τιµή µονάδος πολύ µεγαλύτερη από
την τιµή λιανικής που θα πλήρωνε ο πελάτης στο σουπερµάρκετ
για ένα µπουκάλι; Δεν είναι χώρα των θαυµάτων η χώρα στην
οποία εσείς ως Κυβέρνηση έχετε ξεχειλώσει κυριολεκτικά από
τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, έχετε κάνει µε πρόσχηµα
την πανδηµία τους δηµόσιους διαγωνισµούς να είναι µια σπάνια
εξαίρεση και βεβαίως έχετε µοιράσει πάλι µε απευθείας ανάθεση
3 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Και δεν είναι δικό σας θαύµα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που ο ν.4412 έχει γίνει κουρελόχαρτο κυριολεκτικά
στα χέρια σας; Δεν είναι χώρα των θαυµάτων η χώρα στην οποία
αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Πέτσας, µοίρασε σαν στραγάλια 80
εκατοµµύρια ευρώ στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της δικής του
επιλογής και αρνείται µε οποιονδήποτε τρόπο να λογοδοτήσει.
Είµαστε η χώρα στην οποία τρέχει ο πληθωρισµός στο 7,2%
µε επιτόκια καταθέσεων στο µηδέν και έχουµε και τον κ. Ρέγκλινγκ να µας λέει ότι πρέπει να επιστρέψουµε σε πλεονάσµατα
γύρω στο 2,5%. Και βεβαίως είµαστε η χώρα στην οποία οι συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα πηγαίνουν από το κακό
στο χειρότερο. Και εσείς τι µας λέτε; Μας λέτε ότι αυτό είναι το
σωστό και θέλετε από εδώ και πέρα να παραδώσετε για εκµετάλλευση στους ιδιώτες όποιες δηµόσιες υποδοµές έχουν αποµείνει. Αυτό αναρωτιέται και αυτό λέει ο κύριος Υπουργός, αν
είµαστε στη χώρα των θαυµάτων.
Σας λέω, λοιπόν, ότι αφού πήρατε αυτή τη χώρα, την έχετε ποτίσει µε το µαγικό φίλτρο της αρπαγής, την έχετε µικρύνει όπως
ακριβώς η «Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων», την έχετε πετάξει
σε ένα λαγούµι δίχως πάτο και έρχεστε τώρα και τι µας λέτε; Ότι
µε αυτό το νοµοσχέδιο ισχυροποιείτε τη θέση του δηµόσιου εποπτικού µηχανισµού, της αρχής των δηµοσίων συµβάσεων, ενώ
πολύ σύντοµα το δηµόσιο χρήµα θα τρέχει µε υπερταχεία εξπρές ανάµεσα σε διάφορα χέρια σε έργα άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σε µία χώρα µε έλλειµµα γρήγορου και αποτελεσµατικού ελέγχου και βεβαίως χωρίς τους απαραίτητους πόρους, χωρίς την
απαραίτητη στελεχιακή και εκπαιδευτική ενίσχυση, εσείς µας
λέτε ότι θα φέρετε ένα θαύµα και θα είστε και γρήγοροι και
ασφαλείς. Προφανώς είναι µια απατηλή υπόσχεση, διότι εσείς οι
ίδιοι θέλετε εµπόδια στο µοίρασµα της πίτας µεταξύ των «ηµετέρων».
Κάπως έτσι προκύπτει ακριβώς το ζήτηµα της αδυναµίας
αυτού του νοµοσχεδίου να ανταποκριθεί στην ανάγκη στελέχωσης της αρχής µε ένα ικανό και άξιο προσωπικό. Μας µιλάτε και
ασχολείστε µε τους συµβούλους της αρχής, τους συνταξιούχους, οι οποίοι σαφέστατα και είναι άνθρωποι που έχουν πολύ
µεγάλη εµπειρία. Εννοείται ότι αξίζουν τον σεβασµό για την εµπειρία και τη γνώση τους και οι οποίοι πολύ ορθά θα πρέπει να
πληρώνονται για τις δαπάνες τις οποίες καταβάλλουν προκειµέ-
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νου να ασκήσουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Όµως, δεν
είδα καµµία διάταξη για τη διασφάλιση του brain gain, το οποίο
εξαντλείται στα υψηλόµισθα γαλάζια στελέχη µε τους πενταψήφιους και τους εξαψήφιους µισθούς που στελεχώνουν τις διάφορες υπηρεσίες και τους διάφορους φορείς.
Δεν δίνετε τόπο στα νιάτα τα οποία έχουν κατάρτιση, έχουν
γνώση, έχουν προσόντα, έχουν επάρκεια, έχουν περίσσευµα αντοχών, έχουν πλεόνασµα διάθεσης και ικανότητας για παραγωγική εξέλιξη, πολλώ δε µάλλον όταν µιλάµε για µια αρχή η οποία
έχει χτυπητές αδυναµίες σε ανθρώπινο δυναµικό το οποίο δουλεύει στο πεδίο.
Και παρά τις καθησυχαστικές πρωτοβουλίες του κυρίου Αντιπροέδρου, εδώ δηµιουργείται, όπως πολύ ορθά επεσήµανε και
ανέλυσε ο κ. Καστανίδης, ένα πρόβληµα ανεξαρτησίας της
αρχής. Δεν µπορούµε να µιλάµε για µία ανεξάρτητη αρχή όταν
στο πολύ καίριο και ουσιώδες ζήτηµα της ανάδειξης και της επιλογής της ηγεσίας, τον κεντρικό και καίριο ρόλο τον έχει ο
Υπουργός ή για να το πω καλύτερα το κολέγιο των Υπουργών.
Μιλάµε για µία µειοψηφία µε απόλυτους αριθµούς, διότι ναι µεν
µπορεί να έχετε το εκατόν πενήντα συν ένα στη Βουλή, αλλά
αυτό δεν σηµαίνει ότι η κάλπη δεν έδειξε 40-60.
Όταν, λοιπόν, µιλάµε για µία αρχή η οποία ελέγχει τη νοµιµότητα αυτών των συµβάσεων έργου, προµηθειών, που είναι συµβάσεις κόστους πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ, θα πρέπει στο
θέµα των προέδρων και των στελεχών αυτών των ανεξάρτητων
αρχών να υπάρχουν κάποιες ευρύτερες δηµοκρατικές και διακοµµατικές συναινέσεις που να έχουν ακριβώς τον ρόλο σε αυτά
τα κεντρικά ζητήµατα. Αυτές, λοιπόν, είναι οι πολύ ουσιώδεις δηµοκρατικές τοµές που αποφεύγετε συστηµατικά σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα τελειώσω µε µια τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
-απευθύνοµαι στον κύριο Υφυπουργό- η οποία έχει να κάνει µε
την ενιαιοποίηση των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Πειραιά. Είναι
το άρθρο 6. Δυστυχώς, εδώ δηµιουργούνται κάποια θέµατα,
κύριε Υπουργέ, διότι µετακυλίεται το βάρος για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στους ειρηνοδίκες
των Αθηνών οι οποίοι έχουν απ’ ό,τι έλαβα εις γνώση µου, έχουν
διεκπεραιώσει αυτές τις υποθέσεις ήταν πολύ συνεπείς στη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Αυτήν τη στιγµή µε την ενιαιοποίηση ουσιαστικά µετακυλίεται
το βάρος σε αυτούς για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις που υπερβαίνουν τον ετήσιο όγκο των υποθέσεων που πρέπει να διεκπεραιώνουν έτσι και αλλιώς.
Επίσης, βάζετε πταισµατοδίκες οι οποίοι έχουν ηλικία πενήντα
πέντε και εξήντα ετών και οι οποίοι δεν έχουν καµµία εµπειρία
στο να γράφουν υποθέσεις, στο να εκδίδουν, να επεξεργάζονται
και να γράφουν αποφάσεις -ασχολούνται µόνο µε την ποινική
προδικασία-, όπως επίσης και τους δόκιµους ειρηνοδίκες, οι
οποίοι µετά από δύο µόνο µήνες πρακτικής άσκησης θα πρέπει
να γράφουν «στο πόδι» αποφάσεις. Είναι µια αδικία σε βάρος
των ειρηνοδικών των Αθηνών και καλό θα είναι να αποσύρετε
αυτήν την τροπολογία.
Η πρόταση που σας έχει γίνει είναι να παρατείνετε µέχρι έναν
χρόνο ακόµη την προθεσµία εκδίκασης αυτών των υποθέσεων,
δηλαδή µέχρι τον Δεκέµβριο του 2023 και από εκεί και πέρα να
αναλάβουν αυτό το έργο κάποιοι δόκιµοι, οι οποίοι όµως θα
έχουν υποβληθεί σε έναν ικανό χρόνο πρακτικής άσκησης και
δοκιµής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρατάµε στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποτελεί µια καλή πρακτική για τη
νοµοθέτηση στο µέλλον. Το λέω αυτό γιατί ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης, ο κ. Πικραµµένος, εισηγείται σήµερα προς τη
Βουλή των Ελλήνων ένα νοµοσχέδιο το οποίο στηρίζεται επάνω
σε τέσσερις αρχές -όπως εγώ τουλάχιστον µπορώ να αποκωδικοποιήσω- για τη συζήτηση η οποία έγινε, αλλά και για το περιε-
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χόµενο του νοµοσχεδίου.
Πρώτον: Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο σέβεται τους υφιστάµενους θεσµούς, όπως θα εξηγήσω.
Δεύτερον: Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο σεβάστηκε τους φορείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν µε παρατηρήσεις, αλλά και όλα τα
κόµµατα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων
έγινε αποδεκτή.
Τρίτον: Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποδεικνύει στην πράξη
ότι η Κυβέρνηση αποδέχεται τη διοικητική λειτουργία του κράτους και τη συνέχιση του κράτους.
Τέταρτον: Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται και προσδιορίζει σε ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της δηµόσιας διοίκησης τις
αρρυθµίες οι οποίες υπάρχουν και έρχεται και τις βελτιώνει. Αυτό
νοµίζω ότι συµπυκνώνει το περιεχόµενο και τη σοφία αυτού του
νοµοσχεδίου και εξηγούµαι.
Σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο αξίζει κάποιος να κάνει µια ιστορική
διαδροµή, γιατί αξίζει να αναδείξει και την ιστορικότητα των θεσµών που προϋπήρχαν αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας,
γιατί έτσι ακριβώς κάνουν η ίδια η Κυβέρνηση και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, δείχνοντας σεβασµό στους υφιστάµενους θεσµούς.
Πολύ σωστά ειπώθηκε -και θα το επαναλάβω και εγώ- ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, η ονοµαζόµενη
ΕΑΑΔΗΣΥ, δηµιουργήθηκε µε τον ν.4013/2011, όπως είπε και ο
κ. Καστανίδης.
Ήταν σωστή η θεσµική παρέµβαση; Βεβαίως και ήταν. Ήταν
µια αναγκαία θεσµική παρέµβαση σε ένα κενό που υπήρχε στο
ελληνικό κράτος, σε έναν κρίσιµο κρίκο για τα δηµόσια πράγµατα
του τόπου υπέρ της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας σε
ένα ζήτηµα το οποίο αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις.
Καθώς πέρασε ο χρόνος, αναδείχθηκε ότι έπρεπε να υπάρξει
µια δεύτερη παρέµβαση και έπρεπε να είναι η παρέµβαση της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Έγινε νόµος επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ν.4412/2016.
Λειτούργησαν αυτοί οι δύο θεσµοί; Λειτούργησαν. Τι αποδείχθηκε, όµως, στην πράξη; Αποδείχθηκαν αρρυθµίες, αβελτηρίες
και προβλήµατα αλληλοεπικαλύψεων, αλλά και αδυναµίας λειτουργίας, κυρίως της ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τι έρχεται σήµερα και κάνει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δια του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης; Παίρνει αυτούς
τους υφιστάµενους θεσµούς και τους ενοποιεί. Γιατί; Για να βελτιώσει τη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα και να κάνει καλύτερη την επόπτευση πάνω στο κρίσιµο ζήτηµα των δηµόσιων
συµβάσεων.
Ακούστηκαν οι φορείς οι οποίοι εµπλέκονται µε τις δύο αυτές
ανεξάρτητες αρχές; Βεβαίως. Ακούστηκαν στην επιτροπή. Ακούστηκαν παρατηρήσεις και επιµέρους απόψεις; Βεβαίως. Υπήρχε
ένας µακροχρόνιος διάλογος, δηµόσια διαβούλευση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ακούστηκαν τα κόµµατα; Κατέθεσαν παρατηρήσεις; Βεβαίως και τα κόµµατα συµµετείχαν. Γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο αυτό είναι προϊόν και πολιτικής συνεννόησης και συναίνεσης.
Μπαίνει το κρίσιµο ερώτηµα: Η Κυβέρνηση δια του Αντιπροέδρου έκανε αποδεκτές τις παρατηρήσεις; Εδώ είναι αυτό που
πραγµατικά πρέπει να είναι υπόδειγµα νοµοθετικής λειτουργίας
µιας κυβέρνησης. Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως
επισπεύδων νοµοθέτης αποδέχτηκε τη συντριπτική πλειοψηφία
των παρατηρήσεων.
Άρα, λοιπόν, έχουµε νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να βελτιώσει
υφιστάµενους θεσµούς, να φέρει περισσότερη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια στο κρίσιµο κοµµάτι των δηµόσιων συµβάσεων που όλοι εδώ µέσα λέµε πόσο σηµαντικό ρόλο παίζουν στα
ζητήµατα της οικονοµίας, των επενδύσεων και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Υπάρχουν τώρα διαφωνίες κάτω από τις οποίες µπορούµε να
πούµε ότι πίσω από µια διαφωνία δεν θα ψηφίσουµε ένα τόσο
σηµαντικό νοµοσχέδιο που αποδέχεται τη θεσµική προϊστορία,
όπως αυτή νοµοθετήθηκε και από το ΠΑΣΟΚ το 2011 και από τον
ΣΥΡΙΖΑ το 2016; Δυστυχώς, όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαµβάνοµαι, θα κάνω την εξής παρατήρηση. Από όλες τις τοποθετήσεις οι οποίες έγιναν, κρατώ αυτές των δύο εισηγητών των
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κοµµάτων, κατ’ εξοχήν του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Έρχεται η τοποθέτηση εκ µέρους του κ. Καστανίδη η οποία γίνεται µε έναν τρόπο που δύσκολα µπορεί να αµφισβητήσει κανείς
την επιχειρηµατολογία της. Δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, κύριε
Καστανίδη, αυτό το οποίο είπατε ως επιχείρηµα, ούτε να διαφωνήσει κανείς µαζί σας.
Όµως, εδώ είναι και το σηµείο στο οποίο –επιτρέψτε µου να
σας πω- συντάσσοµαι και πρέπει να συνταχθούµε πίσω από τη
δέσµευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο οποίος στην τοποθέτησή του προς εσάς και προς το Κοινοβούλιο είπε ότι δεν
διαφωνεί επί της αρχής ότι αυτή η νέα ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων συµβάσεων πρέπει να είναι αυξηµένης εµπιστοσύνης, αλλά
είπε ότι προσκρούει πάνω στον Κανονισµό λειτουργίας της Βουλής. Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, δεν µπορεί σήµερα να έρθει µε
µια νοµοθετική του παρέµβαση να αλλάξει τον Κανονισµό της
Βουλής.
Συνεπώς, για τι δεσµεύτηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης;
Δεσµεύτηκε –προς τιµήν του- ότι άµεσα, τη στιγµή που θα αλλάξει ο Κανονισµός της Βουλής, θα έρθει και θα εναρµονιστεί µε
οριζόντια νοµοθέτηση –αυτό είπε λίγο πριν στην τοποθέτησή του
και συµφωνεί- στο πνεύµα που είπατε και µε βάση το οποίο θα
είναι αυξηµένου κύρους και εµπιστοσύνης αυτή η ανεξάρτητη
αρχή. Άρα δεν αρνήθηκε την αυξηµένη εµπιστοσύνη που πρέπει
να έχουν τα πρόσωπα της ανεξάρτητης αρχής, απλά είναι θέµα
χρόνου µέχρι να εναρµονισθεί µε τον Κανονισµό της Βουλής.
Ο κ. Καστανίδης επικαλέστηκε τη δική του νοµοθετική πρωτοβουλία ως Υπουργός Εσωτερικών µε τον ν.4013/2011, εγώ όµως
διαβάζω ότι και εσείς τότε, κύριε Καστανίδη, ως Υπουργός που
φέρατε τη νοµοθεσία, περιγράψατε το πνεύµα το οποίο σήµερα
επικαλείστε, αλλά και το ίδιο το νοµοθέτηµα δεν έλυνε το θέµα
τότε. Είπε: «Εάν και εφόσον», όπως διαβάζω εδώ, «µέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Αλλά το πρόβλεψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το πρόβλεψε. Προσέξτε: Δεν εφαρµόστηκε. Το πρόβλεψε. Τώρα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
συµφωνεί µεν, δεσµεύεται όµως -και η δηµόσια δέσµευση αποτελεί δέσµευση- ότι µόλις αλλάξει ο Κανονισµός της Βουλής, µε
οριζόντια νοµοθέτηση θα το εφαρµόσει. Άρα έχουµε σύγκλιση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλό θα είναι να το ξαναδούµε. Εγώ πιστεύω
στη δέσµευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και στην καλή
του πρόθεση.
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον ν.4412/2016.
Πολύ σωστά ο κ. Χατζηγιαννάκης δεν επικαλέστηκε το συγκεκριµένο ζήτηµα, διότι νοµοθετήσατε ευθέως, χωρίς καν να δεσµευθείτε τότε ότι θα υπάρξει αυξηµένη πλειοψηφία στην εµπιστοσύνη των προσώπων που θα είναι στη δηµόσια αρχή.
Άρα, λοιπόν, καλό θα είναι αυτό το νοµοσχέδιο -το οποίο αποτελεί κοινή βάση και πρόταση σε όλο το υπόλοιπο πλαίσιο από
όλα τα κόµµατα που αποδέχθηκαν την ορθή λειτουργία και την
ορθή αναγκαιότητα να υπάρξει αυτή η νοµοθετική παρέµβαση
και η ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων αρχών- να γίνει αποδεκτό
από όλους, δείχνοντας και προς το πρόσωπο του κ. Πικραµµένου, ο οποίος πέρα από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου ως νοµοθετικά αυτός που έχει την πρωτοβουλία σήµερα, έδειξε την
καλύτερη δυνατή πρόθεση να αγκαλιάσει όλες τις παρατηρήσεις
σας. Δεν άφησε καµµία παρατήρηση απ’ έξω.
Οι αρµοδιότητες των δύο αρχών συνεχίζονται, οι θέσεις εργασίας διατηρούνται, ό,τι ζήτησε η Αντιπολίτευση –και η Μείζονα
και η Ελάσσονα- έγινε αποδεκτό, µε εξαίρεση το συγκεκριµένο
άρθρο.
Μήπως θα ήταν προτιµότερο να µπούµε πίσω από τη δέσµευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης –ρητορικό το ερώτηµα- να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, αφού µας εκφράζει και µας
ενώνει όλους και ενώνει και τη θεσµική προϊστορία των δύο ανεξάρτητων αρχών και να περιµένουµε την υλοποίηση της δέσµευσης του κυρίου Αντιπροέδρου, από τη στιγµή που δεσµεύθηκε
και δηµόσια;
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ουσία το
νοµοσχέδιο αυτό είναι µία αναγκαία διαρθρωτική αλλαγή, είναι
θεσµική τοµή, επιλύει αρρυθµίες και αβελτηρίες που έρχονται
από προϋπάρχοντες θεσµούς οι οποίοι ήταν απαραίτητοί και
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αυτοί να δηµιουργηθούν. Και σήµερα, πραγµατικά, στο τέλος
αυτής της διαδικασίας θα έχουµε µία νέα Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία θα εκπληροί όλα τα προαπαιτούµενα υπέρ της καλύτερης λειτουργίας, της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του συγκεκριµένου πολύ σηµαντικού
αυτού θεσµού και της περισσότερης και µεγαλύτερης διαφάνειας.
Και εµπιστεύοµαι απόλυτα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
σε αυτή τη δηµόσια δέσµευσή του ότι τη στιγµή που ο Κανονισµός της Βουλής θα τροποποιηθεί, θα έρθει µε οριζόντια νοµοθεσία, όπως είπε και ο ίδιος, να επιβάλει και την αυξηµένη
πλειοψηφία στα µέλη της Ανεξάρτητης αυτής Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων.
Άρα κρίνω αναγκαίο όλη η Βουλή να ταυτιστεί µε το νοµοσχέδιο, να δώσει θετική ψήφο και να περιµένουµε την πρωτοβουλία
εκ µέρους του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό µόνο, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που µου δίνετε τον λόγο, θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος.
Αντιλαµβάνοµαι την προσπάθεια την οποία κάνει ο κ. Βρούτσης και πρέπει να πω ότι εκτιµώ ιδιαιτέρως τα όσα είπε.
Θέλω να κάνω δύο κρίσιµες παρατηρήσεις. Το συζητούµενο
νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ρύθµιση που επιτρέπει σε τρεις Υπουργούς της Κυβέρνησης να προτείνουν αυτούς που θεωρούν ότι
πρέπει να προτείνουν για τη συγκρότηση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της αρχής και έχουµε τη γενική τοποθέτηση του κυρίου
Αντιπροέδρου ότι αν τροποποιηθεί ο Κανονισµός της Βουλής,
τότε θα
τροποποιήσει τον νόµο, αλλά η παρούσα, όµως, πρόβλεψη
είναι ότι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης κάνουν την πρόταση,
χωρίς κανένα εχέγγυο αξιοκρατικής και αντικειµενικής επιλογής.
Στον ν.4013 υπήρχε ρητή πρόβλεψη ότι η επιλογή γίνεται µε
βάση το άρθρο 101 του Συντάγµατος, δηλαδή µε οµοφωνία ή µε
τα 4/5. Και επειδή έπρεπε να διαµεσολαβήσει η συνεννόηση µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων, αλλά έπρεπε επίσης γρήγορα να
ιδρυθεί η αρχή, προκειµένου να αρχίσει τους ελέγχους νοµιµότητας στις δηµόσιες συµβάσεις, προβλέφθηκε αρχική απόφαση
του Υπουργικού Συµβουλίου και αµέσως µετά εφαρµογή του
ν.4013, δηλαδή του πάγιου κανόνα ότι απαιτείται οµοφωνία ή 4/5
στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Αντί, λοιπόν, άλλης αντίκρουσης, γιατί θα έχω την ευκαιρία και
στη δευτερολογία µου να πω πολλά στοιχεία γύρω από αυτή την
υπόθεση, ας κάνει η Κυβέρνηση την πρόβλεψη του ν.4013.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα
για να τοποθετηθεί επί της υπουργικής τροπολογίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Όντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι ενώπιον της
Εθνικής Αντιπροσωπείας για να παρουσιάσω τα άρθρα της τροπολογίας που αφορούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Με το πρώτο άρθρο εισάγονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις προς
άρση ασαφειών που έχουν προκύψει ως προς την τηρητέα διαδικασία στην κατεύθυνση και κατ’ αναψηλάφηση δίκη.
Επιπλέον, για λόγους οµαλής µετάβασης στο νέο δικονοµικό
καθεστώς, επαναφέρεται σε ισχύ µέχρι τις 30-6-2022 η παράγραφος 6 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για την
ελεύθερη εκποίηση, ως ίσχυε και πριν από την κατάργησή της.
Με το άρθρο 2, καθίσταται σαφές ότι η πενθήµερη προθεσµία
για την κατάθεση προσθήκης αντίκρουσης στις ειδικές διαδικασίες εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς υποθέσεις.
Με το άρθρο 3, εισάγεται ερµηνευτική διάταξη µε την οποία
υπογραµµίζεται ότι για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής αρµόδιοι είναι οι συµβολαιογράφοι των Εφε-
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τειακών Περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς. Λύνονται κάποιες παρεξηγήσεις που υπήρχαν σε σχέση µε αυτό.
Με το άρθρο 4, διευρύνεται το πεδίο του έργου των δικηγόρων, ώστε να παρέχουν τις νοµικές τους υπηρεσίες ως προς τον
έλεγχο της νοµιµότητας των αιτήσεων για την καταχώριση των
εγγραπτέων πράξεων στα κτηµατολογικά φύλλα και τη νοµική
στήριξη των συναλλασσοµένων σε όλα τα υποθηκοφυλακεία και
τα κτηµατολογικά γραφεία που υπάγονται στην αρµοδιότητα είτε
του φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» είτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Με αυτό τον τρόπο αντιλαµβάνεται κάποιος ότι αποσυµφορίζονται σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό τα κτηµατολογικά γραφεία
και τα υποθηκοφυλακεία της χώρας και ταυτόχρονα, ενισχύεται
σηµαντικά ο δικηγορικός κλάδος, ενώ διεκπεραιώνονται ταχύτερα και µε ασφάλεια δικαίου οι υποθέσεις των πολιτών.
Με το άρθρο 5, ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, όπως και η
συµπλήρωση, η τροποποίηση ή η αντικατάστασή του από την
ολοµέλεια των δικαστικών λειτουργών. Με τον τρόπο αυτό εναρµονίζεται η διαδικασία έγκρισης του Κανονισµού της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
µε τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της και τον επιτελικό της ρόλο
ως ιδιαίτερου κλάδου.
Όλα είναι ζητήµατα τα οποία αντιλαµβάνεστε ότι είναι σε µια
απόλυτη συνεννόηση και µε τις διοικήσεις των δικαστηρίων, αλλά
βεβαίως και µε την ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων.
Με το άρθρο 6 -για το οποίο ξέρω ότι υπήρξε µια συζήτηση
νωρίτερα-, επιδιώκεται ορθολογική και αποτελεσµατική κατανοµή των εκκρεµών υποθέσεων του ν.3869/2010 για τη ρύθµιση
οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων -ο γνωστός νόµος
Κατσέλη- που επαναπροσδιορίστηκαν µε το άρθρο 1 του
ν.4748/2020.
Αν θέλετε, φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι στη διάθεσή σας να συζητήσουµε για το συγκεκριµένο άρθρο αµέσως
µετά.
Με το άρθρο 7, απαλείφεται η διαζευκτική επιλογή της παράδοσης ανευρεθέντος δελτίου ταυτότητας στη διεύθυνση Εσωτερικών της αρµόδιας νοµαρχίας λόγω της κατάργησης της
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και περιορίζεται µόνο στην πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή.
Επιπλέον, εναρµονίζεται το ποσοτικό κριτήριο της κακουργηµατικής διάστασης του αδικήµατος κατάρτισης ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης µε σκοπό βλάβης ή προσχώρησης περιουσιακού
οφέλους µε τα αντίστοιχα χρηµατικά όρια των περιουσιακών αδικηµάτων του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα.
Με τη ρύθµιση του άρθρου 8 καθίσταται δυνατή η είσπραξη
της χρηµατικής ποινής που επιδικάζεται µε δικαστική απόφαση
σε βάρος του µέρους που δεν προσέρχεται στην υποχρεωτική
αρχική συνεδρίαση διαµεσολάβησης και αυτό ήταν ένα από τα
ζητήµατα τα οποία είχαµε ψηφίζοντας τον νόµο για τη διαµεσολάβηση.
Και µε το άρθρο 9, προβλέπεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως τέλεσης του διαγωνισµού των υποψηφίων δικηγόρων α’ και
β’ εξεταστικής περιόδου 2022 -που είχε ξαναγίνει, γνωρίζετε,
λόγω των συνθηκών της COVID- µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ή
άλλης διαδικτυακής εφαρµογής.
Τέλος, µε το άρθρο 10, καθίσταται δυνατή η σύναψη ή η αναδροµική παράταση των συµβάσεων φύλαξης των κτηρίων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης έως την 30η Ιουνίου 2022.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν να γίνεται ο έλεγχος των πιστοποιητικών εµβολιασµού, κρατούν µια συγκεκριµένη τάξη.
Γνωρίζετε ποια είναι όλη αυτή η διαδικασία.
Αντιλαµβάνεστε ότι είναι όλες ρυθµίσεις οι οποίες απαντούν
σε ζητήµατα τα οποία τίθενται είτε από τους δικαστικούς σχηµατισµούς είτε από τους ίδιους τους δικαστές είτε από τους δικηγόρους είτε ακόµη και από τους ίδιους τους πολίτες. Είµαι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριοι συνάδελφοι;
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα τα πω στην τοποθέτησή µου, αλλά θέλω
µερικές διευκρινίσεις για το άρθρο 6. Από ό,τι διαβάζω, το κείµενο του νόµου το επεκτείνετε αδιακρίτως σε όλη τη χώρα, που
σηµαίνει πρακτικά ότι ο προϊστάµενος του Εφετείου Θράκης θα
µπορεί να επιµερίζει υποθέσεις τοπικής αρµοδιότητας του Ειρηνοδικείου Δράµας στον ειρηνοδίκη Ορεστιάδας ή το αντίθετο;
Αυτό θέλετε να κάνετε; Αυτό βγάζω εγώ ως συµπέρασµα. Λέει
ο κ. Καστανίδης ότι όλα είναι στην Αθήνα. Κύριε Υπουργέ, αφορά
µόνον στο Εφετείο Αθήνας και Πειραιά; Γιατί λέει για κατανοµή
υποθέσεων µεταξύ ειρηνοδικών και πταισµατοδικών της ίδιας
εφετειακής περιφέρειας. Αυτό λέει ο τίτλος. Δεν προσδιορίζει
Αθηνών-Πειραιώς. Γίνεται µέσα µία ad hoc ρύθµιση. Αλλά µε
βάση τον τίτλο και όπως διαβάζω το κείµενο του νόµου συµπεραίνω ότι είναι σε όλη την επικράτεια. Θέλω κατ’ αρχάς µία διευκρίνιση επ’ αυτού εάν είστε πρόχειρος ή όταν είστε εν πάση
περιπτώσει. Λέει στον άρθρο 1 «κάθε εφετειακής περιφέρειας».
Και, επίσης, στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, οι δύο
µήνες που θα αφορούν στην άσκηση των συγκεκριµένων ειρηνοδικείων καλύπτουν όλο το διάστηµα της άσκησης ή αφού
«εξειδικευθούν» στο κοµµάτι των υπερχρεωµένων θα ασκηθούν
και περαιτέρω για το υπόλοιπο τµήµα της ειδικής ιδιότητάς τους;
Αυτές τις δύο απαντήσεις θέλω, όταν µπορέσετε να µου τις
δώσετε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Ξανθόπουλε, εάν διαβάζατε ίσως µε µεγαλύτερη προσοχή -δεν
λέω ότι δεν το κάνατε, προς θεού- θα βλέπατε κατ’ αρχάς ότι
υπεύθυνοι γι’ αυτή τη ρύθµιση είναι οι προϊστάµενοι ουσιαστικά
των δικαστικών σχηµατισµών. Από ’κει και πέρα λέει συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 ότι για την εφαρµογή του παρόντος οι
Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται µία ενιαία εφετειακή περιφέρεια και είναι η πραγµατική διευκρίνιση.
Στην ουσία γίνεται για να µπορέσουµε να εκκαθαρίσουµε το σύνολο των εκκρεµών υποθέσεων του νόµου Κατσέλη µέσα σε ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Τα ειρηνοδικεία τα οποία είναι επιβαρυµένα, θα τύχουν συγκεκριµένης ενίσχυσης µέσω συγκεκριµένης διαδικασίας που
προβλέπεται, ούτως ώστε σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα
να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε µια υποχρέωση, η οποία, ξέρετε, φαίνεται άλυτη.
Επειδή θέσατε και το ζήτηµα των δύο µηνών της πρακτικής
άσκησης, θα σας πω ότι το συγκεκριµένο θέµα µας απασχόλησε
πάρα πολύ και ήταν ένα ζήτηµα πραγµατικά εκτενούς και ευρέος
διαλόγου µεταξύ ηµών και της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλά
και των προϊσταµένων των µεγάλων ειρηνοδικείων της χώρας.
Και αυτή τη στιγµή που µιλάµε, προκειµένου η συγκεκριµένη
ρύθµιση να έχει µια βάση η οποία δεν θα τυγχάνει αµφισβήτησης, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την οµόφωνη απόφαση
της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία προβλέπει τη συγκεκριµένη ρύθµιση ως συνταγµατική και αποδεκτή ούτως ώστε να
µην υπάρχει καµµία απολύτως αµφιβολία.
Ήταν ένα ζήτηµα, επαναλαµβάνω, που µας απασχόλησε πάρα
πολύ και σας το λέω µε κάθε ειλικρίνεια. Ήξερα ότι θα µπορούσε
να δηµιουργήσει ζητήµατα γενικότερου διαλόγου ή συζήτησης,
αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα µπορούσαµε παρά να κινηθούµε µε βάση ουσιαστικά τη συµφωνία µε τον Άρειο Πάγο και
µε όλα τα ζητήµατα εκκρεµοτήτων, τα οποία µπορούσαν να δηµιουργήσουν οποιοδήποτε λόγο συζήτησης, να απαντώνται συγκεκριµένα.
Παρακαλώ να έρθει και υπ’ όψιν σας µέσω των Πρακτικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κ. Ξανθόπουλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ σηµαντικό ότι υπάρχει συναίνεση της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου Πάγου.
Ρώτησα άλλο πράγµα, κύριε Υπουργέ. Πλην του διµήνου που
θα ασκούνται στην εκδίκαση των υποθέσεων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, θα κάνουν πρακτική άσκηση πέραν του διµήνου
στις υπόλοιπες υποθέσεις όπως πρέπει και όπως θα έκαναν υπό
άλλες συνθήκες ως νέοι ειρηνοδίκες; Αυτό σας ρώτησα, δηλαδή,
εάν πέραν του διµήνου, προβλέπεται, αφού το ολοκληρώσουν
αυτό, να κάνουν µια πρακτική άσκηση για το είδος των άλλων
υποθέσεων τις οποίες θα κληθούν να δικάσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, πριν
σας δώσω τον λόγο, έχει και η κ. Κοµνηνάκα µία ερώτηση να σας
κάνει και αµέσως µετά να απαντήσετε συνολικά.
Ορίστε, κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κύριε Υπουργέ, τοποθετήθηκα ήδη
στην αρχική µου παρέµβαση. Ωστόσο, πραγµατικά, ιδιαίτερα για
το ζήτηµα αυτό των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, -υποθέσεις
που ξέρετε ότι έχουν και τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν απασχολήσει εξάλλου επί σειρά ετών τα δικαστήρια- θεωρείτε ότι είναι
δυνατόν σε συνθήκες εντατικοποίησης της δουλειάς να συγκεντρωθούν υποθέσεις και να επιστρατευτούν για την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης οι ασκούµενοι ειρηνοδίκες; Φυσικά δεν
αµφισβητεί κανένας τις γνώσεις τους. Είναι, όµως, δεδοµένο ότι
λείπει η εµπειρία, λείπει η πρακτική άσκηση που θα τους επιτρέψει, αν θέλετε, ζητήµατα που επί χρόνια απασχολούν τις υποθέσεις αυτές να τα αντιµετωπίσουν, όπως και οι πταισµατοδίκες
που δεν έχουν καµµία επαφή µε το συγκεκριµένο αντικείµενο.
Άρα σε τέτοιες συνθήκες ωθείτε ή δεν ωθείτε στην πραγµατικότητα -να µου επιτραπεί η έκφραση- σε ένα ξεπέταγµα των υποθέσεων υπό την πίεση του χρόνου και των προθεσµιών που σας
επιβάλλουν, βέβαια, οι τράπεζες, οι δανειστές και άλλοι φορείς;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και κλείνουµε µε την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού και
όποιος έχει κάποιες απορίες, νοµίζω στη δευτερολογία του θα
πρέπει να τις εκφράσει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει νοµίζω χώρος να
επαναλάβουµε όλα αυτά τα οποία συζητήσαµε κατά τη συζήτηση
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, ποια ήταν η σκοπιµότητα, τι
πρέπει να κάνουµε, πως πραγµατικά πρέπει κάποια στιγµή η δικαιοσύνη µέσα σε χρόνους που προβλέπονται συνταγµατικά να
αποφαίνεται για συγκεκριµένες υποθέσεις. Και δεν τιµά κανέναν
µας, προφανώς, υποθέσεις οι οποίες µπορεί να είχαν εισαχθεί
το 2014 να προσδιορίζονται για συζήτηση το 2028. Νοµίζω ότι
αυτά τα έχουµε ξεκαθαρίσει, δεν θα τα επαναλάβουµε. Το λέω
για να βάλουµε µια σειρά σε αυτή τη συζήτηση.
Από εκεί και πέρα οι όποιες επιλογές γίνονται και παρουσιάζονται µέσω της συγκεκριµένης τροπολογίας, έχουν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο συνεννόησης µε την ηγεσία του Αρείου Πάγου
και τουλάχιστον µε την προϊστάµενη αρχή του Ειρηνοδικείου
Αθηνών. Το λέω διότι προφανώς υπάρχουν τέτοιου είδους ερωτήµατα όπως ετέθησαν και από την κ. Κοµνηνάκα και από τον κ.
Ξανθόπουλο σχετικά µε τον χρόνο άσκησης και το αντικείµενο
εκπαίδευσης των νέων ειρηνοδικών. Αυτούς τους δύο µήνες θα
ασχοληθούν µε αυτό το αντικείµενο. Προφανώς θα εκπαιδευτούν
και για όλα τα άλλα αντικείµενα από εκεί και πέρα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Και δεν τίθεται θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι επαναλαµβάνω, για άλλη µια φορά, ότι η πρόθεση του Υπουργείου
Δικαιοσύνης δεν είναι να µπει σε µια διαδικασία η οποία αφορά
στην ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αυτό γίνεται διά των δικαστικών λειτουργών, διά των διοικήσεων των δικαστηρίων. Είναι
µια εσωτερική διαδικασία. Η δική µας πρόθεση ήταν να βρούµε
µια λύση ούτως ώστε να συντοµεύσουµε τη διαδικασία της εξέτασης αυτών των υποθέσεων, οι πραγµατικά δικαιούχοι δανει-
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ολήπτες να τύχουν της προστασίας που πρέπει και όποιος αριθµός, αν υπάρχει, αυτών που κρύφτηκαν πίσω από το νόµο Κατσέλη χωρίς να δικαιούνται αυτή την προστασία να βγουν εκτός
αυτής της ρύθµισης. Αυτό είναι και µόνο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο
πέραν αυτού.
Και, επαναλαµβάνω, τα βήµατα τα οποία κάναµε -και νοµίζω
ότι αυτό αποδεικνύεται ακόµη και από το γεγονός ότι µπορεί να
έχετε υπ’ όψιν σας άµεσα την απόφαση της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου Πάγου- είναι ακριβώς σε συνεννόηση µε τα
ανώτατα δικαστήρια και σε συνεννόηση εν προκειµένω µε την
προϊστάµενη αρχή του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Δεν έγινε τίποτα
περισσότερο το οποίο θα ήταν έξω από µία λογική θεσµικής προσέγγισης, ούτε -πολύ περισσότερο- χωρίς τη συµφωνία επαναλαµβάνω, αυτών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις διαδικασίες,
που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους δικαστές και το Δικαστικό Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση σε
όσα ελέχθησαν προηγουµένως από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. Ειπώθηκε ότι έγινε δεκτή σωρεία
παρατηρήσεων-ενστάσεων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης
από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ο οποίος εισάγει το παρόν
νοµοσχέδιο. Όµως, η πλέον σηµαντική παρατήρηση-ένσταση
που συνιστά τον πυρήνα των αντιρρήσεών τους είναι αυτή η
οποία δεν έγινε δεκτή. Και αυτή είναι ο τρόπος συγκρότησης της
νέας αρχής που καθιστά εξ ορισµού αµφιλεγόµενης ανεξαρτησίας ή µάλλον εξαρτηµένη από την κυβέρνηση, αφού από αυτή
θα γίνεται η επιλογή της εκτελεστικής διοίκησής της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο καταργείται
η αυτοτέλεια της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και αυτές ενοποιούνται
στη νέα Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, ο λόγος είναι η καθυστέρηση της εξέτασης
των προδικαστικών προσφυγών, γεγονός που συνιστά σοβαρό
πρόβληµα για την υλοποίηση των δηµοσίων συµβάσεων. Σε αυτό
πρέπει να προστεθεί και το γεγονός της υποστελέχωσής της.
Εξ αφορµής του νοµοσχεδίου και της ενοποίησης των δύο
αρχών σε µία, θέλω να αναφερθώ µέσω του συγκεκριµένου παραδείγµατος στις ανεξάρτητες αρχές εν γένει. Συστήνονται ανεξάρτητες αρχές σε σηµαντικά πεδία της διοικητικής δραστηριότητας. Η ρύθµισή τους ανατίθεται σε ιδιαίτερα µορφώµατα
εκτός του παραδοσιακού δηµοσίου. Με αυτόν τον τρόπο σκοπείται η αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των συγκεκριµένων πεδίων,
µε την ανάθεση των σχετικών αρµοδιοτήτων σε οντότητες -εντός
ή εκτός εισαγωγικών- ανεξάρτητες. Εγώ θα έλεγα ότι είναι εν
πολλοίς κατ’ όνοµα ανεξάρτητες, τόσο από την πολιτική εξουσία
όσο και από τη διοικητική ιεραρχία και µε τη στελέχωσή τους µε
πρόσωπα που διαθέτουν εξειδίκευση και τεχνογνωσία στους
συγκεκριµένους τοµείς.
Η πρόβλεψη της σύστασης και της λειτουργίας ανεξάρτητων
αρχών, δηλαδή διοικητικών οντοτήτων «sui generis», θεωρείται
σύµφωνη µε το Σύνταγµα. Υπόκειται µόνον σε κοινοβουλευτικό
και δικαστικό έλεγχο. Παρά ταύτα εξακολουθούν να ανακύπτουν
ζητήµατα που αφορούν στους λόγους ρητής συνταγµατικής κατοχύρωσης συγκεκριµένων µόνο ανεξάρτητων αρχών, αλλά και
τα όρια της νοµοθετικής εξουσίας ως προς τη σύσταση των εν
λόγω ιδιόµορφων δοµών και µορφών δηµόσιας διοίκησης.
Στο πλαίσιο της νέας ενοποιηµένης αρχής, την οποία πραγµατεύεται το υπό κρίση νοµοσχέδιο, αναδεικνύεται το ζήτηµα της
καταστρατήγησης της ανεξαρτησίας της από την αφετηρία της
σύστασής της. Η επιλογή των έντεκα µελών της εκτελεστικής διοίκησής της θα αποφασίζεται από τους εµπλεκόµενους αρµόδιους Υπουργούς, µετά από απλή γνώµη της Επιτροπής Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής και πάντως δεν θα εγκρίνεται από τη
Διάσκεψη των Προέδρων µε πλειοψηφία των 3/5, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101Α, παράγραφος 2, του Συντάγµατος.
Ως ανεξάρτητη αρχή, η νέα Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων πρέπει να διαθέτει ενδοδιοικητική ανεξαρτησία, παρ’ ότι είναι ενταγ-
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µένη στο νοµικό πρόσωπο του κράτους, όχι όµως και στη διοικητική ιεραρχία. Δηλαδή, δεν υπάγεται στον ιεραρχικό έλεγχο
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού. Με άλλα λόγια, η άσκηση
των αρµοδιοτήτων της και οι πράξεις που εκδίδει δεν υπόκεινται
σε έλεγχο νοµιµότητας, πολλώ δε µάλλον σκοπιµότητας από τον
Υπουργό. Τα µέλη της πρέπει να διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Η προσωπική ανεξαρτησία εκδηλώνεται
κατά τον διορισµό τους βάσει διαδικασίας που παρέχει εγγυήσεις αδιάβλητης κρίσης στην πρόβλεψη ορισµένης θητείας και
στη διασφάλιση στοιχειώδους οικονοµικής ανεξαρτησίας. Η λειτουργική ανεξαρτησία έγκειται στη µη υπαγωγή τους στον ιεραρχικό έλεγχο ή στη διοικητική εποπτεία του δηµοσίου ούτε βέβαια
σε εντολές, οδηγίες ή παρεµβάσεις κάθε τύπου.
Ως ανεξάρτητη αρχή πρέπει να διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, δηλαδή δικό της προσωπικό και ιδιαίτερο προϋπολογισµό. Υπόκειται µόνον, όπως είπα προηγουµένως, σε
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επιπλέον οι πράξεις, ως διοικητικές
πράξεις, υπόκεινται στον έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων
κατά τα διαλαµβανόµενα στις διατάξεις του Συντάγµατος και στα
σχετικά δικονοµικά νοµοθετήµατα.
Βάσει, όµως, της διαδικασίας επιλογής των µελών της, επί της
ουσίας απονευρώνεται η ανεξαρτησία της νέας αρχής. Καταστρατηγείται η ανεξαρτησία της. Αυτό φαίνεται -το επαναλαµβάνουµε- και στο άρθρο 5 του νοµοσχεδίου που αναφέρει ότι η
αρχή θα αποτελείται από Πρόεδρο, δέκα συµβούλους, τριάντα
µέλη. Στις θέσεις του Προέδρου και των συµβούλων της αρχής
επιλέγονται συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί εν γένει. Ο κατάλογος των υποψηφίων θα συντάσσεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και η επιλογή των προσώπων θα γίνεται από τους
Υπουργούς Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης - Επενδύσεων και Υποδοµών - Μεταφορών. Συγκεκριµένα, η εισήγηση για την επιλογή του
Προέδρου και των έξι συµβούλων θα γίνεται από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, η εισήγηση για την επιλογή δύο συµβούλων θα γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η εισήγηση για την επιλογή των άλλων δύο συµβούλων θα γίνεται από
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.
Επίσης, ο Πρόεδρος και οι σύµβουλοι διορίζονται µε πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, που παρέχεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ιδιότητα των υποψηφίων προέδρων και συµβούλων -τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- περιορίζεται σε συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς. Προστέθηκαν και οι οµότιµοι καθηγητές των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Όµως, η ιδιότητα των συνταξιούχων δικαστικών είναι αµφιλεγόµενη, αφού µπορεί να θέσει
εν αµφιβόλω την αµεροληψία τους κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους, αφού κατ’ αυτήν διατηρούν το δικαίωµα προσδοκίας να επιλεγούν όταν συνταξιοδοτηθούν σε
θέση Προέδρου ή συµβούλων της νέας Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων. Γι’ αυτές τις θέσεις θα µπορούσαν, όπως προτάθηκε
από πλευράς µας, να επιλεγούν και νοµικοί αυξηµένου κύρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσω της ίδρυσης της νέας ανεξάρτητης αρχής για τις δηµόσιες συµβάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλο το πλέγµα των διαδικασιών
λειτουργίας τους. Όµως, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εγώ θα έλεγα η Κυβέρνηση του συστήµατος Μητσοτάκη- µε πρόσχηµα την πανδηµία και την αντιµετώπιση της υγειονοµικής
κρίσης έχει παρακάµψει όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για
τις δηµόσιες συµβάσεις και έχει λειτουργήσει µέσω απευθείας
αναθέσεων και κλειστών διαγωνισµών.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής απαιτείται εκτός
των άλλων και πολιτική βούληση, η οποία δεν ενυπάρχει στη σηµερινή Κυβέρνηση. Απαιτείται πολιτική βούληση, ώστε οι δηµόσιες συµβάσεις να καταρτίζονται µε γνώµονα την προάσπιση του
δηµοσίου συµφέροντος. Εν προκειµένω, πολιτική βούληση από
πλευράς της σηµερινής Κυβέρνησης δεν αναµένεται. Αυτό προκύπτει και από τα πεπραγµένα της κυρίως και όχι µόνον µε πρόφαση την πανδηµία. Οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί
διαγωνισµοί δίνουν και παίρνουν.
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Στο πλαίσιο αυτού του περιβάλλοντος αδιαφάνειας, η διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος είναι στην ηµερήσια διάταξη και
αυτό θα συνεχίζεται όσο το σηµερινό σύστηµα Μητσοτάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στα πράγµατα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, όσο γρηγορότερα φύγετε, κύριοι της Κυβέρνησης, τόσο το καλύτερο για τον τόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αλεξοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα δεν ανέβηκα στο Βήµα προκειµένου να αναπτύξω
το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ή να προβώ σε ανάλυση των θετικών
συνεπειών που απορρέουν από τις επιµέρους διατάξεις του.
Όπως αναµενόταν, λόγω της ιδιότητας του εµπνευστή του, το
νοµοσχέδιο αποτελεί υπόδειγµα νοµοτεχνική αρτιότητας. Οι ρυθµίσεις του είναι πλήρεις και σαφέστατες, έτσι ώστε να γίνονται
κατανοητές και σαφείς από τον οποιονδήποτε, ακόµα και µη νοµικό, όπως είµαι εγώ.
Αντιθέτως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα τον λόγο
προκειµένου η ταπεινότητά µου να έχει την ευκαιρία να δώσει ειλικρινή συγχαρητήρια στον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κ. Πικραµµένο, όχι µόνο ως Βουλευτής, αλλά και ως πρώην εργολάβος
δηµοσίων έργων. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πόσο σηµαντικός
είναι ο τοµέας των δηµοσίων συµβάσεων, τόσο για τους δεκάδες
χιλιάδες απασχολούµενους -στα πάνω από εκατό επαγγέλµατα
που σχετίζονται µε αυτόν-, όσο και για την εθνική οικονοµία.
Ειδικά στην παρούσα οικονοµική συγκυρία η καλή λειτουργία
του τοµέα αυτού αποτελεί όρο εθνικής επιβίωσης. Μία από τις
βασικές προϋποθέσεις της λειτουργίας του συστήµατος αυτού
και ίσως η σηµαντικότερη είναι η ταχύτητα της ανάθεσης. Ως
πρώην εργολάβος σάς διαβεβαιώνω ότι η πολύµηνη αναµονή του
υποψήφιου µέχρι να υπογράψει τη σύµβαση συνεπάγεται δυσβάσταχτα κόστη, που επιβαρύνουν υπέρµετρα και άσκοπα ιδίως τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Θα αναφέρω µόνο τις δαπάνες διατήρησης σε ισχύ της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον
κάθε διαγωνισµό. Ως πολιτικός δεν χρειάζεται να σας υπενθυµίσω τις δεκάδες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εµπλοκές στη
διαδικασία ανάθεσης είχαν ως αποτέλεσµα σηµαντικά έργα
πνοής για τον τόπο είτε να καθυστερήσουν ανώφελα είτε να µαταιωθούν οριστικά. Από τον νέο αυτοκινητόδροµο Πατρών - Πύργου µέχρι το Ελληνικό οι δαιδαλώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες
που προηγήθηκαν της τελικής αναθέσεώς τους, αποδεικνύουν
του λόγου το αληθές.
Και αν αυτό συµβαίνει σε τεράστια έργα εθνικής σηµασίας,
φανταστείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι γίνεται στους εκατοντάδες µικρούς διαγωνισµούς που εξελίσσονται καθηµερινά
και βαλτώνουν σε αίθουσες δικαστηρίων και σε γραφεία ανεξάρτητων αρχών. Όµως, η ανάγκη για εξασφάλιση ταχύτητας δεν
µπορεί επ’ ουδενί να λειτουργήσει σε βάρος της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισµού και εν τέλει του
δικαιώµατος του καθενός να τυγχάνει αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας.
Με άλλα λόγια, δεν µπορεί στον βωµό της ταχείας ανάθεσης
των δηµοσίων συµβάσεων να θυσιάσουµε τη δυνατότητα ορθής
επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά τους διαγωνισµούς,
περιορίζοντας ή δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα ενδικοφανούς ή
και δικαστικής προστασίας εκείνων που συµµετέχουν σε αυτές.
Απεναντίας, η ανάγκη αυτή εξυπηρετείται κυρίως µε την απλότητα
και τη σαφήνεια του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση
των δηµοσίων συµβάσεων. Όσο πιο απλό και σαφές είναι το πλαίσιο αυτό, τόσο µικρότερο είναι το περιθώριο παρερµηνειών ή και
διαφορετικών ερµηνειών που δηµιουργούν υποθέσεις, οι οποίες
οδηγούνται προς επίλυση στην ΑΕΠΠ και τελικά στη δικαιοσύνη,
µε ό,τι τούτο αυτονόητα συνεπάγεται από την άποψη της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, αλλά και
από την άποψη της επιβάρυνσης των δικαστηρίων.
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Μέχρι τώρα το σύστηµα που είχε θεσπιστεί από την προηγούµενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία χαρακτηριζόταν από µία κραυγαλέα, κατά την άποψή µου, αντινοµία. Σε κάθε διαγωνισµό
εµπλέκονταν δύο ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Η πρώτη, η
ΕΑΑΔΗΣΥ, ήταν αρµόδια για την κατάρτιση των πρότυπων διακηρύξεων µε βάση τις οποίες διεξάγονταν οι διαγωνισµοί. Η δεύτερη, η ΑΕΠΠ, ήταν αρµόδια για την επίλυση των διαφορών που
ανέκυπταν κατά την εφαρµογή των διακηρύξεων αυτών. Έτσι,
αντί να καλείται να ερµηνεύσει το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισµού αυτός που το θέσπισε, δηλαδή η ΕΑΑΔΗΣΥ, όφειλε να
το πράξει µια άλλη ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή η ΑΕΠΠ. Μάλιστα
η ΕΑΑΔΗΣΥ είχε εκδώσει και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε
την ερµηνεία των προτύπων διακηρύξεων που συνέτασσε, πλην,
όµως, η ΑΕΠΠ δεν τις θεωρούσε δεσµευτικές και τις ερµήνευε
µε τον δικό της τρόπο. Ανέκυπτε, έτσι, πολλές φορές διάσταση
απόψεων µεταξύ των δύο αρχών επί των ζητηµάτων που µοιραία
προέκυπταν, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται αναπόφευκτα οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Με απλά λόγια, ο νοµοθέτης είχε παραβλέψει το προφανές: Δεν υπάρχει καλύτερος ερµηνευτής ενός
κανόνα από αυτόν που τον θέσπισε.
Η ανωτέρω αντινοµία εξαλείφεται µε το νοµοσχέδιο. Τέλος πια
η ΕΑΑΔΗΣΥ που θέτει κανόνες και η ΑΕΠΠ που τους ερµηνεύει.
Στο εξής γίνεται το αυτονόητο: Η ενιαία αρχή θα ασκεί τις αρµοδιότητες κατάρτισης πρότυπων διακηρύξεων και η ίδια αρχή θα
επιλύει τα ζητήµατα που θα προκύπτουν κατά την εφαρµογή
τους. Αυτή, όµως, δεν είναι και η µοναδική θετική επενέργεια της
ενοποίησης. Δεν υπάρχει τέλειο κανονιστικό πλαίσιο. Όσο άρτιες
και αν είναι οι πρότυπες διακηρύξεις και οσοδήποτε ορθά και να
ερµηνεύονται από την ενιαία πλέον αρχή, πάντα θα υπάρχει περιθώριο για ασάφειες και αµφισηµίες, πάντα θα ανακαλύπτονται
παραθυράκια και πάντα θα προκύπτουν υποθέσεις προς επίλυση.
Η ΑΕΠΠ εξέδιδε περίπου δύο χιλιάδες αποφάσεις τον χρόνο.
Γνώριζε έτσι καλύτερα από κάθε άλλον τους λόγους για τους
οποίους δηµιουργούνται διαφορές στους δηµόσιους διαγωνισµούς και θα µπορούσε να συµβάλει αποφασιστικά στον περιορισµό τους. Συγκεκριµένα, αρκεί µια ασάφεια ή αµφισηµία
κάποιου όρου της διακήρυξης για να γεννηθούν δεκάδες διαφορές µεταξύ διαγωνιζοµένων και αναθετουσών αρχών που τον αντιλαµβάνονται και τον εφαρµόζουν µε διαφορετικό τρόπο. Η
ΑΕΠΠ λόγω της πείρας της στην κρίση τέτοιων υποθέσεων θα
µπορούσε πολύ εύκολα να διαπιστώσει τους προβληµατικούς
όρους και να µεριµνήσει για τη διατύπωσή τους µε µεγαλύτερη
σαφήνεια και πληρότητα, πλην, όµως, η πείρα που αποκτούσε η
ΑΕΠΠ από τον χειρισµό εκατοντάδων υποθέσεων, που αρκετές
φορές ανέκυπταν επί του ίδιου ζητήµατος, έµεινε αναξιοποίητη.
Δεν προβλεπόταν δίαυλος επικοινωνίας της µε την ΕΑΑΔΗΣΥ,
έτσι ώστε η τελευταία να προσαρµόσει τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ή να εκδώσει τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες
προς αποσαφήνιση των ζητηµάτων που ανέκυπταν συχνά στην
πράξη.
Με το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο καλύπτεται και αυτό το κενό. Η
ενιαία αρχή που θα εκδικάζει στο πρώτο στάδιο τις διαφορές θα
έχει άµεση αντίληψη των λόγων για τους οποίους αυτές προκύπτουν και θα είναι έτσι σε θέση να περιορίσει ή και να εξαλείψει
ορισµένες αιτίες που τις προκαλούν, αποσαφηνίζοντας τα ζητήµατα και δίδοντας µε τις οδηγίες της τις κατάλληλες λύσεις.
Για να δώσω ένα παράδειγµα, στο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων για τα δηµόσια έργα που έχει συντάξει η ΕΑΑΔΗΣΥ προβλέπεται ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν
ενηµερότητα πτυχίου δεν οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση
περί µη διάπραξης επαγγελµατικού παραπτώµατος από τα στελέχη τους. Η ΑΕΠΠ ασχολήθηκε κατ’ επανάληψη µε το θέµα περί
του αν πρέπει να προσκοµίζονται αυτές οι βεβαιώσεις σε περίπτωση που έχει λήξει η διάρκεια ισχύος αυτών που υποβλήθηκαν
για την έκδοση ενηµερότητας πτυχίου. Επί του ζητήµατος εκδόθηκαν αντιφατικές αποφάσεις και οι υποθέσεις οδηγήθηκαν πολλές φορές στα δικαστήρια τα οποία και δεν το επέλυσαν µε
οµοιόµορφο τρόπο. Καθυστέρησε, έτσι, πάρα πολλές φορές -για
πάνω από ένα έτος- πλειάδα αναθέσεων και αρκετές συµβάσεις
τελικά, µαταιώθηκαν οριστικά. Κι, όµως, η επίλυση του προβλή-
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µατος θα ήταν απλούστατη. Θα αρκούσε να αποσαφηνίσει ρητά
η ΕΑΑΔΗΣΥ εάν τελικά πρέπει η επίµαχη βεβαίωση να προσκοµίζεται ή όχι, µε αποτέλεσµα την εξάλειψη κάθε περιθωρίου γεννήσεως αντίστοιχων διαφορών.
Η νέα ενιαία αρχή θα είναι σε θέση να λάβει άµεση γνώση τέτοιων περιπτώσεων και θα έχει την αρµοδιότητα να προσφύγει
στα κατάλληλα µέτρα για τη λύση του προβλήµατος. Με λίγα
λόγια, η νέα ενιαία αρχή αφ’ ενός θα εφαρµόζει καλύτερα το κανονιστικό πλαίσιο, αφού η ίδια θα το έχει θεσπίσει, και αφ’ ετέρου
θα νοµοθετεί καλύτερα, αφού θα αντιλαµβάνεται άµεσα και από
πρώτο χέρι τα προβλήµατα που ανακύπτουν στην πράξη. Συνεπώς είναι βέβαιο ότι σταδιακά θα µειωθεί ο αριθµός των διαφορών που άγονται προς ενδικοφανή ή προς δικαστική επίλυση και
θα γίνει ένα σηµαντικότατο βήµα προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.
Κατά τα λοιπά η στόχευση του νοµοσχεδίου είναι σαφής: µόνο
προσθέσεις και ουδεµία αφαίρεση. Όλες οι αλλαγές γίνονται
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας
της νέας αρχής, η οποία προικοδοτείται µε νέα πρόσθετα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κύρους. Συνταξιούχοι ανώτατοι
δικαστές, µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό προστίθενται στο οπλοστάσιό της. Παράλληλα, διακηρύσσεται µε τον πιο σαφή και
κατηγορηµατικό τρόπο ότι δεν θίγεται, έστω και στο ελάχιστο, η
θέση των µελών και του προσωπικού τόσο της ΑΕΠΠ, όσο και
της ΕΑAΔΗΣΥ.
Βέβαια, κύριε Αντιπρόεδρε, ο αγώνας τώρα αρχίζει. Δηµιουργείται το σωστό νοµοθετικό πλαίσιο. Περί τούτου δεν υφίσταται
αµφιβολία. Νοµίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εγκαταλείπει τη µεµψιµοιρία και τη λογική της στείρας άρνησης των πάντων και φαίνεται ότι θα υπερψηφίσει το
νοµοσχέδιο. Όµως, η άψογη νοµοθέτηση δεν θα µπορούσε από
µόνη της να είναι αρκετή. Εναπόκειται στη νέα ενιαία αρχή να
την αξιοποιήσει κατάλληλα και να λειτουργήσει στην πράξη µε
τρόπο που θα συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου: Σύντοµες
διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, αλλά µε όρους
απόλυτης νοµιµότητας, διαφάνειας, ίσης µεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο
σας.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω.
Η εµπειρία µου από τη µέχρι τώρα λειτουργία των δύο αρχών
που ενώνουν τις δυνάµεις και τις δυνατότητές τους µου επιτρέπει να αισιοδοξώ ότι το παρόν τεράστιο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση δεν θα µείνει ανεκµετάλλευτο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης ο κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πικραµµένε, νοµίζω ότι στο τέλος της οµιλίας µου θα
σας αφήσω πικραµένο σήµερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Είµαι συνηθισµένος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Είστε συνηθισµένος. Απλά σε άλλα
µας συνηθίσατε στις επιτροπές και έναν άλλον Παναγιώτη Πικραµµένο βλέπουµε σήµερα. Τι άλλαξε, τι έγινε, δεν ξέρω. Παλιά
λέγανε «µου τραβήξανε το αυτί, µε µαλώσανε». Είδαµε έναν Παναγιώτη Πικραµµένο µε διάθεση συνεννόησης, αποδοχής προτάσεων, να πορευτούµε µαζί στη σωστή κατεύθυνση, αυτά που
ορίζει ο πολιτικός πολιτισµός κι ο διάλογος. Πέρασε το Σαββατοκύριακο, ήρθε το νοµοσχέδιο και βλέπουµε έναν άλλο Παναγιώτη Πικραµµένο, ο οποίος δεν κατάφερε τελικά να περάσει
αυτά που και ο ίδιος θα ήθελε, γιατί το Μαξίµου έδωσε άλλες εντολές. Βλέπετε, κύριε Πικραµµένε, τελικά το σύστηµα πάντα κερδίζει. Δύσκολη η µάχη µε το σύστηµα. Το σύστηµα πάντα
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κερδίζει. Εµείς αναγνωρίζουµε την καλή διάθεση που είχατε. Δεν
ξέρατε; Δεν ρωτάγατε κι εσείς πιο πριν; Κάνατε ανοίγµατα στην
επιτροπή, δώσατε νότες αισιοδοξίας ότι µπορεί να αλλάξουν κάποια πράγµατα και εµφανιστήκατε µέσα στο Σαββατοκύριακο συστηµικός, όπως ορίζει το Μαξίµου.
Κύριε Πικραµµένε, θέλω κάποια στιγµή όταν µιλήσετε σήµερα
-ως ένας πολύ σοβαρός δικαστικός της χώρας και ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης- να πείτε στους Έλληνες πολίτες, που
περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες
αρχές. Εµείς, ως κόµµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, µε ό,τι κοινοβουλευτικά µέσα είχαµε, ρωτήσαµε σε όλους τους τόνους να
µάθουµε πόσο κοστίζουν οι τριάντα οκτώ ανεξάρτητες αρχές
στον ελληνικό λαό. Γιατί το Σύνταγµα προβλέπει πέντε -το είπατε
και εσείς- και εµείς έχουµε τριάντα οκτώ. Άρα, λοιπόν, δεν
έχουµε κράτος, δεν έχουµε πολιτεία, δεν έχουµε Κυβέρνηση, δεν
έχουµε Κοινοβούλιο, δεν έχουµε Υπουργούς, δεν έχουµε Βουλευτές, δεν έχουµε τίποτα. Έχουµε τις ανεξάρτητες αρχές οι
οποίες υποκαθιστούν τη λειτουργία του κράτους. Αν το κράτος,
λοιπόν, είναι ανίκανο και αυτοί που το στελεχώνουν ανίκανοι να
αντεπεξέλθουν και να κυβερνήσουν µια χώρα, τότε να πάµε σπίτια µας, να αφήσουµε τις τριάντα οκτώ ανεξάρτητες αρχές να
κάνουν τη δουλειά τους.
Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι στις ανεξάρτητες αρχές, πλην
των πέντε που προβλέπει το Σύνταγµα της Ελλάδας. Αλλά όταν,
κύριε Πικραµµένε, σε µία πτωχευµένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα
µόνο η ΑΑΔΕ, που µας την επέβαλε η Γερµανία, η τρόικα, κοστίζει ετησίως πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ, φανταστείτε πόσο
κοστίζουν οι άλλες τριάντα επτά. Μιλάµε για δισεκατοµµύρια
ευρώ, χρήµατα του ελληνικού λαού. Τι να λέµε τώρα!
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, να ρωτήσω κάτι. Εµείς τι
ρόλο παίζουµε εδώ; Έχει ελεγκτικό χαρακτήρα η Βουλή των Ελλήνων, ναι ή όχι; Είναι δυνατόν, κύριε Πικραµµένε, -το ρωτάω,
πραγµατικά, και ως Βουλευτής και ως Έλλην πολίτης- να µην
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο το ΕΣΡ, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, άλλη µία ανεξάρτητη αρχή; Μου λέτε: όχι, δεν
είναι δυνατόν. Κι όµως, δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.
Γιατί; Απαντάω: Υπήρχε, κύριε Πικραµµένε, ο ν.2863/2000 ο
οποίος προέβλεπε ότι τα µέλη του ΕΣΡ για κάθε παράβαση των
υποχρεώσεών τους υπέχουν πειθαρχική ευθύνη και τα ρύθµιζε
σχετικά ο νόµος. Το 2002 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ δηµοσιεύθηκε ο ν.3051/2002 που κατήργησε τις ρυθµίσεις του νόµου που
σας ανέφερα πριν για την πειθαρχική ευθύνη του ΕΣΡ και τι
έκανε; Έλεγε «ρυθµίζεται από τον κανονισµό λειτουργίας του
ΕΣΡ». Μας παραπέµπουν εκεί, πάµε κι εµείς οι φουκαράδες να
ψάξουµε τι λέει ο κανονισµός λειτουργίας του ΕΣΡ. Μπαίνουµε,
ψάχνουµε, ψάχνουµε. Ο κανονισµός λειτουργίας του ΕΣΡ, ο
οποίος ήταν ήδη δηµοσιευµένος, – τα έχω όλα για τα Πρακτικά,
θα σας τα φέρω τώρα σε λιγάκι, και το Φύλλο της Κυβερνήσεως
και όλα- δεν προέβλεπε τίποτα για την πειθαρχική ευθύνη των
µελών του ΕΣΡ. Δηλαδή ο ν.3051/2002 παρέπεµπε σε ένα µεγάλο
κενό. Τίποτα. Τεχνηέντως, λοιπόν, µε αυτές τις νοµοθετικές ενέργειες δηµιουργήθηκε ένα κενό νόµου.
Κύριε Πικραµµένε, που είστε ένας έντιµος άνθρωπος πραγµατικά, στις 7 Μαΐου του 2020 ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Κουτρουµάνος κλήθηκε µε πρωτοβουλία δική µας -µέλος της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας είναι ο κ. Μυλωνάκης- για να απολογηθεί
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας του ελληνικού Κοινοβουλίου και δήλωσε ο ίδιος αδυναµία -ακούστε, κύριε Πικραµµένε,
εγώ θεωρώ ότι αν εσείς δηλώνατε αδυναµία να προσφέρετε τις
υπηρεσίες σας από οποιοδήποτε πόστο θα είχατε παραιτηθείνα ασκήσει τα καθήκοντά του και να ελέγξει την τήρηση της πολυφωνίας από τα µέσα ενηµέρωσης. Γιατί δήλωσε αδυναµία; Επικαλούµενος έλλειψη προσωπικού και ακύρωση αποφάσεων του
ΕΣΡ από το Σ.τ.Ε..
Γιατί δεν παραιτείται; Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αµείβεται
αδρά για να κάνει µια δουλειά. Έρχεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο και λέει «εγώ δεν µπορώ να κάνω τη δουλειά αυτή, γιατί δεν
έχω προσωπικό, δεν έχω υλικοτεχνική υποστήριξη, δεν έχω τίποτα». Συγγνώµη, εµένα µου φαντάζει µε έναν κηφήνα αυτός. Οι
κηφήνες λειτουργούν έτσι. Ένας πολιτικός κηφήνας είναι ο άνθρωπος. Αµείβεται µε τα 10 χιλιάρικα -όσα παίρνει- κάθε µήνα,
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δεν κάνει τη δουλειά του, δεν υπάρχει πολυφωνία. Δεν θα µπω
καν στην ιστορία της πολυφωνίας, γιατί δεν είµαστε πουθενά
εµείς, κύριε Πικραµµένε, πουθενά δεν εµφανίζεται το κόµµα µας
στα συστηµικά κανάλια, στα οποία θα πάω σε λιγάκι τώρα, στους
κήνσορες της ηθικής. Θα πάω σε λιγάκι σε αυτούς. Έχετε υποµονή, έχει ενδιαφέρον νοµίζω σήµερα η τοποθέτησή µας. Δεν
πρέπει να παραιτηθεί, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, ο
Πρόεδρος κ. Κουτρουµάνος ο οποίος δεν µπορεί να κάνει τη
δουλειά του; Πόσο κοστίζει στους Έλληνες πολίτες ο κ. Κουτρουµάνος; Πόσο κοστίζει το ανύπαρκτο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στους Έλληνες πολίτες; Ζητάµε να µάθουµε και
δεν απαντάνε, κύριε Πικραµµένε. «Πειθαρχική ευθύνη των µελών
του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου», ερώτηση και δεν
απάντησε κανείς. Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου για το κόστος λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών. Δεν µας απαντάει κανείς. Το πολιτικό κόµµα Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος
επανερχόµαστε. Δεν απαντάει κανείς πόσο κοστίζουν αυτές οι
ρηµάδες οι αρχές, πόσο κοστίζει το ΕΣΡ. Εδώ είναι όλα, κι η νοµοθεσία και η Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα τα καταθέσω στα
Πρακτικά για να δείτε πως ό,τι λέµε ισχύει.
Υπάρχει κράτος; Πείτε µου λίγο αν υπάρχει κράτος. Σε τι να
πιστεύει ο έρµος ο Έλληνας πολίτης, ο πτωχευµένος; Σε τι;
Στους Κουτρουµάνους, τους κηφήνες της πολιτικής, που βρήκαν
µία θέση αντί να πάνε σπίτι τους συνταξιούχοι άνθρωποι και να
τιµήσουν τη θέση που είχαν ως δικαστικοί; Και κάθονται και αποµυζούν το ελληνικό κράτος το πτωχευµένο, για να το παίζουν
πρόεδροι και δεν µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και χαϊδεύουν τα συστηµικά µέσα και στραγγαλίζουν, κύριε Πικραµµένε, τα µικρά µέσα τα περιφερειακά µε δυσβάσταχτα πρόστιµα
για ψύλλου πήδηµα. Αυτό είναι το ΕΣΡ;
Και πάµε τώρα στα συστηµικά κανάλια. Κύριε Πικραµµένε,
είστε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Η παρουσία σας σήµερα
εδώ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Για να δούµε τώρα, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, µαζί όλοι εδώ,
εµείς εδώ, εσείς και οι Έλληνες εκεί έξω, ποιοι είναι αυτοί ακριβώς, κύριε Πικραµµένε, που αρέσκονται να βάζουν ταµπέλες, να
διχάζουν τους Έλληνες και να τους χαρακτηρίζουν «ρωσόφιλους», «ουκρανόφιλους», «ψεκασµένους», «εµβολιασµένους»,
«µη εµβολιασµένους», «αψέκαστους» και όλους αυτούς, µε κορωνίδα, µε ναυαρχίδα σε αυτή την ιστορία της προπαγάνδας τον
τηλεοπτικό σταθµό, για παράδειγµα, «ΣΚΑΪ» που είναι και φίλα
προσκείµενος στη Νέα Δηµοκρατία και την Κυβέρνηση.
Για να δούµε, λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεκαπέντε-είκοσι µέρες τώρα που έχουµε αυτόν τον οικτρό πόλεµο µε την
απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που όλοι καταδικάζουµε, τι στάση κρατάει και ο σταθµός αυτός. Τι κάνουν, λοιπόν, τα µέσα του κ. Αλαφούζου. Τα µέσα του κ. Αλαφούζου
έχουν µια στάση προπαγάνδας υπέρ της Ουκρανίας και της
Δύσης και σφυροκοπούν ανελέητα τη Ρωσία. Δεν µου πέφτει
λόγος. Ό,τι θέλει ας κάνει.
Προσέξτε όµως κάτι. Δεν µπορεί να καταδικάζει τους Ρώσους
ο κ. Αλαφούζος, την ίδια ώρα, κύριε Πικραµµένε, που τα τελευταία εικοσιτετράωρα τάνκερ -η «GREENPEACE» έστησε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα που παρακολουθεί την πορεία των
τάνκερ- µεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στις αγορές της Δύσης.
Το ξέρετε αυτό;
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την περιβαλλοντική οργάνωση «GREENPEACE», από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, εκατόν σαράντα
οκτώ δεξαµενόπλοια έχουν αναχωρήσει από ρωσικά λιµάνια µε
προορισµό την Ευρώπη. Ανάµεσα στα πλοία, την πορεία των
οποίων καταγράφει το σύστηµα της «GREENPEACE», αρκετά
τάνκερ ελληνικών εταιρειών, µε ελληνική σηµαία ή σηµαία ευκαιρίας, και σύµφωνα, λοιπόν, µε την εφαρµογή, το δεξαµενόπλοιο
«NISSOS CHRISTIANA», µε ελληνική σηµαία αναχώρησε από το
λιµάνι του Νοβοροσίσκ, µεταφέροντας ρωσικά ορυκτά καύσιµα
προς άγνωστο προορισµό. Το συγκεκριµένο τάνκερ, κύριε Πικραµµένε, βλέπουµε ότι ανήκει σε εταιρεία που έχει έδρα στην
Εθνάρχου Μακαρίου αριθµός 2, όπου συµπτωµατικά έχει την
έδρα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ» και η εφηµερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Τι γίνεται τώρα εδώ;
Από τη µία, στέλνουµε Καλάσνικοφ και από την άλλη, κουβα-
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λάµε τα ρωσικά πετρέλαια; Από τη µία, κάνουµε προπαγάνδα
κατά της Ρωσίας, αλλά οι µπίζνες είναι µπίζνες, να µεταφέρουµε
πετρέλαια; Γιατί εκτός από άρχοντες των ΜΜΕ, είµαστε και πετρελαιάδες; Τι έγινε τώρα εδώ ο «ΣΚΑΪ» και ο κ. Αλαφούζος, το
κανάλι αυτό το οποίο έχει Τούρκο ως βασικό παραγωγό;
Μετά λύπης µου το λέω, είκοσι οκτώ χρόνια δηµοσιογράφος,
κύριε Πικραµµένε, και δεν νιώθω καθόλου περήφανος για τους
συναδέλφους µου που λειτουργούν ως τζουκ µποξ. Ξέρετε τι κάνουν τα τζουκ µποξ; Κέρµα παίζει. Βγαίνουν στα πρωινάδικα και
τις ενηµερωτικές εκποµπές και διχάζουν την Ελλάδα. Λένε ότι
στη βόρεια Ελλάδα, από όπου κατάγοµαι και είµαι Βουλευτής
Θεσσαλονίκης, είναι ρωσόφιλοι και πέφτουν µεροκάµατα εκεί
πάνω, λέει. Δεν ντρέπονται να τα λένε αυτά; Δεν ντρέπονται λιγάκι ο Πορτοσάλτε και η παρέα τους; Ντροπή! Ντροπή πραγµατικά!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ίδια ώρα που τα λένε αυτά όµως, το αφεντικό τους κουβαλά µε το τάνκερ ρωσικά πετρέλαια. Εκεί τι γίνεται; Θα µας πει
κάποιος τι γίνεται εκεί; Φτάνει πια µε το παραµύθι αυτό. Φτάνει
πια! Φτάνει για τα µεροκάµατα.
Η βόρεια Ελλάδα, λέει, έχει πολλούς πνευµατικούς. Ένας
στους τρεις λέει ο Πορτοσάλτε, έχει έναν πνευµατικό. Τι να κάνουµε, Πορτοσάλτε; Σε πειράζει που πιστεύουµε κι έχουµε πνευµατικό; Δεν το κατάλαβα αυτό. Πέφτουν, λέει, µεροκάµατα.
Υπάρχουν και τα ρωσόφιλα κανάλια, λέει. Το «OPEN» λένε ρωσόφιλο.
Εµείς, κύριε Πικραµµένε, ούτε απέξω από το «OPEN» δεν
έχουµε περάσει. Δεν µας έχει καλέσει ποτέ. Έβαλα στο GPS µου
προχθές το «OPEN» και δεν µου το έβγαλε, µου λέει «Απαγορεύεται να πας εσύ εκεί». Δεν έχουµε πάει πουθενά.
Αυτά για να αποκατασταθεί η τάξη. Με Τούρκους παραγωγούς
και µπίζνες µε τους Ρώσους. Στέλνεις Καλάσνικοφ, αλλά φέρνεις
ρωσικά πετρέλαια. Κάτι δεν πάει καλά. Και πολύ φοβάµαι ότι αν
δεν τα πούµε εµείς αυτά εδώ µέσα, δεν θα τα πει κανείς.
Εµείς εδώ ήρθαµε για να βοηθήσουµε, κύριε Πικραµµένε, την
πατρίδα και τους Έλληνες, δεν ήρθαµε να παπαγαλίσουµε ούτε
να διαβάσουµε κείµενα που µας γράφουν οι συνεργάτες µας. Είµαστε Βουλευτές, είµαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και
ήρθαµε να υπερασπιστούµε την κάθε ψήφο της Ελληνίδας και
του Έλληνα που µας τίµησαν µε αυτές.
Κύριε Πικραµµένε, λίγο πριν τελειώσει το «cay» που λένε και
οι Τούρκοι, που κέρασε ο κ. Ερντογάν στον κ. Μητσοτάκη, είκοσι
πέντε παραβιάσεις είχαµε εχθές. Με το που επέστρεψε ο κορωνόπληκτος -και περαστικά του- κύριος Πρωθυπουργός από την
πολύ καλή συνάντηση που είχε µε τον Ερντογάν, είκοσι πέντε παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο µας οι Τούρκοι. Δεν αλλάζει
ο Τούρκος, κύριε Πικραµµένε. Δεν αλλάζει.
Η Τουρκία διεκδικεί το µισό Αιγαίο, διεκδικεί τη Θράκη, διεκδικεί την Κρήτη, κατέχει παράνοµα τη µισή Κύπρο. Με αυτούς
δεν κάνεις οικονοµικές συνεργασίες. Τελεία και παύλα. Αν θέλετε
να µιλήσετε για οικονοµικά θέµατα µε τους Τούρκους, µιλήστε.
Μιλήστε για αποζηµιώσεις που πρέπει να δώσουν οι Τούρκοι για
τα εγκλήµατα των Τούρκων εις βάρος του Ελληνισµού. Μιλήστε
για τις αποζηµιώσεις, τις επανορθώσεις για τις γενοκτονίες των
Ελλήνων του Πόντου, της Ιωνίας, της Κωνσταντινούπολης, της
Ίµβρου και της Τενέδου, της Κύπρου. Μιλήστε γι’ αυτά τα εγκλήµατα.
Οποιαδήποτε συζήτηση κάνει η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνδιαχείριση, εκµετάλλευση-συνεκµετάλλευση και προσφυγή στη Χάγη για τον δικό µας πλούτο, τον
πλούτο της Ελλάδος, να ξέρετε ότι αυτό αυτόµατα συνιστά
εθνική µειοδοσία. Τελεία και παύλα.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Θέλω να πάµε, κύριε Πικραµµένε, σε ένα θέµα το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα, ταλανίζει τους Έλληνες και είναι η οικονοµία.
Ξέρετε, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, ο κόσµος δεν
είναι τρελός. Ο κόσµος έβαζε κάποια στιγµή στη ζωή του πετρέλαιο µε 1,10 και µε έναν ωραίο κρυφό ελληνικό φόρο ο κ. Χατζηδάκης το πήγε 1,40 σε µια µέρα –τα θυµάται ο κόσµος αυτά- και
χθες πήγε στο βενζινάδικο και έβαλε µε 2,088 πετρέλαιο.
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Όλα γίνονται µόνα τους, κύριε Πικραµµένε; Δεν έχω ακούσει
από την Κυβέρνηση κάποιος να πει ότι κάπου υπάρχει µια κυβερνητική ευθύνη. Όλα είναι στον αυτόµατο. Όλα γίνονται µόνα
τους. Φταίει η αγορά, φταίει η κοινωνία, φταίει ο καιρός, φταίει
ο πόλεµος. Εσείς ποτέ! Ποτέ δεν φταίει αυτή η Κυβέρνηση. Όλο
φταίνε οι άλλοι. Εσείς δεν είστε που κλείσατε τους λιγνίτες; Όχι
εσείς προσωπικά. Εδώ ήταν τα «αηδόνια» σας οι Υπουργοί Αναπτύξεως που έλεγαν ότι «πήρε µπρος το τρένο της απολιγνιτοποίησης» και ότι «είµαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη και πρωτοπορούµε».
Κύριε Πικραµµένε, άνοιξαν προχθές το 30% των λιγνιτικών µονάδων και έπεσε η τιµή του ρεύµατος 28%. Το ξέρετε; Σε µία
µέρα µέσα. Και γδύνουµε κάθε µέρα τον Έλληνα πολίτη να πληρώνει το πιο ακριβό ρεύµα, το πιο ακριβό καύσιµο. Διότι τα «σαΐνια» της Κυβέρνησης αυτής είχαν σκοπό να κλείσουν τους
λιγνίτες και τους έκλεισαν, που φωνάζαµε τρία χρόνια εδώ µέσα.
Δεν µας άκουσε η Κυβέρνησή σας, κύριε Πικραµµένε, και πιστεύαµε σε ευήκοα ώτα δικά σας τουλάχιστον –φαίνεστε ένας
άνθρωπος που έρχεστε από έναν άλλο χώρο, τον δικαστικό, και
ότι είστε σοβαρός- όταν λέγαµε «προαγοράστε πετρέλαιο και
φυσικό αέριο» το 2020, όταν το βαρέλι είχε 20 δολάρια και όχι
τώρα που έχει 130. Θα είχαµε γλιτώσει 20 δισεκατοµµύρια λεφτά
για τον ελληνικό λαό και την Ελληνίδα, τον Έλληνα, τον βιοτέχνη,
τον µεροκαµατιάρη, τον φούρναρη, τον αγρότη, τον εκπαιδευτικό, γι’ αυτούς λεφτά, αλλά δεν το κάναµε.
Αλλά εσείς, αντί αυτού, ειρωνεύεστε κιόλας. Δεν µειώνει, λέει,
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης, γιατί θα
ωφεληθούν αυτοί που έχουν Cayenne. Αυτοί που έχουν Cayenne
αυτοκίνητα λέει θα επωφεληθούν πιο πολύ από τον λαουτζίκο,
άµα µειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στον κ. Σρόιτερ και λέει «Είναι ένα
πρόβληµα η θέρµανση, αλλά τελειώνει ο χειµώνας». Δόξα τω
Θεώ, έρχεται το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται κυβέρνηση, θα έχουµε
τις τέσσερις εποχές του χρόνου!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και λέει «είναι ύβρις για τους Έλληνες
να διαµαρτύρονται, όταν οι Ουκρανοί έχουν πόλεµο», δηλαδή ή
πόλεµο ή θα πεθάνετε όλοι. Είναι αυτές οι σοβαρές απαντήσεις
και τοποθετήσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών της Κυβέρνησης;
Βγαίνει ο κ. Πέτσας και λέει «να κρατάτε µικρό καλάθι στο σουπερµάρκετ, να µην το γεµίζετε». Καταλαβαίνετε ότι τρελαίνετε
τον κόσµο; Έχει τα προβλήµατά του και είναι αυτές οι απαντήσεις; «Κλείστε τον θερµοσίφωνα»: το ακούσαµε και αυτό. Απίστευτα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Χήτα, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πικραµµένε, δεν είναι πλέον θέµα απογοήτευσης για την
Κυβέρνησή σας. Αυτό είναι δεδοµένο. Έχετε αποδοµήσει το ελληνικό κράτος, έχετε φτωχοποιήσει τους Έλληνες, έχετε καταστρέψει, δυστυχώς, την Ελλάδα.
Δεν πιστεύαµε ποτέ ότι θα υπήρχε Κυβέρνηση χειρότερη από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τα καταφέρατε; Πραγµατικά ένας θεός το
ξέρει. Είτε κάνετε σε δύο µήνες εκλογές είτε σε οκτώ είτε σε δώδεκα, να ξέρετε ότι το ποτήρι είναι πικρό και θα το πιείτε όλο στη
Νέα Δηµοκρατία µέχρι τέλους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά
και θα ακολουθήσει ο κ. Κωνσταντόπουλος.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, οφείλω να ξεκινήσω µε µια µικρή αναφορά αλλά πάρα πολύ σηµαντική στο
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θέµα του πολέµου και της καταδικαστέας εισβολής στην Ουκρανία για έναν απλό λόγο, ότι δεν µπορούµε να µένουµε ατάραχοι,
δεν µπορούµε να συνεχίζουµε κανονικά τη ζωή µας αν δεν λέµε
όλοι ότι πρέπει να επικρατήσει ειρήνη ή άµεση κατάπαυση του
πυρός, να υπάρχουν σοβαρές ειρηνευτικές διαδικασίες, και για
τους αµάχους, και για τα θύµατα, αλλά και γιατί οι εξοπλισµοί
δεν είναι λύση ποτέ στα θέµατα αυτά. Η ειρήνη και ο αφοπλισµός
είναι η λύση. Πρέπει να το λέµε, γιατί ξεχνιέται. Δεν είναι τηλεπαιχνίδι ο πόλεµος, δεν είναι τηλεπαιχνίδι η αµφισβήτηση ακεραιότητας µιας χώρας.
Όµως θα ήθελα να απευθυνθώ ξεκινώντας στο αίτηµα που
έκανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η εισηγήτρια της Νέας
Δηµοκρατίας αλλά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στο να
έχουµε σύνθεση, να έχουµε συναίνεση, να έχουµε οµοφωνία. Και
ερωτώ: είναι δυνατόν να έχουµε οµοφωνία όσον αφορά τα θέµατα της αρχής δηµοσίων συµβάσεων, όταν το νοµοσχέδιο αλλάζει την ώρα της Ολοµέλειας;
Είναι δυνατόν να έχουµε οµοφωνία και σύνθεση, όταν ο Αντιπρόεδρος παραδέχεται στην πρώτη τοποθέτηση για τις νοµοτεχνικές ότι αντιγράφονται τα πρακτικά και µόνο η οργανωτική
δοµή της υπηρεσίας τελικά αλλάζει; Είναι τελικά τόσο πρακτικό
το νοµοσχέδιο;
Είναι δυνατόν να υπάρχει συναίνεση και σύνθεση, όταν αυτό
που κάνει παράλληλα η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα όργιο αναθέσεων ύψους 7 δισεκατοµµυρίων µε την επίκληση της πανδηµίας
µε αδιαφανείς αναθέσεις; 7 δισεκατοµµύρια, την ώρα που η κοινωνία πλήττεται από ακρίβεια, φτώχεια και ένα ράλι αισχροκέρδειας.
Είναι δυνατόν να υπάρχει συνεννόηση και σύνθεση, όταν δεν
δέχεστε να υπάρχει αξιοκρατική και διακοµµατική επιλογή της
διοίκησης, όταν δηλαδή εισηγείστε να υπάρχει κοµµατικός διορισµός της Αρχής Ελέγχου των Συµβάσεων; Πώς µπορεί κάποιος
να το καταλάβει στο επίπεδο της λογικής;
Διότι δεν έχετε την πολιτική βούληση να εισαγάγετε αξιοκρατία και συναίνεση. Αφήστε τις δικαιολογίες. Το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο είχε τέτοιες προβλέψεις. Και έρχεστε και το
τροποποιείτε. Η διαδικασία την οποία κάνετε σήµερα δεν έχει να
κάνει µε την οργανωτική δοµή, αλλά είναι ότι θέλετε να βάλετε
σε κοµµατικό έλεγχο την Αρχή των Συµβάσεων και έτσι να συγκαλύπτετε αναθέσεις και παιχνίδια δισεκατοµµυρίων µε τις συµβάσεις. Είναι υποκριτική η τοποθέτησή σας -συγχωρέστε µε- δεν
θέλετε να είναι ανεξάρτητη αρχή η Αρχή των Συµβάσεων.
Για ποιον λόγο όµως λέτε όλα αυτά τα µεγάλα λόγια, αλλά
κατά βάθος µεταφέρετε σε κοµµατικό επίπεδο την επιλογή της
Αρχής των Δηµοσίων Συµβάσεων; Πολύ απλά γιατί κατά βάθος
θέλετε δύο πράγµατα, να διορίζετε γαλάζια παιδιά για να καλύπτουν τα αίσχη της Κυβέρνησής σας και ταυτόχρονα να διεξάγετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µεγαλύτερο πλιάτσικο της
Μεταπολίτευσης στην ελληνική κοινωνία. Διότι θεωρείτε ότι το
κράτος είναι λάφυρο και µπορείτε να το ξεπουλήσετε, διότι θέλετε να αποψιλωθούν οι αρχές, ιδιαίτερα οι ανεξάρτητες, θέλετε
να µην υπάρχουν δηµόσιες πολιτικές και κράτος δικαίου για να
είναι αδύναµος ο πολίτης και ο επιχειρηµατίας και να κάνετε παιχνίδι εσείς µε τα ρουσφέτια και διότι θέλετε να κάνετε αυτό που
διατρανώνουν οι Υπουργοί σας, να κάνετε ιδιωτικοποίηση των
πάντων.
Και γιατί τώρα πιέζεστε και το φέρνετε αυτό; Πρώτα από όλα
γιατί δεν σας αρέσει που αποκαλύπτονται οι απευθείας αναθέσεις και πάνω απ’ όλα γιατί το µεγάλο πλιάτσικο θέλετε να το
εφαρµόσετε και στο Ταµείο Ανάκαµψης. Διότι, ενώ η χώρα ξεπουλιέται και γίνεται πάρτι αναθέσεων, έχετε βάλει και στο µάτι
τη δυστυχώς χαµένη ευκαιρία του Ταµείου Ανάκαµψης, γιατί θέλετε κι αυτό να πάει σε κολλητούς σας.
Αυτός είναι ο τίτλος του σηµερινού νοµοσχεδίου, «το µεγάλο
πλιάτσικο και η συγκάλυψη των απευθείας αναθέσεων», µε κοµµατικοποίηση ακόµα και ανεξάρτητων αρχών. Δεν αντέχετε τη
δηµοκρατία. Δεν αντέχετε τη διαφάνεια. Δεν αντέχετε την αξιοκρατία. Τέτοια ήταν πάντα η Δεξιά. Δεν θα αλλάξει η Δεξιά. Χειρότεροι γίνεστε και πάτε προς τα πίσω και τη δηµοκρατία και τη
διαφάνεια. Αλλά το πλιάτσικο στη δηµόσια περιουσία και η φτώχεια στον ελληνικό λαό είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και γι’
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αυτό πρέπει να φύγετε το γρηγορότερο.
Και ερχόµαστε σε µια τροπολογία που έχει φέρει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Επιτρέψτε µου να της δώσω τον τίτλο εξαρχής: το
Βατερλό του κ. Πιερρακάκη στο Κτηµατολόγιο. Έρχεται ο κ.
Πιερρακάκης και λέει ότι µετά από τροπολογία που είχε κάνει
τον Νοέµβριο 2020, είχε δώσει στους δικηγορικούς συλλόγους
τη δυνατότητα µέσω δικηγόρων να ελέγχουν γραπτές πράξεις
στο Κτηµατολόγιο, να βοηθούν στο αδιέξοδο που η Νέα Δηµοκρατία δηµιούργησε στο Κτηµατολόγιο.
Διότι υπάρχει απίστευτο µπάχαλο και θα το περιγράψω. Διότι
οι συναλλαγές των εξυπηρετούµενων, είτε δικηγόρων είτε συµβολαιογράφων είτε πολιτών είτε µηχανικών είναι τραγικές. Δεν
είναι συναλλαγές. Δεν υπάρχουν. Είναι ουρές από τα ξηµερώµατα. Ενώ, λοιπόν, υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, έρχεται να τροποποιήσει δικιά της διάταξη, του Νοεµβρίου 2020, και να δώσει
στους δικηγορικούς συλλόγους και άρα σε δικηγόρους ελεύθερους επαγγελµατίες τη δυνατότητα να ελέγχουν τη νοµιµότητα
των δικαιολογητικών και να εγγράφουν τις πράξεις αυτές στη
βάση του Κτηµατολογίου. Προσέξτε, µία αποκλειστική αρµοδιότητα των υπαλλήλων του Κτηµατολογίου, που επειδή δεν το στελεχώσατε δεν µπορεί να ασκηθεί, έρχεστε και τη δίνετε στους
δικηγορικούς συλλόγους και από εκεί σε δικηγόρους, σε επαγγελµατίες.
Δηλαδή δεν µπορούν πλέον οι προϊστάµενοι και το προσωπικό
του Κτηµατολογίου να κάνουν αυτό που είναι υποχρεωτικό, δηλαδή το αντικείµενο της δουλειάς τους, τον έλεγχο νοµιµότητας
της αίτησης και την εγγραφή στο Κτηµατολόγιο και τη δίνετε
στους δικηγορικούς συλλόγους. Τι µεγαλύτερη αποδοχή και παραδοχή του Βατερλό του κ. Πιερρακάκη είναι αυτό;
Και µάλιστα προσέξτε, ενώ ο κ. Πιερρακάκης έχει αποδοµήσει
και απαξιώσει πλήρως το Κτηµατολόγιο, το θεωρούν -τροµάρα
τους- ψηφιακό έργο το Κτηµατολόγιο, που είναι η βάση του κράτους δικαίου, των συναλλαγών και της διαχείρισης του χώρου,
δηλαδή των χρήσεων γης και των ιδιοκτησιών, που αφορά ένα
τεράστιο κοµµάτι της οικονοµίας. Όλη η οικονοµία συνδέεται µε
το Κτηµατολόγιο, και το περιβάλλον βέβαια.
Αντί να συγκροτήσει το Κτηµατολόγιο, αντί να το στελεχώσει,
αντί να το διοικήσει πολιτικά, η ανεπάρκειά σας αλλά και αυτά
που σκέφτεται, τα δόλια σχέδια, έρχεστε τώρα να το αποδυναµώσετε, να παραχωρήσετε τον έλεγχο των πράξεων εκτός, ενώ
ταυτόχρονα έχετε νοµοθετήσει, πρώτον, ότι δεν θα γίνονται ραντεβού µε αυτοπρόσωπη παρουσία για τον έλεγχο των εγγράφων,
αλλά θα σωρεύονται σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, και ταυτόχρονα –προσέξτε- ότι η εγγραφή των πράξεων θα γίνεται µε εκκρεµότητες. Δηλαδή θα έχουµε Κτηµατολόγιο, αλλά θα είναι σαν
να µην έχουµε. Δεν θα ελέγχει τη νοµιµότητα των πράξεων, άρα
θα µένουν µε εκκρεµότητες οι τίτλοι, δεν θα υπάρχει συνεργασία
του Κτηµατολογικού Γραφείου µε τους εξυπηρετούµενους, οι δικηγόροι - ελεύθεροι επαγγελµατίες θα ελέγχουν και θα καταχωρίζουν, οι υπάλληλοι δεν θα υπάρχουν και θα συνωστίζονται από
τα ξηµερώµατα -το έχουµε στη Θεσσαλονίκη, κύριοι συνάδελφοι- εξυπηρετούµενοι, και στην Αθήνα, νοµίζω και στην ανατολική Αττική, µια τραγική κατάσταση. Μέχρι κι η Αστυνοµία έχει
έρθει για να λύσει τα προβλήµατα.
Αυτοί είστε, το Βατερλό του κ. Πιερρακάκη στο Κτηµατολόγιο
αλλά και το Βατερλό της Ελλάδας. Διότι εµάς δεν µας ενδιαφέρει
η απαξίωση του κ. Πιερρακάκη ή του κ. Μητσοτάκη. Όλη η ελληνική κοινωνία έχει µάθει ότι είστε και άδικοι και άχρηστοι. Το πρόβληµα είναι ότι είναι Βατερλό της ελληνικής κοινωνίας αυτό που
ζούµε.
Και έχουµε ταυτόχρονα υπαλλήλους οι οποίοι, κύριε Πρόεδρε,
δεν έχουν υπολογιστές, δεν έχουν χαρτί για το φωτοτυπικό. Δεν
ξέρω αν γνωρίζετε τι εικόνα διάλυσης υπάρχει σήµερα, µε χαλασµένα µηχανήµατα, µε δικηγόρους, συµβολαιογράφους και µηχανικούς που πάνε µε το χαρτί τους στο Κτηµατολόγιο, γιατί δεν
µπορούν να εκτυπώσουν τίποτα, µε τηλεφωνικά κέντρα που δεν
λειτουργούν, µε κτηµατολογικά γραφεία που δεν έχουν στελέχη,
που µεταφέρονται δεκάδες, για να µην πω εκατοντάδες χιλιόµετρα για να εξυπηρετηθούν, πολίτες οι οποίοι από τα χαράµατα
καλούν την Αστυνοµία για να µπορέσουν να βρουν άκρη στην
ουρά.
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Αυτό είναι το ψηφιακό κράτος του κ. Πιερρακάκη; Αυτό είναι
το µοντέλο της ανταγωνιστικής και σύγχρονης κοινωνίας του κ.
Μητσοτάκη; Το Βατερλό κυριολεκτικά του κ. Πιερρακάκη συµβαίνει σήµερα στο Κτηµατολόγιο µε τριτοκοσµικές καταστάσεις.
Και όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, µετά την ακατανόητη απόφαση
της Κυβέρνησης να µεταφέρει το Κτηµατολόγιο στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντιµετωπίζοντάς το επιφανειακά ως
ψηφιακό έργο. Το αποτέλεσµα είναι να εκκρεµούν για χρόνια
σχεδόν πράξεις και ο νοµικός έλεγχος, να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί κανένας, ούτε οι δικηγόροι. Και οι δικηγόροι απ’ αυτή
την κατάσταση δεν είναι εξυπηρετούµενοι.
Αλλά προσέξτε τώρα, έρχεται η τροπολογία και λέει -κρατάει
κι ένα αποκούµπι για τα γαλάζια παιδιά- «µε κριτήρια που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα προσλαµβάνονται
οι δικηγόροι». Δεν µας λέει ούτε καν αυτό αν ανατίθεται µε διαφάνεια και αξιοκρατία. Και µάλιστα νοµιµοποιούνται εκ των υστέρων προγραµµατικές συµβάσεις που οι δικηγορικοί σύλλογοι
έχουν κάνει ήδη µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ένα αντικείµενο που νοµοθετείται σήµερα.
Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα. Αυτό δεν ξέρω, κύριε Αντιπρόεδρε, αν είναι νοµική συνέπεια. Πάντως σίγουρα είναι αχρηστία και καµµία επιτελικότητα. Αυτό είναι το κράτος της Νέας
Δηµοκρατίας. Αυτό είναι το κράτος του κ. Μητσοτάκη. Δεν ξέρω
αν θέλετε να το υπηρετείτε. Εµείς δεν θέλουµε πάντως. Εµείς
δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε και να µην το αποκαλύπτουµε.
Είναι ξεκάθαρο ότι το µόνο που θέλετε να αφήσετε είναι µια
ασάφεια στον χώρο των ακινήτων, να µην υπάρχει ξεκαθάρισµα,
να υπάρχουν συνθήκες άγριας δύσης κυριολεκτικά, τριτοκοσµικές συνθήκες εργασίας, απόγνωση των εξυπηρετούµενων και να
µην έχουµε κτηµατογράφηση. Ακυρώνετε και τους δασικούς
χάρτες. Θέλετε να αποχαρακτηρίσετε από ό,τι µαθαίνουµε τώρα
και διάφορες δασικές εκτάσεις σε άλλο νοµοσχέδιο που περνάει
ο κ. Βορίδης. Εντάξει, αυτό το αλαλούµ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ
στη χώρα µας.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εµείς δεν θα νοµιµοποιήσουµε
ούτε τον κοµµατικό διορισµό στην Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
ούτε την αποψίλωση των ανεξάρτητων αρχών ούτε την αποψίλωση του κράτους δικαίου που επιχειρεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάτε χρόνια πίσω την Ελλάδα. Γι’ αυτό και πρέπει να
φύγετε το συντοµότερο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγά του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής και µετά ακολουθεί η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
Κινήµατος Αλλαγής, η κ. Γιαννακοπούλου. Μετά για να κλείσει ο
κατάλογος θα πάρουν τον λόγο ο κ. Ξανθόπουλος, η κ. Γκαρά, ο
κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Μαραβέγιας και ο κ. Σπίρτζης. Σας το λέω,
γιατί υπάρχουν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που δεν έχουν µιλήσει ακόµα να συνεργαστούν εδώ µε τη γραµµατεία, ώστε να
ορίσουµε πότε θα µιλήσουν και αυτοί.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
φέρνετε σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο µόλις είκοσι
άρθρων, το οποίο νοµοσχέδιο προβλέπει τη συγχώνευση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων µε την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών.
Θα έλεγε κανείς, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι το νοµοθέτηµα αυτό
είναι απλώς οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα. Στην πραγµατικότητα όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα βαρύνουσας σηµασίας. Και τούτο φυσικά αν αναλογισθεί
κανείς ότι οι δηµόσιες συµβάσεις βρίσκονται πλέον στο λειτουργικό πυρήνα της δηµόσιας διοίκησης.
Και εδώ φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ορατό ότι οι δηµόσιες συµβάσεις είναι στενά συνυφασµένες µε το φαινόµενο
του αδειάσµατος του κράτους, ένα φαινόµενο το οποίο αναπτύχθηκε βαθµιαία τα τελευταία χρόνια και δεν αφορά φυσικά τη
χώρα µας, αλλά και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ τι διακρίνετε; Διακρίνετε
ότι σύµφωνα µε το φαινόµενο αυτό το κράτος αδειάζει προς την
κατεύθυνση των ιδιωτών, φυσικά στους ιδιώτες που αναθέτει όλο
και κάτι περισσότερο, την διεκπεραίωση διαφόρων δηµόσιων
υπηρεσιών µε την λειτουργική έννοια του όρου, αλλά και φυσικά
και δηµόσιων έργων. Όπως, πρώτον, µε την κλασική µορφή της
παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας, µια µορφή γνωστή ήδη από
τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στη Γαλλία. Δεύτερον, µε
τη µορφή της συνεργασίας στο πλαίσιο των διαφόρων ΣΔΙΤ, δηλαδή συνεργασιών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
Κατά συνέπεια, κύριε Αντιπρόεδρε, ο τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας της αρχής που θα επιφορτιστεί τα έργα και τις αρµοδιότητες επί δηµοσίων συµβάσεων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για να µην αφήνονται σκιές και να µη δηµιουργείται ένα θολό
τοπίο που ζηµιώνει τη δηµόσια ζωή.
Στο σηµείο αυτό να σας υπενθυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι,
ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που το 1996 είχε προτείνει την ίδρυση
ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων και
συγκεκριµένα µιας ανεξάρτητης αρχής που τελικά δηµιουργήθηκε µε τον ν.4013/2011, παρεµπιπτόντως και πάλι επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Και αυτό φυσικά ας κρατηθεί.
Τώρα θα αναφερθώ επί του νοµοσχεδίου. Όπως έχει αναδειχθεί, αγαπητοί συνάδελφοι, και έχει αναπτυχθεί αναλυτικά από
τον αγορητή µας, τον κ. Καστανίδη, τόσο σήµερα στην Ολοµέλεια όσο και στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής αναδεικνύεται ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση, δηλαδή προς την ενοποίηση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων µε την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών
Προσφυγών. Περιέχει προβληµατικές, βέβαια, ρυθµίσεις και
αυτό είναι το σηµαντικό, δηλαδή οι προβληµατικές ρυθµίσεις.
Και προβληµατικές ρυθµίσεις, κύριε Αντιπρόεδρε, χαρακτηρίζονται γιατί δεν επιτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των
αρχών της αµεροληψίας, της διαφάνειας και φυσικά τον έλεγχο
των δηµοσίων συµβάσεων.
Και εδώ θα πρέπει να καταστεί, αγαπητοί συνάδελφοι, σαφές
παρ’ ότι το νοµοσχέδιο κάνει λόγο για µια ανεξάρτητη αρχή εν
τέλει καταλήγει σε µια απόπειρα δηµιουργίας µιας ιδιόµορφης
διοικητικής οντότητας και δοµής δηµόσιας διοίκησης. Κι αυτό
γιατί η αρχή µπορεί ξεκάθαρα να αποβεί απολύτως ελεγχόµενη
από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Βέβαια, ο απλούστερος τρόπος
άµεσου ελέγχου µιας διοικητικής οντότητας είναι πια η πρόβλεψη και τούτο για αποφασιστική αρµοδιότητα της Κυβέρνησης
στην επιλογή και τοποθέτηση των προσώπων που το διοικούν.
Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα την προσοχή σας. Από αυτή και
µόνο τη ρύθµιση όχι απλώς αποτύχατε να εισφέρετε και να εξασφαλίσετε την έννοια της ανεξαρτησίας στον έλεγχο της ανάθεσης των δηµόσιων συµβάσεων, αλλά καταφέρατε να την
αποκλείσετε διά παντός. Μάλιστα αυτός ο αποκλεισµός, αγαπητοί συνάδελφοι, της ανεξαρτησίας δεν αποτελεί µια απόκλιση
από την παραδοσιακή νοµική έννοια των ανεξάρτητων αρχών.
Άρα τι αποτελεί; Αποτελεί µια απόκλιση από το αίτηµα της κοινωνίας για πλήρη διαφάνεια, διαύγεια και έλεγχο κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, ένα θέµα, αγαπητοί συνάδελφοι,
που ταλανίζει την ίδια την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Εδώ θα έλεγα ότι είναι κοινωνική απαίτηση η διατήρηση της
παρέµβασης της Διάσκεψης των Προέδρων στην επιλογή του
προέδρου των συµβούλων της νέας Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, οφείλετε να εισακούσετε την πρότασή µας, αφού πρώτα εξηγήστε ενώπιον του
Κοινοβουλίου πώς φτάσατε από τον ν.4013/2011, τον νόµο του
ΠΑΣΟΚ, που προέβλεπε ότι η επιλογή γινόταν µε απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων και µε την αυξηµένη πλειοψηφία των
4/5 και έρχεστε σήµερα να εισηγείστε την επιλογή της νέας
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων µε πρόταση τίνος; Με πρόταση των
Υπουργών.
Άρα, πώς δηλαδή από το πνεύµα της επιλογής των αρίστων
που διέπεται ξεκάθαρα το τότε νοµοθέτηµα του ΠΑΣΟΚ το 2011,
φτάσαµε το 2022 να επαφίεται η επιλογή στους Υπουργούς; Εδώ
θα θέλαµε τις απαντήσεις σας. Γιατί, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, για εµάς είναι θέµα αξιοπιστίας και αξιοκρατίας για ένα
κράτος δικαίου και περιµένουµε επίσης να εισακουστούν οι προ-
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τάσεις του Κινήµατος Αλλαγής που σας έγιναν από τον αγορητή
µας, τον κ. Καστανίδη και να τροποποιηθούν οι διατάξεις του νοµοσχεδίου ώστε να παρέχονται οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας της
νέας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Και τούτο φυσικά για την ουσιαστική ανεξαρτησία του θεσµού, λοιπόν, γιατί επιβάλλεται η
διατύπωση γνώµης από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να
στηρίζεται σε απόφαση που λαµβάνεται µε την ενισχυµένη πλειοψηφία των 3/5 των µελών της.
Αν δεν εισακουστεί η πρότασή µας αυτή ο θεσµός πιστεύουµε
δεν θα είναι αποδοτικός, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων και τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων.
Σας ακούσαµε, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι δεν µπορείτε να
αποδεχτείτε την πρότασή µας αυτή για την επιλογή των διοικούντων στην αρχή µε πλειοψηφία των 3/5 επικαλούµενος τον Κανονισµό της Βουλής. Κύριε Αντιπρόεδρε, όπως εξέθεσε αναλυτικά
και ο εισηγητής µας, ο κ. Καστανίδης, ο Κανονισµός της Βουλής
δεν µπορεί να συνιστά δικαιολογία. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε την ανεξαρτησία της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
Είναι δική σας ευθύνη να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις
στη νοµοθεσία για να καταστεί τούτο εφικτό.
Σας καλούµε, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, έστω και τώρα, την
τελευταία ώρα να εξετάσετε την πρόταση µας. Κρίσιµη είναι, επίσης αγαπητοί συνάδελφοι, η παράλειψη του νοµοσχεδίου να
απαριθµήσει ρητά τα είδη των δηµοσίων συµβάσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Έτσι όµως δηµιουργείται ασάφεια σχετικά µε
τις συµφωνίες - πλαίσιο, τις συµβάσεις παραχώρησης και τις
συµπράξεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, στα θέµατα που σχετίζονται µε τον έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων δεν χωρούν
ασάφειες, διότι κάθε ασάφεια και κάθε έκπτωση της ανεξαρτησίας του θεσµού πλήττει ευθέως την εµπιστοσύνη των πολιτών
και αυτό, κύριε Υπουργέ, ας κρατηθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής, η κ. Γιαννακοπούλου κατ’ αρχάς για δώδεκα λεπτά και
βλέπουµε. Ακολουθεί ο κ. Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
ήδη στην τρίτη εβδοµάδα της βάρβαρης επίθεσης της Ρωσίας
στην Ουκρανία και η εισβολή αυτή εξελίσσεται κυριολεκτικά σε
ένα εργαστήριο απανθρωπισµού. Μια χώρα καταστρέφεται. Η
Μαριούπολη των χιλιάδων Ελλήνων ισοπεδώνεται. Ο πρόξενός
µας ηρωικά µένει στην περιοχή και µοιάζει όµηρος της κατάστασης.
Οι νεκροί είναι πάρα πολλοί και ήδη βλέπουµε εικόνες µαζικών
τάφων. Νοσοκοµεία και πολυκατοικίες βοµβαρδίζονται. Ένας
από τους πιο βραβευµένους δηµοσιογράφους των «NEW YORK
TIMES» είναι πια νεκρός. Μιλάµε για εικόνες που, κυριολεκτικά,
παραπέµπουν σε αποκάλυψη, την ώρα που οι βοµβαρδισµοί
έφτασαν να γίνονται ακόµη και είκοσι πέντε χιλιόµετρα από την
Πολωνία. Οι πρόσφυγες ξεπέρασαν τα δυόµισι εκατοµµύρια.
Η ανησυχία της κοινής γνώµης στη χώρα µας είναι διάχυτη και
για το πού οδηγούµαστε αλλά και για τις παρενέργειες που
υπάρχουν. Το µέλλον δείχνει αβέβαιο. Δεν θα κουραστώ να λέω
ότι αυτή την ώρα δοκιµάζεται η στάση, η πραγµατική ευαισθησία
του καθενός µας και, δυστυχώς, κάποια σηµάδια είναι µάλλον
απογοητευτικά.
Δεν µπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι έξω κυριολεκτικά από κάθε λογική, να εισβάλει κυνικά, «ετσιθελικά» µια χώρα
σε µια άλλη και να γίνονται συγκεντρώσεις γενικά κατά του ιµπεριαλισµού ή να γίνονται γενικά ευχές για τη λήξη ενός πολέµου. Δεν µπορεί Έλληνας Ευρωβουλευτής να χαρακτηρίζει την
Ουκρανία «αυλή της Ρωσίας», καλλιτέχνες να σιωπούν ένοχα,
πρώην πρύτανης -και στη συνέχεια, αξιωµατούχος της πρώην κυβέρνησης- να βγαίνει και να λέει ότι η Ουκρανία δεν είναι καµµία
αθώα περιστερά.
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Έχω την αίσθηση ότι τα «ναι µεν, αλλά» κρύβουν περίσσια υποκρισία και ότι διακινούνται έντεχνα απόψεις κάποιων που θέλουν
να ξεπλύνουν τις τεράστιες ευθύνες του κ. Πούτιν. Όλα αυτά δεν
ταιριάζουν σε µια χώρα, η οποία αντιστάθηκε πάντα ηρωικά κατά
κάθε εισβολέα και πήραµε πάντα καθαρή θέση σε συρράξεις που
έχουν διεθνή χαρακτήρα και εµπεριείχαν στοιχεία υπεράσπισης
της ανεξαρτησίας κρατών και του Διεθνούς Δικαίου.
Μαζί µε την ανάγκη ενός αρραγούς µετώπου σε όλα τα επίπεδα µεταξύ της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Ηνωµένων Πολιτειών για τη στήριξη της Ουκρανίας, της δηµοκρατίας, του Διεθνούς Δικαίου, πρέπει να εντοπίσουµε ότι σε
αυτή τη συγκυρία πρέπει να υπάρχει και µια ενιαία ευρωπαϊκή
στρατηγική στα ζητήµατα της ενεργειακής ασφάλειας, ότι χρειάζονται έκτακτα µέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
στήριξη των οικονοµιών, για τη στήριξη της ζωής των πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και δυστυχώς, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε σηµαντικά αντανακλαστικά στην αρχή για την επιβολή των αναγκαίων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, όπου
συζητήθηκαν τα θέµατα αυτά, πήρε κάποιες αποφάσεις, όµως,
έδειξε ότι δυστυχώς µάλλον επιστρέφει και έχει µια ροπή στον
κακό εαυτό της.
Η ενεργειακή κρίση και µαζί µε αυτή το τσουνάµι ανατιµήσεων
στην ενέργεια, αλλά και στα καταναλωτικά προϊόντα, τροµοκρατεί το κάθε νοικοκυριό, και τα ευάλωτα και τα µέσα νοικοκυριά,
που δείχνουν αδύναµα να µπορέσουν να ανταποκριθούν. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους,
καθώς δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στο τεράστιο λειτουργικό
κόστος. Η πίεση που δέχονται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα
νοικοκυριά είναι πλέον κάτι περισσότερο από ασφυκτική και είναι
ενδεικτικό ότι ήδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρουσιάζεται
µείωση στις πωλήσεις ψωµιού, αλλά και στα σουπερµάρκετ σε
βασικά αγαθά.
Εποµένως, χρειάζονται µέτρα χθες, κύριε Υπουργέ. Χθες!
Κάθε µέρα καθυστέρησης, κάθε µέρα δική σας καθυστέρησης,
δηµιουργεί τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή των Ελλήνων πολιτών.
Αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, όπως είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αύξηση της τιµής των καυσίµων,
η µείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο
6%, αλλά και αν δεν υπάρξει πιο γενναία στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τοµέα, τότε ο πληθωρισµός θα
ξεπεράσει στο επόµενο δίµηνο το 9% -αυτό δείχνουν οι προβλέψεις- και οι ανατιµήσεις θα αγγίξουν τα 35 - 40%.
Μιλάµε για ένα κυριολεκτικά ζοφερό µέλλον, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, απέναντι στο οποίο ακόµα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, συζητάτε για την αύξηση του κατώτατου µισθού µετά
από κάποιους µήνες, όταν ουσιαστικά θα έχει φαγωθεί από τις
καθηµερινές ανατιµήσεις στα βασικά αγαθά. Το πρόβληµα,
όµως, εδώ πέρα είναι τώρα. Οι πολίτες τώρα δεν µπορούν να τα
βγάλουν πέρα. Γι’ αυτό, τι λέτε; Τι θα κάνετε;
Στο σχέδιο νόµου τώρα το οποίο συζητάµε σήµερα, κατ’
αρχάς, δεν θα ήθελα να παραλείψω να εκφράσω -και το εννοώ,
κύριε Αντιπρόεδρε- την ικανοποίησή µου σχετικά µε τα όσα παρακολούθησα τις προηγούµενες µέρες στην επιτροπή και τα όσα
αναλυτικότερα διάβασα και στα πρακτικά της. Και βεβαίως, αναφέροµαι στη διάθεση κυρίως, αλλά και στην επί της ουσίας, αν
θέλετε, πρόθεση την οποία δείξατε να ακούσετε µε προσοχή
τόσο τους φορείς όσο και τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και ειδικότερα τις παρατηρήσεις και τους προβληµατισµούς
και ορισµένα σηµεία προβληµατικά του σχεδίου νόµου και ιδιαίτερα τους προβληµατισµούς τους οποίους αναλυτικά εξέθεσε ο
ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής ο κ. Καστανίδης τεκµηριωµένα και σωστά και εν µέρει αποδεχτήκατε τις προτάσεις
τις οποίες καταθέσαµε.
Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι δεν
µας έχει συνηθίσει η Κυβέρνηση σας, δηλαδή να ακούει ή να
βοηθάει τη συναίνεση σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Ήταν, λοιπόν,
µια ευχάριστη έκπληξη και αυτό οφείλουµε να σηµειώσουµε ως
θετικό.
Επί του νοµοσχεδίου θα σταθώ στα όσα έχει εστιάσει καίρια
και πλήρως τεκµηριωµένα ο κ. Καστανίδης, ο ειδικός αγορητής
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του Κινήµατος Αλλαγής. Το κυριότερο ζήτηµα που εντοπίζουµε
στο κείµενο του νοµοσχεδίου αποτελεί -νοµίζω- τα όσα προβλέπονται σχετικά µε την επιλογή του προέδρου, αλλά και των συµβούλων της νέας Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων.
Οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν όργανα, η ανεξαρτησία των
οποίων οφείλουµε να διασφαλίζεται µε κάθε τρόπο και σε όλες
τις πτυχές τους. Είναι προφανής η τάση του νοµοθέτη να συστήνει ανεξάρτητες αρχές σε ευαίσθητα πεδία της διοικητικής δραστηριότητας, αναθέτοντας τη ρύθµισή τους σε όργανα εκτός της
παραδοσιακής διοικητικής ιεραρχίας.
Ο στόχος είναι η αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των πεδίων
αυτών µε την ανάθεση των σχετικών αρµοδιοτήτων σε ανεξάρτητες τόσο από την πολιτική όσο και από τη διοικητική ιεραρχία
οντότητες, οι οποίες στελεχώνονται µε πρόσωπα τα οποία διαθέτουν εξειδίκευση και την απαιτούµενη και απαραίτητη τεχνογνωσία στους συγκεκριµένους τοµείς.
Εποµένως, κύριε Αντιπρόεδρε, ο τρόπος ακριβώς επιλογής
αυτών των προσώπων θα πρέπει να συνάδει µε το πνεύµα που
πρέπει να διακατέχει τη λειτουργία και τον ρόλο για τον οποίο
συστήθηκαν οι ανεξάρτητες αρχές.
Και γι’ αυτό διαφοροποιούµαστε από την πρότασή σας και θεωρούµε απολύτως αναγκαίο ως Κίνηµα Αλλαγής το νοµοσχέδιό
σας να προβλέπει ότι η διατύπωση γνώµης από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να στηρίζεται σε απόφαση που λαµβάνεται
από την ενισχυµένη πλειοψηφία των 3/5 των µελών της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας. Αυτό θα µπορέσει να υποχρεώσει
τα πολιτικά κόµµατα και οποιαδήποτε κυβερνητική πλειοψηφία
να συνεννοηθούν µεταξύ τους, για να µπορέσουν να επιλέξουν
τους καλύτερους και όχι τους αρεστούς.
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
καταστρατήγησης ή αλλοίωσης του ανεξάρτητου χαρακτήρα του
οργάνου, κάτι το οποίο -κατά τη γνώµη µου- αποτελεί πλήρως
και τον σκοπό της σωστής νοµοθέτησης.
Αυτό είναι η θέση µας. Αυτό είναι αυτό το οποίο προτείνουµε
και σας καλούµε να το λάβετε πάρα πολύ σοβαρά και να κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα πρέπει επίσης να εισακουστεί και να υιοθετηθεί ο προβληµατισµός σχετικά µε τη
διάταξη που ορίζει ότι η έδρα της αρχής είναι η Αθήνα, καθώς
ακούστηκε τόσο από τους εκπροσώπους του προσωπικού της
ΕΑΑΔΗΣΥ όσο και από το σύνολο των συναδέλφων όλης, νοµίζω,
της Αντιπολίτευσης ότι πρέπει να περιλαµβάνεται και πρόβλεψη
για το παράρτηµα της Θεσσαλονίκης. Έδρα της αρχής να είναι
η Αθήνα µε παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς,
κυρία Γιαννακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, δεν τον βλέπω
όµως εδώ. Εδώ ήταν συνεχώς.
Τον λόγο έχει η κ. Γκαρά εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί
ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κώτσηρας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σηµερινό νοµοσχέδιο για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
έρχεται σε µία συγκυρία που η ελληνική κοινωνία βάλλεται αβοήθητη από ένα πρωτοφανές κύµα ακρίβειας που δεν αφορά µόνο
τις τελευταίες είκοσι ηµέρες του πολέµου, όπως προσπαθεί να
το παρουσιάσει η Κυβέρνηση. Οι λογαριασµοί του ρεύµατος, οι
τιµές στα τρόφιµα και τα καύσιµα εδώ και πάρα πολλούς µήνες
σαρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στη χρεοκοπία.
Κι ενώ οι περισσότεροι συµπολίτες µας βρίσκονται σε απόγνωση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επιλέγει όλο αυτό
το διάστηµα να αδιαφορεί για τα προβλήµατα και τις ανάγκες
της κοινωνίας και να αβαντάρει παράλληλα την αισχροκέρδεια
αρνούµενη να εφαρµόσει προτάσεις µε µέτρα ανακουφιστικά,
µέτρα συγκράτησης των ανατιµήσεων που ήδη έχει καταθέσει
τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι αρµόδιοι φορείς. Μέτρα όπως η θέ-
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σπιση πλαφόν στα τιµολόγια ενέργειας, η µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα και του ΦΠΑ στα βασικά είδη
διατροφής, αλλά προφανώς και η αύξηση του βασικού µισθού
στα 800 ευρώ. Διότι αν συνεχίσετε να παίζετε καθυστερήσεις στο
συγκεκριµένο θέµα, ήδη η οποιαδήποτε προβλεπόµενη αύξηση
του κατώτατου µισθού θα έχει απορροφηθεί από τις ακραίες
ανατιµήσεις στα βασικά είδη ενέργειας και διατροφής.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προωθεί την ενοποίηση, τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Ένα πρώτο βασικό σηµείο, κύριοι Υπουργοί,
στο οποίο έχουµε ασκήσει ιδιαίτερη κριτική και το έχουµε συζητήσει αναλυτικά είναι ο τρόπος που προβλέπεται να επιλέγονται
ο πρόεδρος και οι δέκα σύµβουλοι που αποτελούν το ενδεκαµελές εκτελεστικό συµβούλιο της νέας ανεξάρτητης αρχής, το
οποίο συγκροτείται µε βάση και τον υπό συζήτηση νόµο.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοείται -σε αυτή
την κρίσιµη µάλιστα συγκυρία- το ανώτατο διοικητικό όργανο
αυτής της αρχής µε το πολύ σηµαντικό έργο που αφορά τη διαφάνεια να είναι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγονται µόνο από τρεις
Υπουργούς της Κυβέρνησης, Υπουργός Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης
και Υποδοµών, γι’ αυτό και έχουµε ζητήσει για λόγους διαφάνειας και θεσµικής θωράκισης αυτό το ενδεκαµελές εκτελεστικό
συµβούλιο να ορίζεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπως ισχύει και στις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές που
προβλέπονται στο Σύνταγµα, είτε να ορίζεται από την Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας µε αυξηµένη πλειοψηφία των 3/5.
Και ενώ είναι ένα από τα κρισιµότερα ζητήµατα, κύριοι Υπουργοί, και αναµέναµε την αναθεώρηση της στάσης σας σήµερα,
κύριε Πικραµµένε, όπως είχατε πει και στην τελευταία επιτροπή
ότι θα το εξετάσετε και έχετε πειστεί από τα επιχειρήµατά µας,
τελικά φαίνεται πως δεν αλλάζετε γνώµη και έχετε υποκύψει στις
κυβερνητικές πιέσεις. Και µάλιστα παραπέµπετε για αλλαγές στο
µέλλον. Αυτό µας είπατε όταν παρουσιάζατε τις τεχνικές βελτιώσεις στην αρχή της συνεδρίασης µας. Ουσιαστικά ενισχύετε την
κοµµατική επιλογή στελεχών της διοίκησης της συγκεκριµένης
αρχής προκειµένου να διαχειριστούν δηµόσιο χρήµα, µεγάλα
έργα, το Ταµείο Ανάκαµψης αλλά και να ελέγξουν νοµιµότητα
και διαφάνεια των συµβάσεων.
Το δεύτερο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ αφορά στη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας στη νέα αρχή, καθώς µιλάµε
για τη συγχώνευση δύο υφιστάµενων αρχών, αφ’ ενός γιατί πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και να
διασφαλιστεί η εργασία τους και αφ’ ετέρου διότι δεν νοείται να
συστήνεται µία νέα αρχή σε έναν τόσο κρίσιµο τοµέα που αφορά
στις δηµόσιες συµβάσεις µε µεγάλο όγκο έργου µπροστά της,
που µάλιστα αντικαθιστά ήδη υποστελεχωµένες αρχές, και µέσα
στο νοµοσχέδιο να προβλέπετε στο νέο σχήµα τον µισό αριθµό
εργαζοµένων απ’ ό,τι απασχολούνταν στις προηγούµενες αρχές.
Αυτό από µόνο του σηµαίνει ότι στην πραγµατικότητα αποσκοπείτε σε κάτι άλλο και όχι στην ορθή και θωρακισµένη λειτουργία
της συγκεκριµένης αρχής, γι’ αυτό και έχουµε επισηµάνει ότι
τουλάχιστον δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να καταργηθούν
όσες οργανικές θέσεις στην πρώτη φάση τουλάχιστον θα παραµείνουν κενές.
Μιας και µιλάµε για δηµόσιο χρήµα και δηµόσιες συµβάσεις
στην εποχή της Νέας Δηµοκρατίας, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε και να µην αναφέρουµε και από το Βήµα της Βουλής στην
Ολοµέλεια το πλιάτσικο της Νέας Δηµοκρατίας στα δηµόσια ταµεία που συµβαίνει όλο αυτό το διάστηµα το οποίο κυβερνάτε µε
τις απευθείας αναθέσεις 6,5 δισεκατοµµυρίων σε φίλους και κολλητούς µε πρόσχηµα την πανδηµία, όπως µαρτυρούν και τα επίσηµα στοιχεία τα οποία µας έχουν παραδώσει τα στελέχη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα πρωτοφανές
πλιάτσικο στο δηµόσιο χρήµα µε το παράλληλο ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας µε υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη που
οδηγεί δυστυχώς τη χώρα σε παρελθούσες εποχές, σε χρεοκοπία, σε φτώχεια αλλά και σε έντονη κοινωνική κρίση. Διότι, κυρίες
και κύριοι της Κυβέρνησης, αντί να θωρακίσετε τη χώρα, την οικονοµία, την υγεία, την κοινωνία, το δηµόσιο, το κράτος απέναντι
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στην πανδηµία, αλλά και στο κύµα ακρίβειας, εσείς ασχολείστε
µόνο µε το πώς θα µοιράσετε µε πλήρη αδιαφάνεια κοντά στα 7
δισ. δηµόσιο χρήµα σε φίλους και κολλητούς, αλλά και πώς θα
περιορίσετε θεσµικά τους µηχανισµούς ελέγχου, τους µηχανισµούς αξιοκρατίας και τους µηχανισµούς διαφάνειας.
Και αναρωτιόµαστε, κυρίες και κύριοι. Με αυτόν τον τρόπο θα
διαχειριστείτε τα χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης που τόσο
διαφηµίσατε και αναµένετε; Με κριτήρια πολιτικής δικής σας επιβίωσης και όχι µε κριτήρια επενδυτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά;
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηµατολόγιο, άλλη µία από τις δεκάδες
τροπολογίες που φέρνετε για το Κτηµατολόγιο το τελευταίο διάστηµα. Δυστυχώς από επιλογή της Κυβέρνησης το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, ο άλλοτε σύγχρονος φορέας του ελληνικού δηµοσίου
µε έµπειρα στελέχη υψηλού επιπέδου και γνώσεων, εµφανίζει
πλέον εµφανή σηµεία διάλυσης. Αφού αποψιλώσατε το Κτηµατολόγιο, αφού µπλοκάρατε τη µεταρρύθµιση που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, αφού προκαλείτε απίστευτη ταλαιπωρία σε πολίτες και
εµπλεκόµενους, αφού καταλάβατε ότι τίποτα δεν λειτουργεί µε τις
τροποποιήσεις που έχετε κάνει, έρχεστε µε συνεχείς τροπολογίες
να κατευνάσετε τα πνεύµατα προς τους πολίτες, χωρίς όµως και
πάλι να δίνετε ουσιαστικές λύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εξακολουθείτε µάλιστα να αυτοδιαφηµίζεστε ως πρωτοπόροι στην ψηφιακή µετάβαση, όταν στην
πράξη έχετε διαλύσει το Κτηµατολόγιο, έχετε διαλύσει τα πάντα
και έχετε απαξιώσει και τον δηµόσιο χαρακτήρα τους. Ακόµη και
αυτή η τροπολογία που φέρνετε αποδεικνύει ότι έχετε απαξιώσει
τον δηµόσιο χαρακτήρα του Κτηµατολογίου. Αυτή η τροπολογία
τι προβλέπει; Αναθέτει στους δικηγορικούς συλλόγους, όχι µόνο
να ελέγχουν και να καταχωρούν έγγραφα και δικαιολογητικά στα
κτηµατολογικά φύλλα και να ασκούν καθήκοντα υποστήριξης των
κτηµατολογικών γραφείων, αλλά και να εγκρίνουν, να καταχωρούν
τίτλους ιδιοκτησίας.
Πέραν τούτου, όµως, µε όρους µεταξύ Υπουργείου και δικηγορικών συλλόγων θα καθορίζονται και τα κριτήρια πρόσληψης.
Και µάλιστα, προβλέπεται να νοµιµοποιηθούν εκ των υστέρων
συµβάσεις που ήδη έχουν υπογραφεί. Αντιλαµβάνεστε τι κερκόπορτα ανοίγετε; Δυστυχώς η Κυβέρνηση απαξιώνει δηµόσιες λειτουργίες και δοµές, παραχωρεί ακόµη και την καταχώρηση
τίτλων σε ελεύθερους επαγγελµατίες και νοµιµοποιεί κατ’ αυτόν
τον τρόπο ακόµη και συµβάσεις που έγιναν πιθανά κατά παράβαση νόµου και αρµοδιότητας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Κάθε νοµοσχέδιο, κάθε
τροπολογία, κάθε ηµέρα που περνάει αποδεικνύει πως η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι µια Κυβέρνηση σε πανικό και
σε αποδροµή. Μια Κυβέρνηση ανίκανη να υπερασπιστεί τα συµφέροντα του ελληνικού λαού, ανίκανη να τα κατανοήσει καν. Μια
Κυβέρνηση που ενδιαφέρεται µόνο για την πολιτική της επιβίωση, γι’ αυτό και η µόνη επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
του κ. Μητσοτάκη είναι να απαλλάξει τη χώρα από την Κυβέρνησή του και να προκηρύξει εκλογές το συντοµότερο δυνατό για
να σωθεί ό,τι σώζεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Κώτσηρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Αν θέλει,
µπορεί να προηγηθεί ο κ. Ξανθόπουλος του οποίου η σειρά πέρασε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία. Ο κ. Ξανθόπουλος έχει τον λόγο εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τον οποίο κάπως
έπρεπε να τιµωρήσουµε που δεν ήταν εδώ προηγουµένως, αλλά
ο κ. Κώτσηρας είναι φιλεύσπλαχνος.
Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κ. Κώτσηρα, βεβαίως, αλλά όπως λέει και το
Ευαγγέλιο: «Ου δύνασαι δυσί κυρίοις δουλεύειν». Δεν µπορούµε
να προλαβαίνουµε όλα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου κάνει εντύπωση ότι σε ένα
θέµα στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει απόλυτη συναίνεση, γιατί
είναι λογικό και αυτονόητο να υπάρχει µια ενοποίηση των δύο
οµόρροπων -ας µου επιτραπεί η έκφραση- αρχών, εν τούτοις η
Κυβέρνηση δεν έδειξε τη δέουσα γενναιότητα να υιοθετήσει τις
υποδείξεις, τις προτάσεις ή κάποιες από αυτές για να επιτευχθεί
η συναίνεση αυτή.
Γιατί είναι πολύ χρήσιµο το θέµα της ΕΑΑΔΗΣΥ; Διαβάζω από
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία: Το συνολικό ποσόν απευθείας
αναθέσεων και κλήσεων και κλειστών διαδικασιών από 1-1-2020
έως 31-10-2021 είναι ένα ποσό άνω των 6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Τα χρήµατα αυτά που προκύπτουν από τη νέα Ενίαια Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων αποδεικνύουν ότι ο ισχυρισµός της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας ότι δήθεν οι
απευθείας αναθέσεις προέκυψαν λόγω των εκτάκτων συνθηκών
που αντιµετώπισε η χώρα είναι παντελώς ανακριβής και η πανδηµία χρησιµοποιήθηκε ως πρόφαση προκειµένου να µοιραστούν µε πλήρη αδιαφάνεια περί τα 7 δισεκατοµµύρια.
Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο
και η βασική µας διαφωνία έγκειται στον τρόπο διορισµού της
διοίκησης, γιατί ακριβώς θα έπρεπε να έχει τα πληρέστερα εχέγγυα αποδοχής όλου του πολιτικού φάσµατος, να έχει τα αντικειµενικά κριτήρια των καλύτερων που καλούνται να στελεχώσουν
αυτή την αρχή και κυρίως για να δώσουµε ένα µήνυµα στους Έλληνες πολίτες ότι τα χρήµατα του ελληνικού λαού, γιατί περί
αυτού πρόκειται, έχουν έναν ακοίµητο φρουρό, έναν θεσµό ο
οποίος φροντίζει να ελέγχει τη διάθεση τους µε τον καλύτερο
τρόπο.
Η άρνηση διορισµού της διοίκησης µε εχέγγυα αµεροληψίας
και γενικότερης αποδοχής είναι µια οδυνηρή διάψευση των όσων
είχαµε ελπίσει κατά τη διαδικασία στην επιτροπή και φοβούµαι
ότι αποτελεί προαναγγελία, σαλπίζει έφοδο, δίνει σήµα ότι έρχεται το Ταµείο Ανάκαµψης και Σταθερότητας και ας ετοιµαστούν
οι συνήθεις ύποπτοι.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις που έχουν σχέση αφ’ ενός µεν
µε τη διάταξη που αναφέρεται στο Κτηµατολόγιο και αφ’ ετέρου
στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, από τον Δεκέµβριο του 2019 η σηµερινή είναι η δέκατη τροπολογία µαζί µε
τον νόµο που αφορά στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Μάλιστα θέλω
να το πω γιατί τυχαίνει σήµερα να εκπροσωπούν την Κυβέρνηση
δύο άνθρωποι που είναι νοµικοί, ο µεν ένας είναι ανώτατος δικαστής, ο άλλος είναι δικηγόρος. Με την προ δεκαπενθηµέρου περίπου τροπολογία του κ Λιβάνιου το Κτηµατολόγιο µετατράπηκε
σε έναν διεκπεραιωτικό µηχανισµό. Έντροµη η Κυβέρνηση µπροστά στο πλήθος των εκκρεµουσών αιτήσεων και εγγράφων παρήγγειλε, αποφάσισε, νοµοθέτησε ότι ό,τι έρχεται και έχει τις
τυπικές προϋποθέσεις µεταγράφεται. Αυτό αναιρεί την ουσία του
Κτηµατολογίου. Το Κτηµατολόγιο πρέπει να είναι ένας καθρέφτης που αποδίδει και αποτυπώνει την εµπράγµατη κατάσταση
των ακινήτων. Αν µεταφέρουµε το βάρος της διεκδίκησης στην
αντιπαράθεση των ιδιωτών, διότι και οι δύο έχουν εγγράψει για
το ίδιο ακίνητο διαφορετικά πράγµατα, αναιρείται η ουσία του.
Διαλύεται το Κτηµατολόγιο, αλλά η Κυβέρνηση πια νοµοθετεί
υπό το κράτος πανικού. Τι κάνει σήµερα, λοιπόν; Φέρνει µια τροπολογία η οποία επιτρέπει στους δικηγόρους να ασκούν έναν διευρυµένο ρόλο στις διαδικασίες του Κτηµατολογίου, γιατί
ακριβώς οι ουρές των πολιτών και των προς µεταγραφή πράξεων
είναι δυσθεώρητες και βρίσκει αυτόν τον τρόπο. Εκτονώνει, λοιπόν, την αγωνία των πολιτών, αυξάνει τη δικηγορική ύλη και βεβαίως είµαστε σύµφωνοι και είναι σηµαντικό ότι σε αυτούς τους
δυσχείµερους δύσκολους καιρούς που το δικηγορικό σώµα ουσιαστικά έµεινε αβοήθητο, υπάρχει µία προοπτική να βελτιωθεί
η δικηγορική ύλη. Αλλά αυτό δεν αντιµετωπίζει την ουσία του
προβλήµατος, κύριοι της Πλειοψηφίας. Το Κτηµατολόγιο παραµένει υποστελεχωµένο. Δεν λειτουργεί ως υπηρεσία. Με εξωγενείς παράγοντες προσπαθείτε να παραστήσετε ότι το σύστηµα
λειτουργεί.
Έχω εδώ τη δήλωση του κ. Χατζηδάκη: «Έτος - ορόσηµο το
2021. Έρχεται ολοκληρωµένο ψηφιακό Κτηµατολόγιο». Την κα-
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ταθέτω στα Πρακτικά για να δείτε το πώς δηµιουργείτε εντυπώσεις στον κόσµο µε ποιον τρόπο που χειρίζεστε επικοινωνιακά
αυτά τα ζητήµατα και βεβαίως προσκρούετε συνεχώς σε τοίχο.
(Στο σηµείο αυτό ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αγνοήσατε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ. Το Κτηµατολόγιο είναι το
«µεγαλύτερο µεγάλο έργο» όπως έλεγε το σλόγκαν της δεκαετίας του 1990. Είναι καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης διότι
ξεκαθαρίζει χρήσεις γης, ιδιοκτησίες, όρια και εσείς που κόπτεστε για την ανάπτυξη αγνοείτε τη βάση επάνω στην οποία θα
στηριχτεί.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Ουσιαστικά
αποµένει προς κρίση η διάταξη που αφορά τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά. Πέρσι κραδαίνατε ως επιχείρηµα το ότι η πλατφόρµα
που γίνεται θα αποσυµφορήσει τις εκκρεµούσες υποθέσεις των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών και θα λυθεί το πρόβληµα ωσάν να
πρόκειται για αυτόµατο πιλότο. Προφανές είναι ότι δεν λύθηκε.
Σήµερα, λοιπόν, αφού φαλκιδεύτηκαν τα δικαιώµατα των πολιτών, αφού οι πολίτες έχασαν προθεσµίες για να επικαιροποιήσουν τις αιτήσεις τους, αφού αφέθηκαν τα σπίτια των πολιτών
εκτεθειµένα και έωλα, ακόµη και γι’ αυτούς που πρόλαβαν καταλαβαίνετε ότι είναι ένας όγκος ο οποίος δεν µπορεί να διαχειριστεί.
Τι κάνετε, λοιπόν; Θεσµοθετείτε την ενιαία εφετειακή περιφέρεια. Τι σηµαίνει αυτό; Καταργείται η αυτονοµία των επιµέρους
δικαστηρίων. Ρώτησα τον κύριο Υπουργό: «Θα καλείται ο ειρηνοδίκης της Δράµας να δικάσει υπόθεση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας;» και βεβαίως δεν είχε µία προφανή απάντηση. Θέλω να
πω ότι µε βάση το κείµενο του νόµου η ρύθµιση είναι οριζόντια
και ενιαία. Ενοποιούνται όλες οι εφετειακές περιφέρειες, απλώς
γίνεται συγκεκριµένη µνεία για να µην υπάρχει παρερµηνεία ότι
είναι µία η Εφετειακή Περιφέρεια Αθηνών και Πειραιώς.
Ο φυσικός δικαστής στην περίπτωση αυτή θα πάει περίπατο;
Οι πταισµατοδίκες οι οποίοι έχουν µια εµπειρία στα πταίσµατα
και µια ποινική κατάρτιση, θα ξεκινήσουν από µηδενική βάση να
δικάζουν υπερχρεωµένα και να γράφουν αποφάσεις; Και τέλος,
ορίζεται ένα δίµηνο πρακτικής άσκησης των δόκιµων ειρηνοδικών µε αποκλειστικό θέµα τα υπερχρεωµένα. Για την υπόλοιπη
κατάρτισή τους θα φροντίσει κανείς; Και όταν ολοκληρωθεί αυτή
τους η δραστηριότητα στα υπερχρεωµένα, θα κολυµπήσουν στα
βαθιά νερά και θα µάθουν στου κασίδη το κεφάλι, κατά το κοινώς
λεγόµενο;
Αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έτσι δεν αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα. Πάλι επικοινωνείτε επικοινωνιακά.
Πάλι εντάσσετε σε µια τροπολογία αντιφατικές και αντικρουόµενες διατάξεις και είναι προφανές ότι µε αυτόν τον τρόπο θα τα
βρούµε πάλι µπροστά µας και πολύ σύντοµα θα συζητάµε για τις
νέες τροπολογίες σε αυτόν τον κορυφαίο θεσµό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς
κύριε Ξανθόπουλε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώτσηρας και θα
ακολουθήσει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Μαραβέγιας.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε αν θα έρθει να µιλήσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Τσιάρας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Έχει τοποθετηθεί ήδη για την τροπολογία. Μετά θα µιλήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο κ. Πικραµµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Για να ξέρω τι χρόνο να
δώσω σε εσάς.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πράγµατι συζητείται ένα
νοµοσχέδιο το οποίο έχει ουσιώδη στοιχεία µεταρρυθµιστικά και
στοιχεία κοινής λογικής, θα έλεγα, και αυτό διαπιστώθηκε σε µεγάλο βαθµό και από τις συζητήσεις που έγιναν στην κοινοβουλευτική επιτροπή όπου και εγώ µε τη σειρά µου -το είπα και εκείοφείλω να αναγνωρίσω ότι έγινε ένας διάλογος αυξηµένου επι-
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πέδου νοµικού και πολιτικού. Είχε γίνει ήδη µια πολύ σηµαντική
διαβούλευση πριν έρθει το νοµοσχέδιο στη Βουλή και αυτό αναγνωρίστηκε και από πολλούς συναδέλφους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σήµερα και αυτό βοηθάει στην ορθή νοµοθέτηση, γιατί
υπήρχε µια ωριµότητα στο κείµενο. Έγινε µια σοβαρή ακρόαση
φορέων όπου τοποθετήθηκαν αρκετοί και όλοι διέγνωσαν τη µεγάλη εικόνα, δηλαδή την ανάγκη να υπάρξει η ενοποίηση των
συγκεκριµένων αρχών οι οποίες αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις, αφορούν στο δηµόσιο χρήµα, αφορούν στη διαφάνεια.
Όλοι όσοι ήµασταν παρόντες διαπιστώσαµε ότι υπήρξαν προτάσεις και από τα κόµµατα και από τους φορείς, οι οποίες κατόπιν
επεξεργασίας από τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης -η
µεγάλη τους πλειοψηφία- έγιναν δεκτές σήµερα, όπως αναφέρθηκε και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που παρουσίασε στην
εκκίνηση της διαδικασίας.
Παρά τις κατηγορίες ότι δήθεν η Κυβέρνηση άλλαξε τη
γραµµή της και υπήρξαν αλλαγές µετά το Σαββατοκύριακο, εγώ
αυτό που βλέπω σήµερα είναι µια αµφίσηµη κατ’ ελάχιστον
στάση της Αντιπολίτευσης, διότι αισθάνοµαι ότι µιλάµε εδώ λες
και απευθυνόµαστε ο ένας στον άλλον, ενώ απευθυνόµαστε στον
ελληνικό λαό, ο οποίος πρέπει και αυτός να ενηµερωθεί για το
ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία, τι πετυχαίνει, ποια είναι τα σηµεία σύγκλισης και ποια τυχόν τα σηµεία διαφωνίας, γιατί έχουµε
φτάσει σε ένα σηµείο να επικεντρωνόµαστε µόνο σε ένα-δύο ζητήµατα -από τα πολλά από τα οποία έκανε δεκτά ο Αντιπρόεδρος- και να αφήνουµε τη µεγάλη εικόνα στην άκρη.
Για ποιον λόγο, λοιπόν, γίνεται η συγκεκριµένη ενοποίηση; Διαπιστώθηκε ότι οι δύο ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υπήρξαν στο
συναφές αντικείµενο των δηµοσίων συµβάσεων, δηµιουργούσαν
ένα περιβάλλον αρρυθµίας σε έναν µείζονα στόχο, δηλαδή στον
έλεγχο και των προσφυγών και των δηµοσίων συµβάσεων ώστε
να µπορέσουµε να φτάσουµε σε ένα επίπεδο ταχύτητας, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας. Η ανάγκη αυτή κρίθηκε απαραίτητη και διαπιστώθηκε από την επιτροπή και από τους φορείς οι
οποίοι εκλήθησαν προκειµένου να λυθούν παθογένειες που
υπήρχαν για αρκετά χρόνια για µεγάλο όγκο προδικαστικών προσφυγών, για δυσλειτουργία των δύο αρχών, για αξιοποίηση του
προσωπικού της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Ποιος είναι ο γνώµονας γι’ αυτή την αλλαγή τη νοµοθετική, γι’
αυτή την ενοποίηση στο πλαίσιο µίας αρχής; Η προάσπιση του
δηµοσίου συµφέροντος, η θεσµική διαφάνεια, η διασφάλιση της
ανεξαρτησίας, η αποτελεσµατική άσκηση ελέγχου των δηµοσίων
συµβάσεων και ένα παραγωγικότερο µοντέλο ταχύτητας και διαφάνειας σε ένα ζήτηµα το οποίο αφορά ευαίσθητα θέµατα όπως
είναι το δηµόσιο χρήµα, όπως είναι οι δηµόσιες συµβάσεις. Αντί
να προκρίνουµε ότι πράγµατι η Κυβέρνηση µε αυτήν της την
πρωτοβουλία διασφαλίζει και τη µικρότερη γραφειοκρατία και τη
µεγαλύτερη διαφάνεια και το αποτελεσµατικότερο µοντέλο εξέτασης των προσφυγών, ψάχνουµε να βρούµε τρόπους για το
πώς θα την αντιπολιτευθούµε για δικούς µας λόγους.
Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία γίνεται πιο θεσµικά απαραίτητη,
εντάσσεται σε έναν πιο µακρόπνοο σχεδιασµό για τη χώρα, διότι
ναι, υπάρχουν δύο χρηµατοδοτικά εργαλεία σηµαίνουσας σηµασίας για τη χώρα µας, το Ταµείο Ανάκαµψης και το ΕΣΠΑ, τα
οποία αµφότερα θα βοηθήσουν τη χώρα ώστε να µπορέσει να
έχει ανάπτυξη, να εισρεύσει χρήµα στην αγορά, να βοηθηθεί η
ελληνική κοινωνία, να βοηθηθεί η ελληνική οικονοµία και αυτή η
ενιαία αρχή η οποία θα υπάρχει θα βοηθήσει και θα διευκολύνει
στην ταχύτερη αξιοποίηση αυτών των χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Μιας και αναφερόµαστε στο Ταµείο Ανάκαµψης, οφείλουµε να
πούµε ότι το Ταµείο Ανάκαµψης δεν προέκυψε έτσι. Ήταν µια
πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την προσωπική -µαζί µε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες- πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού,
όταν επί πανδηµίας δεν συζητείτο καν το ζήτηµα τέτοιων µοντέλων χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήµερα η
χώρα µας είναι µια από τις πρώτες των οποίων έχει εγκριθεί το
σχέδιο και ήδη µε δήλωση και της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θα ξεκινήσει η χρηµατοδότηση το επόµενο χρονικό
διάστηµα.
Συνεπώς, εδώ µιλάµε για ένα ζήτηµα το οποίο δεν αφορά µόνο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το στενό περιβάλλον το οποίο µπορεί ο καθένας από εµάς κοµµατικά να αντιλαµβάνεται, αλλά µιλάµε για ένα µακρόπνοο σχέδιο ουσιώδους εθνικής σηµασίας συνδεδεµένο µε το Ταµείο
Ανάκαµψης, συνδεδεµένο µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, το
οποίο εµείς διασφαλίζουµε να γίνεται και µε ταχύτητα και µε
αποτελεσµατικότητα και µε διαφάνεια.
Ως εκ τούτου, λοιπόν, η στοχοθεσία της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι στο να συµβάλει στην αναβάθµιση
του τρόπου εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών, στη βελτίωση της αιτιολόγησης των πράξεων της αρχής, στην εξάλειψη
θεσµικών ελλειµµάτων που συνδέονται συχνά µε υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στον προφανή εξορθολογισµό που χρειάζεται η δηµόσια διοίκηση. Όποια
και αν είναι αυτή, είτε λέγεται κεντρική διοίκηση είτε λέγεται ανεξάρτητη αρχή, ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξορθολογήσει
τη λειτουργία της και προφανώς για εµένα –το είπα στην επιτροπή και επιµένω και σήµερα και όσοι είναι νοµικοί από τους
παριστάµενους συναδέλφους το αντιλαµβάνονται- µια τέτοια
ποιοτικότερη διαδικασία, πιο διαφανής, πιο γρήγορη και πιο «καθαρή» -νοµικά να το πω- βοηθάει στη µείωση του αριθµού των
δικαστικώς προσβαλλόµενων πράξεων -το οποίο είναι πολύ σηµαντικό στο πλαίσιο της διαδικασίας που προανέφερα εν όψει
του Ταµείου Ανάκαµψης-, στην αποφόρτιση των δικαστηρίων
από περιπτώσεις οι οποίες φτάνουν σε αυτό, ενώ θα µπορούσαν
να έχουν λυθεί νοµικά νωρίτερα. Ως εκ τούτου αποφορτίζεται
ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει
πρόβληµα και σε επενδυτικά σχέδια και σε δηµόσιες συµβάσεις.
Προφανώς ο κάθε ένας έχει το δικαίωµα προσφυγής και πρόσβασης στον φυσικό δικαστή από το Σύνταγµα, αλλά εµείς προσπαθούµε να υπάρξει ένα σοβαρό φίλτρο ταχύ, διαφανές και να
µην επιβαρύνονται περαιτέρω τα δικαστήρια από πράξεις οι
οποίες θα µπορούσαν να είναι ορθότερα τεκµηριωµένες και δικαιολογηµένες.
Ειρήσθω εν παρόδω, αυτό αναφέρθηκε και από τον κ. Μενουδάκο όταν ήρθε στην επιτροπή µας, ότι δηλαδή πράγµατι θα βοηθήσει και στην ποιοτικότερη έκδοση διοικητικών πράξεων και
στην αποφόρτιση των δικαστηρίων από τέτοιου είδους ζητήµατα.
Σε ό,τι αφορά σε ζητήµατα που τέθηκαν, είπε ο κ. Μυλωνάκης
για τα έσοδα που υπάρχουν. Τα έσοδα αυτά επιστρέφονται στο
Δηµόσιο Ταµείο. Ο κ. Καµίνης αναφέρθηκε σε θέµατα αρµοδιοτήτων. Οι αρµοδιότητες δεν αλλάζουν.
Σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα της επιλογής των προσώπων, υπάρχουν δύο κριτικές. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να γίνει ευκόλως αντιληπτή υπό την έννοια ότι το ίδιο καθεστώς -ξέρετε,
απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό, δεν µπορεί να λέµε ψέµατα
µεταξύ µας-, το υφιστάµενο καθεστώς προέβλεπε -κύριε Ξανθόπουλε, σας άκουσα και προηγουµένως που µιλήσατε- αυτό που
υπάρχει και τώρα. Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ορίζονταν και επί ΣΥΡΙΖΑ τα µέλη και µε γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας. Να λέµε πώς είναι η πραγµατικότητα, γιατί
όταν έρχεστε και λέτε και εσείς και -νοµίζω- και ο κ. Φάµελλος
ότι αλλάζουµε το νοµικό πλαίσιο και φέρνουµε κάτι άλλο για επιλογή δικών µας και «ηµετέρων» κ.λπ., πρέπει να πούµε ότι το υφιστάµενο πλαίσιο προβλέπει το ίδιο ακριβώς µε αυτό το οποίο
προβλέπεται.
Όσο για την αναφορά του Κινήµατος Αλλαγής -όπου βέβαια
έχουν γίνει δεκτές πάρα πολλές προτάσεις και από τα δύο κόµµατα από τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης- εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι αυτή την υποτίµηση της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας ότι συµµετέχουν Βουλευτές οι οποίοι µπορεί να διαφωνήσουν ή να συµφωνήσουν. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν, κύριε
Καστανίδη, Βουλευτές δύο ταχυτήτων. Εάν κάποιος θέλει να διαφωνήσει, θα διαφωνήσει. Εάν κάποιος θέλει να συµφωνήσει, θα
συµφωνήσει. Δεν είναι λίγοι, ούτε είναι εξαίρεση αυτοί οι οποίοι
έχουν τη συνείδησή τους και στο πώς µπορούν να τοποθετηθούν
σε µια επιτροπή. Θεωρώ ότι για το Κοινοβούλιο και οι τριακόσιοι
Βουλευτές που είµαστε παρόντες έχουµε ο καθένας την άποψή
µας, τη συνείδησή µας και δεν θεωρώ ότι πρέπει να υποτιµούµε.
Με αυτόν τον τρόπο είναι σεβαστή και η κριτική που αναπτύξατε
µε τη δική σας επιχειρηµατολογία, αλλά νοµίζω ότι εκπέµπει και
µία a contrario υποβάθµιση της ίδιας της Επιτροπής Θεσµών και
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Διαφάνειας και του ρόλου των Βουλευτών σε αυτή. Θα τοποθετηθεί και ο κύριος Αντιπρόεδρος εάν έχει κάποιες αλλαγές στην
πορεία στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Και θέλω, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω -για να σεβαστώ και τον
χρόνο- µε µία αναφορά που έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, διότι είπα στην αρχή ότι η συζήτηση διεξήχθη πραγµατικά σε πολύ υψηλό επίπεδο κοινοβουλευτικού
διαλόγου και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια. Η κριτική είναι
λογική και θετική και παραγωγική και πάντα αποδεκτή και θα
µπορέσουµε να συζητήσουµε και να έχουµε τις διαφωνίες µας
και λοιπά.
Όµως, αυτά τα περί «Μητσοτάκης Α.Ε.» και αυτές οι αναφορές
για εκλεγµένη Κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό µε αυτό τον προσβλητικό τρόπο θεωρώ ότι προσβάλλουν την Κυβέρνηση, η
οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό µε εκλογές, µε εντολή
τετραετίας και συνεχίζει και παρά τις πολύ µεγάλες δυσκολίες
και την πανδηµία και τις κρίσεις και το ζήτηµα που έχει τεθεί µε
τη ρωσική εισβολή αυτή την περίοδο και προσπαθεί η υφήλιος
και η Ευρώπη να σταθεί όρθια σε κρίσιµα ζητήµατα.
Αυτή η αναφορά, λοιπόν, θεωρώ ότι προσβάλλει κυρίως τους
Έλληνες πολίτες, προσβάλλει τον θεσµό του Κοινοβουλίου. Θα
έπρεπε το ίδιο το Προεδρείο της Βουλής να παρέµβει σε αυτή
την περίπτωση, διότι δεν τιµά κανέναν µας η αναφορά σε τέτοιου
είδους υπονοούµενα, σε τέτοιου είδους εκφράσεις, διότι η κριτική, η πολιτική µπορεί να γίνει εντός πλαισίου, αλλά η προσβολή
του ελληνικού λαού διά µέσου της Κυβέρνησης και του προσώπου του Πρωθυπουργού θεωρώ ότι είναι σοβαρή πληµµέλεια
εκείνου που την ανέφερε και πρέπει κάποια στιγµή σε αυτό τον
χώρο να µην επαναφέρουµε συνθήκες τοξικότητας για πρόσκαιρα κοµµατικά οφέλη.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώντας ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει στοιχειώδη,
βασικά, ουσιώδη και δοµικά στοιχεία µεταρρύθµισης, χαίροµαι
που ένα µεγάλο κοµµάτι των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν
επί της αρχής συµφωνούν µε τις προβλέψεις. Έγινε µια πολύ σοβαρή δουλειά νοµοθετικά, νοµοπαρασκευαστικά και πριν και
κατά τη διάρκεια των επιτροπών. Και καλώ τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής που είχαν
αρκετές προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές από τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αυτή τη στιγµή, στην ύστατη ώρα, να
το ψηφίσουν, γιατί είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα αφορά τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, των δηµοσίων συµβάσεων µε
τις προκλήσεις που ανέφερα για τα πολλά επόµενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας για επτά λεπτά. Και καλώς εχόντων των πραγµάτων, ακολουθεί ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, όπως ευχαριστώ και τον συνάδελφο κ. Ζαχαριάδη που µου
παραχώρησε ευγενικά τη θέση του.
Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγκαία και σηµαντική η
µεταρρύθµιση που εισάγεται σήµερα. Η ενοποίηση αυτών των
δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών µε αρµοδιότητες στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων είναι αυτονόητη. Έχει µεγάλη
δόση λογικής γιατί πρόκειται για δύο αρχές µε συναφείς δραστηριότητες που θα µπορούσαν από την αρχή να συλλειτουργούν.
Όµως, η πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ήταν να δηµιουργήσει µια καινούργια ανεξάρτητη αρχή, την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, αντί να εµπλουτίσει την ήδη υπάρχουσα
τότε Αρχή των Δηµοσίων Συµβάσεων. Και αυτή η επιλογή κρίθηκε εκ του αποτελέσµατος. Η ΑΕΠΠ δεν κατάφερε µέσα στα
έξι χρόνια λειτουργίας της να λειτουργήσει σωστά, κάτι που παραδέχονται έως και οι ίδιοι οι εργαζόµενοί της.
Είναι, εποµένως, σωστή η πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης
να συγχωνεύσει αυτές τις δύο αρχές, προκειµένου να φέρει οι-
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κονοµίες κλίµακος, απλούστευση διαδικασιών, αλλά και µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους συµµετέχοντες στους δηµόσιους διαγωνισµούς προµηθειών παροχής υπηρεσιών και
κατασκευής έργων.
Στόχος, σε ό,τι αφορά τις αναθέτουσες αρχές, είναι ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος της ορθής εφαρµογής του Εθνικού και
Ενωσιακού Δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης των διοικητικών προσφυγών, δηλαδή όσων ασκούνται πριν από τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση η δηµιουργία µιας ενιαίας ανεξάρτητης αρχής για το σύνολο των δηµόσιων συµβάσεων θα επιτρέψει την ουσιαστική εξέταση των προδικαστικών προσφυγών που
ασκούνται από συµµετέχοντες σε δηµόσιους διαγωνισµούς, την
αυτοσυνεπή και οµοιόµορφη επεξεργασία των σχεδίων προκηρύξεων, τευχών δηµοπράτησης και δηµοσίων συµβάσεων πριν
την οριστικοποίησή τους, την έγκαιρη παρακολούθηση της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής νοµολογίας, αλλά και τη βέλτιστη
αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού.
Και θυµίζω ότι ο αρχικός σχεδιασµός κατά τη σύσταση της
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων το 2011 ήταν αυτή η αρχή να αναλάβει και την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών, λύση η
οποία ήταν και η πλέον ενδεδειγµένη. Η δηµιουργία, όµως, µιας
δεύτερης αρχής µε τον ν.4412/2016 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε τελικά αρνητικά αποτελέσµατα, καθώς δηµιούργησε έναν πρόσθετο γραφειοκρατικό φορέα µε εξαιρετικά
δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των παραγόµενων διοικητικών ελέγχων.
Αξίζει να υπενθυµίσουµε πως ο σκοπός ακριβώς αυτών των διοικητικών ελέγχων είναι η αποφυγή δικαστικών εµπλοκών των ενδιαφεροµένων µε το δηµόσιο και βέβαια, η αποφυγή της άσκοπης
επιβάρυνσης των διοικητικών δικαστηρίων.
Εποµένως, όπως γνωρίζει ίσως καλύτερα από τον καθένα ο
κύριος Αντιπρόεδρος µε την τεράστια εµπειρία του, έχοντας διατελέσει µεταξύ άλλων και Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, η όλη προσπάθεια είχε και έχει να κάνει τελικά µε την
επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Αυτό ήταν και παραµένει το ζητούµενο για
όλους τους εµπλεκόµενους, το κράτος, τους φορείς του, αλλά
και τις ίδιες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε τις διάφορες αναθέτουσες αρχές.
Η θεσµική ενοποίηση και το νέο οργανωτικό σχήµα αναµένεται
να αποκαταστήσουν αυτές τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν µέχρι σήµερα και να ενισχύσουν τον προληπτικό έλεγχο του
περιεχοµένου των συµβατικών εγγράφων, αλλά και εφαρµογής
του ενιαίου πλαισίου προµηθειών του δηµοσίου σε καίριους τοµείς, όπως είναι οι προδιαγραφές των έργων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και ο τρόπος
διεξαγωγής των διαγωνισµών και ανάδειξης τόσο των προσωρινών όσο και των οριστικών αναδόχων.
Και είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε εδώ ότι η νέα ενιαία
πλέον αρχή θα συνεχίσει να ασκεί όλες τις υφιστάµενες αρµοδιότητες των συγχωνευµένων φορέων, επιδιώκοντας να παίξει
έναν πιο ουσιαστικό ρόλο µέσω της σκοπούµενης αναδιοργάνωσης.
Και παράλληλα, για λόγους διατήρησης της θεσµικής µνήµης
που έχει αποκτηθεί εξασφαλίζεται η συνέχεια στη στελέχωση της
νέας ανεξάρτητης αρχής. Πιο συγκεκριµένα, όλα τα µέλη που
υπηρετούν µε θητεία και στις δύο αρχές παραµένουν µέχρι την
ολοκλήρωσή της και διατηρούνται όλες οι θέσεις εργασίας του
προσωπικού τους που πλέον µεταφέρεται στον νέο φορέα, χωρίς
καµµιά απολύτως απώλεια δικαιωµάτων ή οποιαδήποτε αλλαγή
της υπαλληλικής τους σχέσης.
Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να αναγνωρίσουµε την κοµβική χρονική στιγµή στην οποία ελήφθη η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως ανέφερε και ο κύριος
Υφυπουργός. Όλοι γνωρίζουµε πως έχουµε µπροστά µας όχι
µόνο την πρόκληση του Ταµείου Ανάκαµψης, αλλά και αυτή του
νέου ΕΣΠΑ µε την πληθώρα των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων
τα οποία η χώρα καλείται να υλοποιήσει σε ρυθµούς, µάλιστα,
εξαιρετικά γρήγορους. Αυτό σηµαίνει ότι και οι αντίστοιχες δηµόσιες συµβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο των παραπάνω
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δράσεων θα πρέπει να προχωρήσουν, ειδικά σε ό,τι αφορά το
Ταµείο Ανάκαµψης, άµεσα αλλά πάντοτε υπό συνθήκες πλήρους
διαφάνειας και τήρησης των εθνικών και ενωσιακών κανόνων.
Γι’ αυτό τον σκοπό, είναι απαραίτητη µια ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε ενιαίο, αποτελεσµατικό σχήµα που θα µπορεί να αντεπεξέλθει στον αυξηµένο αυτό φόρτο, διασφαλίζοντας και τη
νοµιµότητα των διαδικασιών και την ταχύτητα ολοκλήρωσης των
διαγωνισµών, αλλά και την προστασία των συµφερόντων όλων
των συµµετεχόντων, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να αναλωθούν σε
πολυετείς δικαστικές διαµάχες µε το δηµόσιο ή σε πρόσθετα
έξοδα, προκειµένου να διεκδικούν τα νόµιµα δικαιώµατά τους.
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η Νέα Δηµοκρατία
υπερψηφίζει το παρόν νοµοσχέδιο. Δεν είναι, όµως, προφανές τι
κάνει η Αντιπολίτευση και γιατί το κάνει. Έχουµε για παράδειγµα
και την Ελληνική Λύση που τηρεί µια στάση -µπορώ να πω- επαµφοτερίζουσα, θυµίζοντας το ευαγγελικό «και τούτο ποιείν κακείνο µη αφιέναι». Για τους «Φαρισαίους» το κόµµα αυτό από τη
µία κατακεραυνώνει τις πολλές και αναποτελεσµατικές ανεξάρτητες αρχές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Από την άλλη όµως σε σχέση µε τη συζητούµενη συγχώνευση
άρα και τη µείωση ανεξάρτητων αρχών, κράτησε ήδη µια αµφιπολιτική, ας µου επιτραπεί να πω, στάση. Αποφεύγοντας να αναγνωρίσει ρητά τη σηµασία της µεταρρύθµισης αυτής,
περιορίστηκε σε άσχετες αναφορές περί του ΕΣΡ και σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια.
Και επειδή σύµφωνα µε το γνωστό αρχαιοελληνικό απόφθεγµα
είναι σοφόν το σαφές, κάτι που θέλω να πιστεύω πως αποδέχονται και οι συνάδελφοι της Ελληνικής Λύσης ως φίλοι της αρχαίας
Ελλάδας, είµαι βέβαιος ότι σήµερα όχι µόνο θα λάβουν θέση για
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά ελπίζω έστω την ύστατη ώρα
να το υπερψηφίσουν αν θέλουν να είναι συνεπείς µε τις προηγούµενες διακηρύξεις τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μαραβέγια.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα την εισαγωγική τοποθέτηση προηγουµένως της κ.
Γιαννακοπούλου. Μακάρι να κάνω λάθος. Δεν κατάλαβα καλά,
για µας τα είπε αυτά για τον πόλεµο; Θέλω να θυµίσω ότι το δεύτερο βράδυ της άθλιας και απαράδεκτης ρωσικής εισβολής ήµασταν έξω από τη ρωσική πρεσβεία και εκεί έκανε δηλώσεις ο
Γραµµατέας του κόµµατος κ. Τζανακόπουλος, καταγγέλλοντας
τη βαρβαρότητα, την εισβολή, την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Δεν θυµάµαι να ήταν η κ. Γιαννακοπούλου εκεί πέρα. Και
εν πάση περιπτώσει δεν είναι σωστό η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ να αναπαράγει µέσα στο Κοινοβούλιο αυτά
που διακινούν δεξιά τρολ στο διαδίκτυο. Ελπίζω να έχω καταλάβει κάτι λάθος και να µην είναι έτσι.
Τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, νοµίζω ότι αυτό το
οποίο βγαίνει από όλη την προοδευτική αντιπολίτευση εκφράζει
απολύτως και εµάς. Αυτό το οποίο πάτε να νοµοθετήσετε -είδατε
όλα τα κόµµατα ήρθαν καλοπροαίρετα, κανείς δεν ήρθε µε κακή
προαίρεση- δεν είναι µια ανεξάρτητη αρχή. Έτσι όπως αποφασίζετε να οριστεί η ηγεσία της, έτσι όπως αποφασίζετε να οριστεί
η διοίκησή της, ο πρόεδρος, οι σύµβουλοι είναι επί της ουσίας
µία «κυβερνητική» ανεξάρτητη αρχή. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή.
Επειδή σας έχω δίπλα µου εσάς και είστε ένας άνθρωπος µετριοπαθής που όντως καταβάλλατε προσπάθεια και µέσα στις
επιτροπές, σταµατώ εδώ. Εάν είχα για παράδειγµα τον κ. Βορίδη,
θα του έλεγα ότι προσπαθεί να στήσει άλλο ένα κοµµατικό παραµάγαζο. Αυτό όµως δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικός χαρακτηρισµός.
Επίσης το ζήτηµα του διοικητικού προσωπικού, το επισηµαίνουν όλοι. Έχουµε την κακή συνήθεια στην Ελλάδα ιδίως οι συντηρητικές κυβερνήσεις να νοµοθετούν πράγµατα συνέχεια,
συνέχεια νοµοθετήµατα, νοµοθετήµατα, νοµοθετήµατα και στο
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τέλος τίποτα δεν εφαρµόζεται. Έχουν ψηφιστεί και δεν εφαρµόζονται.
Είπε ο κ. Καστανίδης από το ΚΙΝΑΛ για το όντως σπουδαίο
έργο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2011 µε την κυβέρνηση Παπανδρέου, όντως. Και σωστά τότε το πολιτικό σύστηµα αποφάσισε να πάει στη Διάσκεψη των Προέδρων µε τα τέσσερα
πέµπτα. Βεβαίως µετά ο ευφυής κ. Καστανίδης µας πήγε στο
2016. Όµως, συγγνώµη, από το 2011 ο επόµενος σταθµός δεν
είναι το 2016. Μετά το 2011, είναι το 2012, το 2015 και µετά το
2016. Είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης τις ιδιαιτερότητες που υπήρχαν
το 2000 και είπα και εγώ τώρα για την ορθή επιλογή του 2011.
Και επειδή όντως δεν είµαστε ούτε στο 2011, ούτε στο 2016 ούτε
στο 2019 και είµαστε στο 2022, είναι σωστή η πρόταση του κ.
Καστανίδη και όλης της Αντιπολίτευσης.
Και αυτή είναι µια προγραµµατική δέσµευση της επόµενης κυβέρνησης για διαφάνεια και αξιοκρατία στον δηµόσιο βίο. Γιατί
τέτοιες τοµές, τέτοιες µεταρρυθµίσεις, τέτοιες αλλαγές στην Ελλάδα µόνο η προοδευτική παράταξη µπορούσε να τις κάνει και
τις έκανε. Μόνο η προοδευτική παράταξη µπορεί να κάνει από
δω και πέρα τέτοιες επιλογές.
Τώρα για το θέµα των τριών πέµπτων και τεσσάρων πέµπτων.
Ήµασταν όλοι εδώ, τα ζήσαµε. Μια χυδαία και απαράδεκτη εργαλειοποίηση των θεσµών και των συναινέσεων από τη Δεξιά ζήσαµε, µια αντιθεσµική συµπεριφορά, µια µικροκοµµατική
αντιπολίτευση όχι µόνο στην προηγούµενη Βουλή αλλά και σε
αυτή. Και να θυµίσω, επειδή άκουσα και τον κ. Καµίνη και τον κ.
Καστανίδη, πώς επελέγη η ηγεσία του ΑΣΕΠ από τη Διάσκεψη
των Προέδρων; Υπήρξε ή δεν υπήρξε θεσµικός στραγγαλισµός;
Ποιοι το νοµιµοποίησαν και ποιοι το κατήγγειλαν;
Και λέω πάντα ότι όλα αυτά τα λέω καλοπροαίρετα κοιτώντας
µπροστά, το µέλλον και το παρελθόν µε µία µεγάλη ή µικρή δόση
αυτοκριτικής ιδίως για όποιον έχει µεγαλύτερο µέγεθος και µε
µία λελογισµένη λύση για να µπορέσουν να επουλωθούν πληγές
και να προχωρήσουµε µπροστά και να διδαχθούµε από το παρελθόν.
Να δούµε όµως τώρα τι συµβαίνει στη χώρα. Σε διάστηµα είκοσι δύο µηνών από τις αρχές του 2020 µέχρι το Νοέµβρη του
2021, έχουν διατεθεί 2,7 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Στο
ίδιο διάστηµα έχουν δοθεί 4 δισ. ευρώ για διαδικασίες διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κλειστές διαδικασίες. Αυτά είναι 6,66 δισ. ευρώ. Από 1-.1-2020 µέχρι και τον
Ιούλιο του 2021 ήταν 4,9 δισ. ευρώ. Δηλαδή µέσα σε τέσσερις
µήνες δόθηκαν 1,7 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και διαπραγµατεύσεις κλειστού τύπου. Η κύρια αιτία αυτού του πράγµατος, η
κύρια δικαιολογία αυτού του πράγµατος είναι ο COVID. Όµως,
όπως είπε σωστά εισαγωγικά και ο εισηγητής µας ο κ. Χατζηγιαννάκης, µόνο ένα τµήµα αυτών των δαπανών είναι για τον COVID
και τα υπόλοιπα χρησιµοποιούνται ως δικαιολογία.
Και εµείς καλοπροαίρετα, επειδή είµαστε παραγωγική αντιπολίτευση, είχαµε δώσει, και τα άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης,
τη συναίνεσή µας για να γίνουν έκτακτες δαπάνες για τον COVID
. Εσείς όµως επειδή είστε αυτοί που είστε, επειδή είστε αδιόρθωτοι, επειδή βρήκατε παπά και θέλετε να θάψατε πέντε, έξι,
έχετε φτάσει τα 7 δισ.. Έχουµε πανδηµία απευθείας αναθέσεων
και αυτό δεν το λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΙΝΑΛ, ούτε τα υπόλοιπα κόµµατα. Το λέει η Ευρωπαία Επίτροπος που δεν είναι συριζαία εν πάση περιπτώσει. Σταµατήστε αυτή την απαράδεκτη
και προκλητική διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος.
Ήρθε εδώ ως µάννα εξ ουρανού και ο κ. Σκυλακάκης. Κύριε
Σκυλακάκη, λέτε ότι θα διαταραχθεί η δηµοσιονοµική ισορροπία
αν βοηθήσετε τη µεσαία τάξη, στο όνοµα της οποίας κερδίσατε
τις εκλογές, στους φτωχούς και τους αδύναµους, εσείς που βγήκατε και είπατε και µετά το διορθώσατε βεβαίως -δεν θέλω να
είµαι άδικος µαζί σας- ότι οι πλούσιοι είναι που έχουν αυτοκίνητο.
Και δεν θα το ανέφερα αν δεν είχε βγει ο Αντιπρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας και Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεωργιάδης, να µας
πει ότι αν κάνουµε στην Ελλάδα αυτό το οποίο κάνουν σε δεκαεπτά ευρωπαϊκές χώρες, ευνοούµε αυτούς που έχουν Cayenne.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
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Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη συντηρητικές και προοδευτικές
κυβερνήσεις ασχολούνται µε αυτούς που έχουν Cayenne και
µόνο στην Ελλάδα η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, του κ. Γεωργιάδη και του κ. Σκυλακάκη έχει εστιάσει στους φτωχούς και
τους αδύναµους ανθρώπους.
Τι γίνεται λοιπόν; Στην Ελλάδα στην Αθήνα που αγοράζουµε
τα καύσιµα στα 2.10 είναι τα ίδια καύσιµα, παράγονται από τα
ίδια διυλιστήρια που στην Κύπρο πουλιούνται στο 1.45. Είναι από
τα ίδια διυλιστήρια! Στην Ισπανία οι τιµές αυτή τη στιγµή είναι
1.65 µε 1.70, στην Μπρατισλάβα είναι 1.55.
Δεν ξέρω, προφανώς κάποιοι από εσάς θα µπαίνουν στον κόπο
να διαβάσουν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Σήµερα στην πάνω δεξιά στήλη
της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» λέει ότι η γαλλική και η γερµανική κυβέρνηση καταβάλλουν προσπάθεια επιδοτώντας τα καύσιµα για να
διατηρηθεί η τιµή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Με την αγοραστική δύναµη του µέσου Γάλλου και του µέσου Γερµανού κάνουν
αυτή την προσπάθεια και εδώ έχουµε δεκαπέντε µέρες που η
βενζίνη έχει περάσει αυτή την τιµή!
Μαζευτείτε! Σοβαρευτείτε! Δεν έχετε καµµία κατανόηση της
πραγµατικότητας. Δεν έχετε καµµία ενσυναίσθηση. Δεν έχετε
καµµία κοινωνική ευαισθησία, διότι τώρα δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικά περιθώρια για να κάνετε παροχές! Όταν, όµως, χειροκροτούσε εδώ πέρα όλη η πτέρυγα της Πλειοψηφίας όταν αυξάνατε
το αφορολόγητο όριο για τις γονικές παροχές από τις 150.000
στις 800.000 ευρώ ανά γονέα και ανά παιδί, υπήρχαν δηµοσιονοµικά περιθώρια!
Όταν µειώνατε, κύριε Σκυλακάκη, τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητες περιουσίες µεγαλύτερες του ενός εκατοµµυρίου –όχι πραγµατική,
αντικειµενική αξία- ωφελήσατε µε 25 εκατοµµύρια ευρώ δεκατέσσερις χιλιάδες φορολογούµενους. Αυτοί σας ενδιαφέρουν,
οι δεκατέσσερις χιλιάδες, που πολλοί από αυτούς θα έχουν και
Cayenne!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Ζαχαριάδη, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με συγχωρείτε.
Όταν καταργούσατε τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ για αντικειµενική αξία από 250.000 ευρώ και πάνω –αντικειµενική, όχι πραγµατική, µην µπερδευόµαστε- αυτό είχε µια δηµοσιονοµική
διάσταση 350 εκατοµµύρια ευρώ!
Επιλογές, λοιπόν, υπάρχουν. Ιεραρχήσεις υπάρχουν. Προτεραιότητες υπάρχουν. Γι’ αυτό, η χώρα χρειάζεται µία άλλη κυβέρνηση, έναν άλλον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, για να
µπορέσει να σταθεί η κοινωνία όρθια, να ανακάµψει η κοινωνία,
να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία στον δηµόσιο βίο.
Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ζαχαριάδη.
Τον λόγο τώρα θα πάρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σκυλακάκης, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1235 και ειδικό αριθµό 106.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε, πριν τοποθετηθώ για την τροπολογία που είναι σε µεγάλο βαθµό τεχνική,
θα ήθελα να πω δυο λόγια γι’ αυτά που άκουσα από τον αξιότιµο
οµιλητή του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε τα καύσιµα.
Θα ήθελα να πω κατ’ αρχάς το εξής: Κάντε λίγο υποµονή. Η
Κυβέρνηση τις επόµενες ηµέρες θα παρουσιάσει την πολιτική
της και εκεί θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά µεταξύ στοχευµένων πολιτικών και οριζόντιων πολιτικών που δεν λαµβάνουν υπ’
όψιν τους ούτε τις πραγµατικές δηµοσιονοµικές δυνατότητες
ούτε και την κοινωνική πραγµατικότητα σχετικώς µε το πώς χρησιµοποιούνται τα καύσιµα.
Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για
τα καύσιµα, γιατί είναι η τελευταία κυβέρνηση που αύξησε τον
φόρο επί των καυσίµων. Να θυµίσω ότι την αύξηση την έκανε την
Πρωτοχρονιά του 2017 και αυτή αφορούσε και τη βενζίνη και το
πετρέλαιο κίνησης. Και το έκανε αυτό, διότι τα είχε κάνει όπως
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τα είχε κάνει στις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές, ενώ δεν
υπήρχε τίποτε που να υποχρεώνει τη χώρα να έχει αυξηµένους
φόρους για τα καύσιµα.
Η σηµερινή δηµοσιονοµική πραγµατικότητα είναι µια δύσκολη
πραγµατικότητα, διότι έχουµε έναν πόλεµο που έχει αλλάξει
όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Τους προηγούµενους µήνες
είχαµε και την απειλή αυτού του πολέµου. Ο πόλεµος αυτός έχει
φέρει µια θύελλα ανατιµήσεων τόσο στην ενέργεια, όσο και στα
τρόφιµα, όσο και σε άλλες πρώτες ύλες που ήλθαν συµπληρωµατικά µε τις εισαγόµενες ανατιµήσεις που προκάλεσε η πανδηµία.
Θυµίζω, επίσης, ότι από πλευράς δηµοσιονοµικής ευστάθειας
και πειθαρχίας η Αντιπολίτευση µάς ζητούσε να ξοδέψουµε πολύ
παραπάνω στη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδηµίας. Μιλάµε για κυριολεκτικώς δεκάδες δισεκατοµµύρια παραπάνω. Κι
ευτυχώς που δεν το κάναµε και έχουµε καταφέρει να µπαίνουµε
σε αυτή την καινούργια θύελλα –γιατί, δυστυχώς, αυτή η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τη µία θύελλα µετά την άλλη- έχοντας ταµειακά διαθέσιµα σε µια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη και από
πλευράς διεθνών επιτοκίων διότι ο πληθωρισµός φέρνει αυξήσεις επιτοκίων, αλλά και από πλευράς πραγµατικής αβεβαιότητας που δεν επιτρέπει να έχουµε καθαρή εικόνα για το πώς θα
διαµορφωθεί ο προϋπολογισµός.
Να σας γνωρίσω, επίσης, ότι πριν από τον πόλεµο η οικονοµία
είχε µια καλή πορεία, αποτέλεσµα της οποίας ήταν ότι ανακοίνωσα σήµερα 600 εκατοµµύρια επιπλέον φορολογικά έσοδα από
αυτά που είχαµε βάλει στον προϋπολογισµό στο δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου. Ήταν ένα όχι καλό δίµηνο γιατί είχαµε και
πλήγµατα από την πανδηµία σε αυτό το δίµηνο. Παρ’ όλα αυτά
είχαµε µια υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων και αυτό µας διευκολύνει να προχωρήσουµε και µε σύνεση στη διευκόλυνση,
στην ενίσχυση των νοικοκυριών τόσο των ευάλωτων -δεν κατάλαβα γιατί µας κατηγορείτε γιατί βοηθούµε τα ευάλωτα νοικοκυριά- όσο και της µεσαίας τάξης στον βαθµό που αυτό είναι
εφικτό.
Να ξέρουµε ότι οι αυξήσεις των διεθνών τιµών στην ενέργεια
κάνουν τη χώρα φτωχότερη, διότι η Ελλάδα δεν είναι µια χώρα,
που παράγει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και όταν εισάγεις ένα
ακριβότερο προϊόν που είναι αναγκαστική η εισαγωγή του -δεν
µπορεί µια κοινωνία και µια οικονοµία να λειτουργήσει χωρίς καύσιµα, τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία- τότε µειώνεται το
ΑΕΠ και πρέπει να κάνουµε λογαριασµό µε µειωµένο ΑΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τώρα, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, για να µην
πάρω περισσότερο χρόνο, έχουµε κάποιες ειδικές ρυθµίσεις που
διευκολύνουν να προχωρήσει το πρόγραµµα των δανείων, το
οποίο έχει εκτός από τα δάνεια που δίνονται στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, στην EBRD και τις ελληνικές τράπεζες,
έχει και ένα κοµµάτι που θα πάει σε νεοφυείς επιχειρήσεις µέσω
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ένα κοµµάτι που θα
πάει στο «Invest in You». Πρέπει να ρυθµίσουµε το πώς θα γίνει
αυτή η συνεργασία. Εδώ µας δίνεται η εξουσιοδότηση για να το
κάνουµε αυτό.
Έχουµε ανάγκη να ενεργοποιήσουµε πολύ περισσότερο τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
η οποία έχει την ευθύνη της προώθησης των µεταρρυθµίσεων.
Ένα µεγάλο κοµµάτι των οροσήµων του Ταµείου Ανάκαµψης
αφορά µεταρρυθµίσεις οι οποίες πρέπει να επιτυγχάνονται στην
ώρα τους.
Τέλος, δηµιουργείται η δυνατότητα να ανοίξουν και δεσµευµένοι πιστευτικοί λογαριασµοί -«escrow accounts» λέγονται- οι
οποίοι διευκολύνουν την απορρόφηση µε µικρότερο κόστος σε
σχέση µε τα έργα και τις δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Μισό λεπτό µονάχα, κύριε Πρόεδρε.
Να τελειώσω, λέγοντας ότι το Ταµείο Ανάκαµψης είναι ένα
πολύ δύσκολο εγχείρηµα. Για να έχουµε µια εικόνα, εµείς είµαστε µία από τις τέσσερις χώρες που έχουν καταφέρει να έχουν
υποβάλει αίτηµα πληρωµής. Αυτό προωθείται και έχει εγκριθεί
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από την Κοµισιόν και περιµένουµε ότι θα εγκριθεί και από την
EFC και θα καταβληθεί εντός του Απριλίου. Υπάρχει µεγάλος
αριθµός χωρών που δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιο αίτηµα. Δεν
έχουν καν κάνει επιχειρησιακή σύµβαση µε την επιτροπή για να
µπορούν να κάνουν αίτηµα για την πρώτη δόση. Υπάρχουν ακόµη
τρεις-τέσσερις χώρες, αν θυµάµαι καλά, που δεν έχουν καν έγκριση των σχεδίων τους.
Συνεπώς, η Ελλάδα προχωρεί µε ταχύτητα και πιστεύω ότι
στους επόµενους µήνες θα έχουµε πολύ περισσότερα έργα και
δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης. Αυτά τα χρειαζόµαστε γιατί σε
αυτή την αβέβαιη φάση οι επενδύσεις αυτές είναι πολύ µεγάλης
αξίας και σηµασίας.
Η γνώµη µου είναι ότι ειδικά το Ταµείο Ανάκαµψης, επειδή θα
διατρέξει τα επόµενα χρόνια, θα χρειαστεί από όλες τις παρατάξεις αυτής της Βουλής και της επόµενης -µια που τελειώνει το
2026 πέραν του χρονικού ορίου αυτής της Βουλής- προσεκτική
παρακολούθηση, κριτική όπου χρειάζεται, αλλά και στήριξη γιατί
θα έχουµε και δυσκολίες, µε µεγαλύτερη το γεγονός ότι ο αυξηµένος πληθωρισµός επηρεάζει τους προϋπολογισµούς µας, αυτούς που έχουµε βάλει στο Ταµείο Ανάκαµψης και απαιτεί
πολλές φορές αναθεώρηση προϋπολογισµών σε ένα πολύ δύσκολο εργαλείο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάρω τον
λόγο επί προσωπικού. Ενηµερώστε τον από µεριάς σας να περιµένει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορώ εγώ να
επιβάλω να περιµένει. Ο Υπουργός εξήγησε. Αν έχετε µια απορία, µπορείτε να ρωτήσετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Εγώ έχω απορίες, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, ο κ.
Καστανίδης θα ήθελε κάτι να σας ρωτήσει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν έχω δει το κείµενο της τροπολογίας σας γιατί δεν έχει διανεµηθεί ακόµη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σκυλακάκη το εξής: Η δανειοδότηση από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προς ορισµένες επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων και οι νεοφυείς επιχειρήσεις όπως είπατε, θα
γίνει µε τρόπο που δεν θα γνωρίζει η Βουλή, αλλά ζητάτε διά της
τροπολογίας σας την εξουσιοδότηση σε εσάς για να ρυθµίσετε
τα θέµατα; Κατάλαβα σωστά αυτό που είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η δανειοδότηση αυτή που είναι µετοχικό κεφάλαιο και
εν µέρει δανειοδότηση υπάρχει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης
και αναπτύσσεται. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης έχει περάσει
από τη Βουλή. Μόνο για τα τεχνικά ζητήµατα ζητούµε εξουσιοδότηση και όχι για την ουσία του σχετικού...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση, θέλετε να ρωτήσετε επί των όσων είπε ο Υπουργός;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαιτήσω από τον κ. Σκυλακάκη να µείνει στην
Αίθουσα του Κοινοβουλίου µέχρι την ώρα που θα διανεµηθεί η
τροπολογία και θα µπορέσουν οι Βουλευτές να τη διαβάσουν.
Δεν είναι δυνατόν ο κ. Σκυλακάκης να αναπτύσσει την επιχειρηµατολογία ή την πληροφόρηση για µια τροπολογία η οποία δεν
έχει έρθει στα χέρια µας. Δεν ξέρω µάλιστα, κύριε Πρόεδρε, αν
αυτό έχει ξανασυµβεί ποτέ. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα από µένα.
Μπορεί να έχει ξανασυµβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί ο κ. Σκυλακάκης να φύγει χωρίς εµείς να
έχουµε διαβάσει την τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
µπορεί να έρχεται τελευταία στιγµή λίγο πριν λήξει η συνεδρίαση
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µια τροπολογία η οποία δεν έχει ακόµη κατατεθεί, να την παρουσιάζει ο Υπουργός, ενώ υπάρχουν κι άλλα νοµοσχέδια τις επόµενες ηµέρες τα οποία θα έρθουν στην Ολοµέλεια. Την Πέµπτη
συζητάµε πάλι νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν γίνεται αυτή τη στιγµή να συζητήσουµε για τέτοια τροπολογία από
τη στιγµή που δεν την έχουµε δει. Η Κυβέρνηση µπορεί να τη δει
και να την καταθέσει σε επόµενο νοµοσχέδιο έγκαιρα για να µπορέσουµε και να τη µελετήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εγώ έδωσα τον λόγο
στον Υπουργό προκειµένου να τοποθετηθεί σε µία τροπολογία
η οποία είχε κατατεθεί µε γενικό αριθµό 1235 και ειδικό 106.
Κύριε Υπουργέ, έχετε κάποια άλλη τροπολογία;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι
άλλη τροπολογία. Η τροπολογία που έχουµε δεν θίγει τέτοια ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μισό λεπτό, θα διευκρινιστεί. Μην ανησυχείτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Συγγνώµη, για ποια τροπολογία µιλάµε;
Εγώ έχω την τροπολογία υπ’ αριθµόν 78/3 του 2022.
Συνεπώς την καταθέτω. Είχα την εντύπωση επειδή µε φώναξε
ο Πρόεδρος ότι είχε κατατεθεί. Δεν έχω πρόβληµα. Την καταθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τροπολογία µε τέτοιον αριθµό, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει, γιατί είµαστε στο
1235. Να το διευκρινίσουµε. Θερµή παράκληση, όπως την εξέφρασαν και οι συνάδελφοι, να παραµείνετε µέχρι να διευκρινιστεί
το θέµα ή να δοθεί η τροπολογία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Χίλια συγγνώµη. Πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Είναι
στο ερανιστικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αυτή.
Συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο θέµα. Με την ευκαιρία τοποθετήθηκα πολιτικά. Θα πάω στην επιτροπή να τοποθετηθώ επ’ αυτής.
Να µην έχετε κανένα άγχος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εγώ είδα στην 1235
ότι αναφέρεστε ως ένας από τους Υπουργούς που υπογράφουν.
Δεν πειράζει όµως. Ήταν χρήσιµη η παρουσία σας εδώ γιατί δώσατε κάποιες απαντήσεις.
Ες αύριον τα σπουδαία, κύριε Ραγκούση, όπως λέµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Σπίρτζης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε να ευχηθώ περαστικά στον Πρόεδρο της Βουλής και στην Αντιπρόεδρο της Βουλής και στον
Πρωθυπουργό.
Δεύτερον, να εκφράσω τη χαρά µου που ο κ. Σκυλακάκης δεν
είναι µηχανικός διότι µε την επιχειρηµατολογία του κατέρριψε το
αεικίνητο. Δηλαδή έχει αύξηση και υπερεκτίµηση µάλιστα των
φορολογικών εσόδων, η οικονοµία απ’ ό,τι µας έχει πει άριστα,
µε τροµερούς ρυθµούς ανάπτυξης, όλα είναι καλά, αλλά δεν έχει
λεφτά να µειώσει τον φόρο κατανάλωσης καυσίµων!
Πώς γίνεται αυτό το «µαγικό», κύριε Σκυλακάκη; Πώς συνάδουν αυτά τα πράγµατα; Και πραγµατικά να σας συγχαρώ για
την πρόβλεψή σας που κρατήσατε ένα τόσο µεγάλο αποθεµατικό
και προβλέψατε και τον πόλεµο ως Κυβέρνηση και δεν δώσατε
στη δηµόσια υγεία τα χρήµατα, ώστε να µην πεθάνουν τριάντα
χιλιάδες συµπολίτες µας, όπως σας ζητούσε η Αντιπολίτευση και
άρα έχετε για να αντιµετωπίσετε την κρίση! Πώς όµως θα την αντιµετωπίσετε την κρίση όταν δεν µειώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης; Όλα αυτά τα «µαγικά» που λέτε, θα µας τα εξηγήσετε
κάποια στιγµή;
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιµε κύριε Αντιπρόεδρε, και µε την πρώην ιδιότητά σας του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας θα ήταν απολύτως θεµιτή η διαρκής και
συνεχής προσπάθεια εξορθολογισµού του συνολικού πλαισίου
παραγωγής έργων και δηµοσίων συµβάσεων για να διασφαλιστεί, τόσο η διαφάνεια ισονοµία, η ισονοµία, η ίση πρόσβαση, οι
αρχές του υγιούς ανταγωνισµού, όσο και η αποτελεσµατικότητα
της δηµόσιας διοίκησης.
Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν απόλυτα λογικό να συζητήσουµε
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και για την ΕΑΑΔΗΣΥ και για την ΑΕΠΠ σε µια προσπάθεια διαχρονική του πολιτικού συστήµατος. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες ή τις επιµέρους διαφωνίες νοµίζω ότι µέχρι ένα
σηµείο από όλες τις κυβερνήσεις έγινε µια προσπάθεια για να
τονωθούν και οι διαδικασίες και τα συστήµατα και η διαφάνεια.
Άρα θα ήταν λογικό να συζητήσουµε για την ΕΑΑΔΗΣΥ και για
την ΑΕΠΠ.
Επί της αρχής, λοιπόν, επειδή, κύριε Αντιπρόεδρε, υπηρετήσατε τον θεσµό της δικαιοσύνης για δεκαετίες και ήσαστε και
στο ανώτατο αξίωµα του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, θέλω να σας µεταφέρω έναν προβληµατισµό. Είχαµε το
Brexit. Γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά πόσο έχει επηρεάσει το
ευρωπαϊκό σύστηµα σε µια σειρά από τοµείς και στη δικαιοσύνη
και στην αύξηση των επιστηµονικών επαγγελµάτων και στους θεσµούς του κοινοβουλευτισµού και της δηµοκρατίας και της δηµόσιας διοίκησης.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, µε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, όχι µε το αγγλοσαξονικό σύστηµα, ποιες αρµοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ δεν µπορούν να
καλυφθούν από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και χρειάζεται να φέρετε επί της αρχής έναν άλλο νόµο που να συγχωνεύει τις δύο
ανεξάρτητες, αλλά όχι συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές;
Και το λέω αυτό γιατί εσείς υπηρετήσατε τον θεσµό της δικαιοσύνης, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης.
Το δεύτερο είναι ποιες αρµοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ και της
ΑΕΠΠ δεν καλύφθηκαν επαρκώς όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή
δεν ακούσαµε την Κυβέρνηση να καταλογίζει αδιαφάνεια,
«γκρίζα σηµεία», για να προχωρήσει σε ένα τέτοιο θεσµικό πλαίσιο. Και αν θέλαµε να επιταχύνουµε, αν θέλαµε να εξορθολογίσουµε, να τονώσουµε τη διαφάνεια γιατί δεν ιδρύετε ένα
ξεχωριστό τµήµα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι το τρίτο
ανώτατο δικαστήριο και ένα αντίστοιχο στο Συµβούλιο της Επικρατείας, να θεραπεύσουν αντίστοιχα τη δουλειά των δύο αυτών
ανεξάρτητων αρχών; Αν δηλαδή υπάρχουν στον θεσµό της δικαιοσύνης δυσλειτουργίες γιατί δεν είναι καλά στελεχωµένα ή
γιατί δεν έχουν τη µηχανογράφηση, την υλικοτεχνική υποδοµή
κ.λπ. γιατί κάνουµε δύο άλλες δοµές και τώρα κάνουµε µια τρίτη;
Εµείς παραλάβαµε τη χώρα σε πτώχευση και οι δανειστές ήρθαν
και επέβαλαν την ΑΕΠΠ και µάλιστα µε έναν τρόπο, που δεν εκπλήρωνε τον σκοπό της, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, δηλαδή να πας σε µια διαδικασία προδικαστικών προσφυγών και
να αποφύγεις τις καθυστερήσεις, δήθεν, της τακτικής δικαιοσύνης στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Γιατί και στην ΑΕΠΠ να πήγαινε κάποιος θα µπορούσε στη συνέχεια να προσφύγει στο
Σ.τ.Ε. Δεν µπορεί συνταγµατικά να το αποφύγει αυτό κανείς. Άρα
γιατί δεν κάνουµε µια τέτοια τοµή;
Αυτές οι σκέψεις -και όχι µόνο αυτές οι σκέψεις, θα το αναπτύξω και στη συνέχεια- µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ενοποίηση δεν γίνεται για να εκπληρώσουµε αυτούς τους θεµιτούς
σκοπούς ως πολιτικό σύστηµα, από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη,
αλλά γίνεται για άλλο λόγο. Γίνεται για να ελεγχθεί η διοίκηση
της ενοποιηµένης ανεξάρτητης αρχής.
Κύριε Αντιπρόεδρε, γνωρίζοντας τη δική σας πορεία στο ανώτερο αξίωµα του Προέδρου του Σ.τ.Ε. και στη συνέχεια, όπως
σας έζησα εγώ ως Πρωθυπουργό, τους λίγους µήνες που σας
έζησα, τιµήσατε τον επιστηµονικό κόσµο και την κοινωνία των
πολιτών. Κύριοι συνάδελφοι, στους λίγους µήνες που ο κ. Πικραµµένος ήταν πρωθυπουργός συναντήθηκε δεκάδες φορές
και µε τους δικηγορικούς συλλόγους και µε το Τεχνικό Επιµελητήριο. Νοµίζω ότι αυτό οφείλουµε στην Αίθουσα να του το αναγνωρίσουµε. Με αυτή, λοιπόν, την πορεία σάς ρωτώ: γιατί όταν
η ίδια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει εσάς ως Αντιπρόεδρο και το λέω πραγµατικά µε µια παράκληση νουθεσίας της Κυβέρνησης- καταστρατηγεί την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τον ν.4412, και
τη λειτουργία των δύο αυτών αρχών, φέρνετε αυτό τον νόµο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε λίγο χρόνο γιατί νοµίζω ότι
είναι πραγµατικά κρίσιµο το ερώτηµα.
Έχουµε, λοιπόν, την παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου από
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την Κυβέρνηση σε µια σειρά από νοµοθετήµατα θεσµικά και διαχειριστικά, έχουµε την παράκαµψη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Να σας αναφέρω και να καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, µια σειρά από
νοµοθετήµατα, άπειρα νοµοθετήµατα, που παρακάµπτουν την
ΕΑΑΔΗΣΥ. Πώς παρακάµπτουν την ΕΑΑΔΗΣΥ; Την παρακάµπτουν ως ειδική νοµοθέτηση: Η υποχρεωτική προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση ή διακήρυξη του
άρθρου 32 του ν. 4412 περίπτωση γ’, βαφτίστηκε ο επείγων
λόγος διά νόµου ανωτέρα βία. Και άρα δεν ζητάει τη γνώµη της
ΕΑΑΔΗΣΥ για δισεκατοµµύρια αναθέσεις και όχι µόνο για αναθέσεις για τον COVID. Έτσι ανατέθηκε η διώρυγα της Κορίνθου
-είναι για τον COVID η διώρυγα της Κορίνθου;-, ο «µεγάλος περίπατος», οι φυσικές καταστροφές του «Ιανού», έργα εκατοντάδων εκατοµµυρίων. Και νοµίζω ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι που
παρακάµφθηκε η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αλλά και ο ρόλος των
αρχών.
Θα καταθέσω την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. Δεν παρουσιάζει
η Κυβέρνηση ούτε τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει για τις
απευθείας αναθέσεις και τις διαπραγµατεύσεις. Έχει κολλήσει
στον Ιούνιο του 2019, αγαπητοί συνάδελφοι. Τέτοια διαφάνεια!
Και την ίδια στιγµή ούτε ο κ. Καραµανλής απαντάει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ούτε οι άλλοι Υπουργοί όταν αφορά δηµόσιες
συµβάσεις. Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο δηλαδή αυτό που
γίνεται. Θα τα καταθέσω όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε όµως,
κύριε Σπίρτζη. Σήµερα δεν έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Έχουµε να κρίνουµε ένα σχέδιο νόµου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να πω ένα παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε, εκµεταλλευόµενος
την εµπειρία σας:
Πατρών - Πύργου. Εµάς µας κατήγγειλε η Νέα Δηµοκρατία ότι
κάναµε οκτώ διαγωνιστικές διεθνείς διαδικασίες. Ακύρωσε τις
συµβάσεις, που είχαν ψαχτεί και λόγω της επικαιρότητας και της
«λάσπης» που φάγαµε απ’ ό,τι υπάρχει στη χώρα και στην Ευρώπη και στον πλανήτη. Ήρθε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και δεν έκανε διαγωνιστική διαδικασία, έκανε απευθείας
ανάθεση. Πώς έκανε απευθείας ανάθεση; Ήρθε µια υπουργική
απόφαση της κυβέρνησης Σαµαρά του 2013, που δεν υπήρχε
λόγος ύπαρξης πλέον γιατί είχε ολοκληρωθεί ο χρόνος κατασκευής και την κατήργησε µε νόµο -θα το καταθέσω και αυτόκαι στη συνέχεια έκανε απευθείας ανάθεση µε «καπέλο» κατασκευαστικό 114 εκατοµµύρια και µε «καπέλο» που θα πληρώσει
ο λαός της Δυτικής Ελλάδας, 500 εκατοµµύρια κατ’ ελάχιστο.
Δεν µπορεί αυτή η πρακτική να υπάρχει από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και να έχει εσάς, κύριε Πικραµµένε, αντιπρόεδρο. Δεν
γίνεται αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σπίρτζη, βάλτε
µία τελεία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βάζω µια τελεία παροτρύνοντας το
εξής την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, το σύνολο της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη, τον λίγο καιρό που της αποµένει να είναι Κυβέρνηση
τουλάχιστον ας συµβουλεύεται τον κ. Πικραµµένο, την εµπειρία
του, και ας έχει την πορεία του ως προέδρου του Συµβουλίου
της Επικρατείας ως παράδειγµα για να µην κάνει τέτοιες νοµοθετικές και διαχειριστικές αθλιότητες σαν κι αυτή που έχουµε
ζήσει τα δυόµισι χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σπίρτζη.
Τον λόγο ζήτησε και έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ραγκούσης.
Ορίστε κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης δεν µπορώ να µην ξεκινήσω από την τοποθέτηση που έκανε προηγουµένως ο κ. Σκυλακάκης, ο οποίος προφανώς µας ανέπτυξε εδώ ένα βασικό
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σκεπτικό συνολικά της Κυβέρνησης και όχι προσωπικό του, το
οποίο βεβαίως δεν νοµίζω ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς
ότι δεν αντέχει σε στοιχειώδη κριτική, για τους εξής λόγους.
Διότι δεν είναι ένας ο λόγος, είναι αρκετοί. Πρώτον, νοµίζουµε
πια ότι πράγµατι αφ’ ενός µεν δεν είναι δυνατόν εκπρόσωποι της
κυβερνητικής πλειοψηφίας ενός κόµµατος που χρεοκόπησε τη
χώρα το 2009, που ανάγκασε τον ελληνικό λαό να ζήσει αυτή τη
δραµατική εµπειρία των µνηµονίων, που συνακόλουθα ανάγκασε
το σύνολο των κυβερνήσεων µετά το 2009 µέχρι το 2018 να
εφαρµόσουν υποχρεωτικά δηµοσιονοµικές πολιτικές αυστηρές,
λιτότητας, µείωσης εισοδηµάτων και συντάξεων και αύξησης
φόρων, δεν είναι δυνατόν λοιπόν οι εκπρόσωποι αυτού του ίδιου
κόµµατος να ανεβαίνουν σ’ αυτό το Βήµα το 2022 -ένα κόµµα
που µπορεί σήµερα και κυβερνά εκτός µνηµονίων χάρη στο ότι
η προηγούµενη κυβέρνηση έβγαλε τη χώρα από τα µνηµόνια-,
να κουνάνε εδώ το δάχτυλο και να λένε «εσείς που αυξήσατε
τους φόρους το 2017».
Ναι, και το 2017 αυξήθηκαν οι φόροι και το 2016 και το 2015
και το 2013 και το 2012 και το 2011 και το 2010, γιατί το κόµµα
του κ. Σκυλακάκη και του κ. Μητσοτάκη κυριολεκτικά διέλυσε δηµοσιονοµικά τη χώρα, κατά τρόπο που µόνο, να θυµίσω, το 2009
είχε φτάσει να προκαλέσει ένα πρωτογενές δηµοσιονοµικό έλλειµµα της τάξης των 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µόνο σε έναν
χρόνο. Κι έρχεται εδώ ο κ. Σκυλακάκης και κουνά το δάχτυλο.
Την ίδια στιγµή βεβαίως -αυτός είναι ο δεύτερος λόγος- να
λέει η Κυβέρνηση τώρα στο ελληνικό Κοινοβούλιο- γιατί, επαναλαµβάνω, δεν είναι προσωπικό το θέµα- ότι τα φοβερά και τροµερά ταµειακά διαθέσιµα που έχουµε και που εσείς ζητούσαµε
να σπαταληθούν είναι που θα µας επιτρέψουν τώρα να κάνουµε
τις ανακοινώσεις που πρόκειται να κάνουν τις επόµενες ηµέρες
και µετά από δυο - τρεις προτάσεις που µεσολάβησαν να λέει «η
υπεραπόδοση που είχαµε στην είσπραξη των φόρων κατά 600
εκατοµµύρια ευρώ είναι αυτά που µας επιτρέπουν να χρηµατοδοτήσουµε τώρα τις αντισταθµιστικές πολιτικές». Δηλαδή µέσα
στην ίδια οµιλία το ψέµα να κραυγάζει για την παρουσία του.
Ή υπήρχαν ταµειακά διαθέσιµα λοιπόν, χάρη στη συνετή διαχείριση αυτής της Κυβέρνησης και άρα τότε, γιατί δεν έχουν ήδη
εφαρµοστεί αυτές οι πολιτικές στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων που υποφέρουν απ’ αυτό το
δραµατικό κύµα ακρίβειας; Ή δεν ισχύει αυτό κι έπρεπε πρώτα
να υπάρξει υπεραπόδοση από τους φόρους. Και τι σηµαίνει υπεραπόδοση από τους φόρους; Ότι άφησαν χωρίς µείωση τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους ειδικούς φόρους στο
ρεύµα, προέκυψαν αυτά τα 600 εκατοµµύρια, που δεν φαντάζοµαι τουλάχιστον αυτό να το ακούσουµε, ότι προήλθαν από τους
ιδιοκτήτες των Cayenne.
Φαντάζοµαι ότι αυτά τα 600 εκατοµµύρια ήρθαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των µισθωτών, των συνταξιούχων, των εργαζοµένων, των ανέργων, των νέων οι οποίοι χρησιµοποιούν όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα τα ιδιωτικά µέσα που έχουν, είτε µηχανάκια είτε αυτοκίνητα, και καταναλώνοντας τη βενζίνη ή το πετρέλαιο, µε αυτούς τους αυξηµένους φόρους, ουσιαστικά
δηµιούργησαν αυτή την υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα,
κατά 600 εκατοµµύρια, όπως είπε πριν ο κ. Σκυλακάκης.
Τώρα δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες από
τις προτεραιότητες που θα έπρεπε να έχει σήµερα µια Κυβέρνηση -κατά τη γνώµη µας, µια προοδευτική διακυβέρνηση-, η
οποία θα ήθελε, αλλά και πραγµατικά θα φρόντιζε, να στηρίξει
τα εισοδήµατα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
Όταν µια Κυβέρνηση έχει προτεραιότητα µέσα σε αυτή την
κρίση της ακρίβειας, µέσα σε αυτή την κρίση της πανδηµίας, να
µειώνει τον φόρο στη µεγάλη ακίνητη περιουσία, συγγνώµη, είναι
µια Κυβέρνηση µε συνειδητές πολιτικές προτεραιότητες, που
πράγµατι -όχι απλώς το αναφέρουµε και το καταγγέλλουµε, αλλά
επιβεβαιώνεται κιόλας- έχει στο µυαλό της πώς θα βοηθήσει
τους πλούσιους, τους έχοντες και κατέχοντες.
Όταν η έγνοια της Κυβέρνησης µέσα σε αυτή την κρίση ήταν
να καταργήσει τον φόρο στις γονικές παροχές µέχρι 1,5 εκατοµµύριο ευρώ, τι να συζητάµε µετά; Τι να συζητάµε µετά και ποια
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ταµειακά διαθέσιµα; Θα είχαν ταµειακά διαθέσιµα, αν δεν ασκούσαν αυτές τις πολιτικές. Θα υπήρχαν ταµειακά διαθέσιµα, αν δεν
είχε αφήσει ο κ. Σκυλακάκης προσωπικά ανεξέλεγκτη τη ροή
προς απευθείας αναθέσεις ύψους 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε
αµαρτωλές εταιρείες-φαντάσµατα, που µόνο και µόνο για να εισπράξουν αυτά τα λεφτά ουσιαστικά το προηγούµενο βράδυ της
ανάθεσης, που απόλαυσαν από το κοµµατικό κράτος της Νέας
Δηµοκρατίας, ιδρύθηκαν.
Τώρα θα πω δυο λόγια, κατ’ αρχάς απευθυνόµενος σε εσάς,
κύριε Αντιπρόεδρε, και λέγοντας ότι θα ήταν πραγµατικά µια αλλαγή πορείας, θα ήταν ένα άλλο δείγµα γραφής από την Κυβέρνησή σας, εάν είχατε αποφασίσει να τροποποιήσετε αυτή τη
θεµελιώδη επιλογή που έχετε κάνει για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο εισηγείστε. Δεν την κάνατε.
Η γνώµη µου είναι ότι δεν θα µπορούσατε να την κάνετε, για
τον απλούστατο λόγο, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πικραµµένε, ότι
είσαστε ένα κόµµα στην Κυβέρνηση που έχει µια συγκεκριµένη
άποψη και ένα συγκεκριµένο µοντέλο, µε βάση το οποίο κυβερνάτε τη χώρα. Έχετε συγκεκριµένες αξίες και αρχές, βάσει των
οποίων πορεύεστε, πολιτεύεστε και αυτές είναι οι αντίθετες αξίες
και αρχές από τις αρχές και τις αξίες της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας πρωτίστως.
Μην σας ακούγεται βαρύ, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό, γιατί θα
σας θυµίσω ενδεικτικά δύο - τρία από τα δείγµατα γραφής της
συγκεκριµένης Κυβέρνησης, στην οποία είστε Αντιπρόεδρος.
Είστε ή δεν είστε η Κυβέρνηση, κύριε Πικραµµένε, και είστε ή
δεν είστε ο Αντιπρόεδρος αυτής της Κυβέρνησης της οποίας για
να διοριστεί διοικητής στην ΕΥΠ, αλλάξατε τον νόµο για να προβλέψετε ότι µπορεί να τοποθετηθεί κάποιος χωρίς καν πτυχίο;
Θέλατε σώνει και καλά ως Κυβέρνηση να ορίσετε τον συγκεκριµένο διοικητή, τον κ. Κοντολέοντα ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν
είχε πτυχίο και αποφασίσατε να τροποποιήσετε όλο το νοµικό
και θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο επιλογής του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προκειµένου να βάλετε τον εκλεκτό σας.
Μα, αυτό, κύριε Πικραµµένε, θα διδάσκεται στα πανεπιστήµια
ως το απόλυτο παράδειγµα της αναξιοκρατίας και της φαυλότητας στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Φτάσατε στο σηµείο να θεσπίσετε ότι µπορεί να πάει στην ΕΥΠ ένας επικεφαλής
χωρίς να έχει πτυχίο, επειδή εσείς θέλατε να προσαρµόσετε τη
νοµοθεσία στον εκλεκτό σας.
Είναι αλήθεια ή δεν είναι, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, ότι η
αρχή για το ξέπλυµα, η αρχή κατά της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες που από τη σύστασή της ο
επικεφαλής της οριζόταν µε απόφαση της δικαιοσύνης, την
οποία έχετε υπηρετήσει και όπως όλοι συνοµολογούν µε πραγµατικά αξιέπαινο τρόπο και εσείς προσωπικά.
Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι µέχρι να έρθετε εσείς στην Κυβέρνηση, κύριε Πικραµµένε, και να γίνετε εσείς Αντιπρόεδρος
αυτής της Κυβέρνησης, στην αρχή τοποθετείτο ο επικεφαλής
της αρχής για το ξέπλυµα µε απόφαση της δικαιοσύνης, του δικαστικού συµβουλίου, κι ήρθατε και το τροποποιήσατε µε νόµο
και για πρώτη φορά στην ιστορία της αρχής τοποθετήθηκε µε
απόφαση της Κυβέρνησης.
Δεν έχει σηµασία το πρόσωπο. Μπορεί να είναι ο Θεός ο ίδιος.
Σηµασία έχει ότι για πρώτη φορά, ενώ η δικαιοσύνη αποφάσιζε
ποιος θα είναι επικεφαλής, εσείς ήρθατε και αυτή τη θεσµική παράδοση που είχε δηµιουργηθεί στη χώρα µας, κύριε Πικραµµένε,
τη «σκοτώσατε» για να αποκτήσετε το δικαίωµα εσείς να ορίζετε
τον επικεφαλής.
Συνακόλουθα, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πικραµµένε, να εξασφαλίσετε και κάτι ακόµη, ότι για πρώτη φορά στην επιτροπή
που ελέγχει τα πόθεν έσχες, άρα και στην επιτροπή που ελέγχει
το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού, η πλειοψηφία δεν αποτελείται από ορισµένους και προερχόµενους µε αποφάσεις της δικαιοσύνης,
αλλά
αποτελείται
από
ορισµένους
και
προερχόµενους από την Κυβέρνηση, γιατί αλλάξετε την πλειοψηφία µέσα στην επιτροπή πόθεν έσχες, ακριβώς αλλάζοντας τον
τρόπο µε τον οποίο ορίζεται ο επικεφαλής στην επιτροπή καταπολέµησης του «µαύρου» χρήµατος, της Αρχής Καταπολέµησης
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες.
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Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό.
Κι έρχεται τώρα, κύριε Πικραµµένε, το δικό σας νοµοσχέδιο.
Είδαµε όλοι την προσπάθεια που κάνατε να ανταποκριθείτε στις
διάφορες προτάσεις που έγιναν από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, αλλά δεν µπορούσατε να υπερβείτε το θεµελιώδες, το
βασικό χαρακτηριστικό που είναι βασικό χαρακτηριστικό του
µοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη στη χώρα, κύριε Πικραµµένε, γι’ αυτό και δεν αλλάξατε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Προσέξτε τώρα ποιο είναι το πρόβληµα. Κατά τη γνώµη µου,
αν θέλετε, µε όλη την καλοπροαίρετη διάθεση προς εσάς προσωπικά, είναι και ένα θέµα πολύ σοβαρό πια για εσάς προσωπικά, κύριε Αντιπρόεδρε.
Εσείς λοιπόν λέτε ότι «εγώ δεν µπορώ να το αλλάξω, δηλαδή
δεν µπορώ να αλλάξω την πρόβλεψη που έχει εισηγηθεί η διοίκηση αυτής της αρχής, η πλειοψηφία του εκτελεστικού συµβουλίου του, να προβλέψω να προέρχεται από µια αυξηµένη
πλειοψηφία που θα προκύπτει», παραδείγµατος χάριν από τη
Διάσκεψη των Προέδρων, διότι όπως εξηγήσατε -κατά τη γνώµη
σας αυτό-, κάτι τέτοιο απαιτεί την αλλαγή του Κανονισµού της
Βουλής.
Τι µένει, όµως, αφού δεν το αλλάζετε αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε; Μένει το εξής: Ότι έχετε έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο
και ζητάτε -και σε λίγη ώρα, αν δεν το αλλάξετε εσείς, γιατί οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα αλλάξουν στάση, δεν
έχουµε καµµία αµφιβολία γι’ αυτό- και εισηγείστε, λοιπόν, ένα
νοµοσχέδιο που προβλέπει ότι η Κυβέρνηση και συγκεκριµένα
τρεις Υπουργοί θα αποφασίζουν για τη σύνθεση του συµβουλίου
της συγκεκριµένης αρχής και εσείς αυτή την αρχή, κύριε Αντιπρόεδρε, στο άρθρο 1 -και όχι µόνο- τη χαρακτηρίζετε ανεξάρτητη αρχή.
Είναι δυνατόν να θέλετε να βάλετε τελικά έστω και την ύστατη
ώρα την υπογραφή σας σε ένα νοµοσχέδιο που χαρακτηρίζει
ανεξάρτητη µια αρχή, της οποίας η διοίκηση αποφασίζεται αποκλειστικά από την εκάστοτε κυβέρνηση; Εάν ετίθετο το ερώτηµα
στο Συµβούλιο της Επικρατείας για το τι είναι ανεξαρτησία µιας
αρχής, είναι δυνατόν ποτέ ένα δικαστήριο ή ένας απλός, ένας
νοήµων άνθρωπος να πει ότι µπορεί να χαρακτηρίζεται ανεξάρτητη µια αρχή της οποίας η διοίκηση αποφασίζεται από την Κυβέρνηση; Η απάντηση είναι προφανώς και όχι.
Άρα κύριε Πικραµµένε, από την ώρα που δεν αλλάζετε την
πρόβλεψη για το πώς θα ορίζεται -προσωρινά είπατε, µπορεί να
την αλλάξετε στο µέλλον, θα το δούµε αυτό- µέχρι τότε οφείλετε
τον όρο ανεξάρτητη αρχή να τον αφαιρέσετε από το νοµοσχέδιο.
Αλλιώς πρόκειται για µια ακόµη -θα έλεγε κανείς- νοµοθετική και
κοινοβουλευτική παρωδία, που δεν περιποιεί τιµή σε κανέναν,
πόσω µάλλον σε έναν πρώην ανώτατο δικαστικό.
Δεν µπορείτε να λέτε ότι εγώ εισηγούµαι να θεσµοθετηθεί και
να ψηφιστεί µια ανεξάρτητη αρχή, αλλά η διοίκησή της να ορίζεται από την Κυβέρνηση. Μπορεί να ορίζεται από την Κυβέρνηση;
Ναι, βεβαίως, µια αρχή, αυτή, µια ενιαία αρχή. Μπορεί να είναι
µια Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Δεν µπορεί, όµως, αυτή
να έχει στο σκοπό της, όπως σκοπός του παρόντος, να είναι η
δηµιουργία µιας ενιαίας ανεξάρτητης αρχής ούτε µπορεί να λέει
ότι στο άρθρο 2 αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η συγκρότηση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και η διασφάλιση
της λειτουργικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας.
Άρα κύριε Πικραµµένε, αφού δεν αλλάζετε τον τρόπο επιλογής της διοίκησης της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, τουλάχιστον οφείλετε για λόγους σεβασµού νοµίζω πάνω απ’ όλα
στο Κοινοβούλιο να αφαιρέσετε τους όρους «ανεξάρτητη αρχή»
µέχρι να αλλάξετε την πρόβλεψη, όπως έχετε πει.
Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Ραγκούση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Ραγκούση, δεν θα απαντήσω επί της ουσίας. Επιφυ-
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λάσσοµαι να απαντήσω επί της ουσίας στην οµιλία µου. Εκείνο
που θα ήθελα να πω τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε εισαγγελίες
και διορισµούς εισαγγελιών και στο πόθεν έσχες, δεν είναι δυνατόν να ορίζεται δικαστικός λειτουργός από άλλο όργανο εκτός
από το δικαστικό συµβούλιο. Αυτό δεν γίνεται συνταγµατικά.
Άρα ή οι αρχές για τις οποίες µιλάτε δεν είναι δικαστικές αρχές
ή ορίζονται από δικαστικό όργανο. Δεν υπάρχει τέτοιο, όπως
λένε, testing non datur.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο για να διευκρινίσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τώρα δεν το θυµάστε, κύριε Πικραµµένε. Ανθρώπινο είναι αυτό. Θα έχετε τον χρόνο όταν φύγετε
από δω να το δείτε.
Στην αρχή για την καταπολέµηση του µαύρου χρήµατος -να
το λέω έτσι για να συνεννοούµαστε εύκολα- προβλεπόταν µέχρι
-αν θυµάµαι καλά πέρυσι τέτοια εποχή έφερε η Κυβέρνηση την
αλλαγή;- ότι ο επικεφαλής της ήταν δικαστικός εν ενεργεία και
προφανώς γι’ αυτόν τον λόγο εδιορίζετο από το δικαστικό συµβούλιο.
Και τι ήρθε η Κυβέρνησή σας, αγαπητέ κύριε Πικραµµένε, και
έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πολύ κρίσιµου θεσµού για τη διαφάνεια, για την πάταξη της διαφθοράς, για το δηµόσιο συµφέρον και ούτω καθεξής; Τι έκανε για πρώτη φορά;
Λέει ότι µπορεί να είναι δικαστικός και θα ορίζεται, βεβαίως από
το δικαστικό συµβούλιο, διότι, όπως είπατε τώρα δεν µπορεί να
γίνει διαφορετικά, αλλά µπορεί για πρώτη φορά και να είναι συνταξιούχος δικαστικός να ορίζεται από την Κυβέρνηση. Και αυτό
κάνατε. Αλλάξατε, λοιπόν, τον νόµο και αµέσως µετά φέρατε ως
επικεφαλής -επαναλαµβάνω δεν είναι προσωπικό το θέµα, ανεξαρτήτως ποιον εισηγηθήκατε- έναν πρώην δικαστικό που τον
όρισε η Κυβέρνηση. Για πρώτη φορά δεν τον όρισε η δικαιοσύνη.
Και έτσι, λοιπόν, και στην επιτροπή για το πόθεν έσχες απέκτησαν τα πρόσωπα που δεν ορίζονται από τη δικαιοσύνη, αλλά από
την Κυβέρνηση, πλειοψηφία.
Και αυτά, κύριε Πικραµένε, τα έχει κάνει η Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, της οποίας εσείς, αλλά και η ιστορία ξέρει, ότι
ήσασταν Αντιπρόεδρος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Καστανίδη,
έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να µην συγκαταλεχθείτε ανάµεσα σε αυτούς που
πήραν νοµοθετικές πρωτοβουλίες που δεν βοηθούν το έργο των
ανεξάρτητων αρχών.
Δυστυχώς, υπάρχουν δύο παρεµβάσεις από την Κυβέρνησή
σας σε βάρος της ανεξαρτησίας συγκεκριµένων αρχών. Αιφνιδίως εισηγείστε τροπολογία µια µέρα πριν περίπου από έναν
χρόνο και αλλάζετε το καθεστώς επιλογής της ηγεσίας του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού και λίγο αργότερα µε
νέα αιφνίδια τροπολογία αλλάζετε το αρχικό καθεστώς επιλογής
της ηγεσίας που είχα ιδρύσει, της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυµα του Βρώµικου Χρήµατος, επικεφαλής της οποίας ήταν Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου µε απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συµβουλίου. Προσθέσατε µε διάταξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης ότι µπορεί και επί τιµή εισαγγελικός λειτουργός να
επιλέγεται, µετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και
του Υπουργού των Οικονοµικών.
Σήµερα κάνετε µια νέα προσθήκη. Σε λίγο στη δευτερολογία
µου θα σας εξηγήσω τι έχει γίνει µε την Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και γιατί πρέπει να επικυρώσουµε τη δυνατότητα της πιο
αντικειµενικής και αδιάβλητης διαδικασίας στην επιλογή της ηγεσίας της ανεξάρτητης αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καστανίδη.
Τώρα τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα ερώτηµα έχω για
αρχή: Αλήθεια, πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη; Μιλάµε για
άλλη εξουσία µε βάση το Σύνταγµα. Ποιος ορίζει την ηγεσία της
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δικαιοσύνης; Οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις κάθε
φορά. Και όταν το ΚΚΕ έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό,
αλλά να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης και στην πρόσφατη
συνταγµατική Αναθεώρηση, τι είπατε όλα τα κόµµατα; Είπατε
«όχι».
Εσείς προσωπικά µπορείτε να είπατε ότι θέλετε, κύριε Καστανίδη, αλλά το κόµµα σας είπε «όχι» και αυτό έχει καταγραφεί. Και
το λέω αυτό γιατί πραγµατικά µας γεννάται ένα ερώτηµα: Αλήθεια,
πόσο ανεξάρτητες µπορεί να είναι αυτές οι αρχές, ανεξάρτητα
από τον τρόπο ορισµού τους; Δηλαδή, από τι είναι ανεξάρτητες;
Είναι ανεξάρτητες από το νοµοθετικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούν; Όχι. Το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους είναι αντιδραστικό; Βεβαίως, γιατί εξυπηρετεί τα συµφέροντα κατά κύριο
λόγο της αστικής τάξης, της άρχουσας τάξης της χώρας µας και
είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Άρα έχουµε ένα δοσµένο πλαίσιο, αντιδραστικό, µέσα στο
οποίο λειτουργούν οι συγκεκριµένες επιτροπές. Έχουµε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να ξεφύγουν
από αυτές; Όχι.
Έτσι, λοιπόν, είναι πρόσχηµα η όλη συζήτηση η οποία γίνεται.
Επί της ουσίας από τι ανεξάρτητες; Είναι ανεξάρτητες από τις
ανάγκες των εργαζοµένων και του λαού αυτές οι επιτροπές και
επί της ουσίας δεν έχουν τίποτα παρά µια µεταβίβαση της ευθύνης από µεριάς της εκάστοτε κυβέρνησης στις λεγόµενες αυτές
ανεξάρτητες αρχές για να χάνεται έτσι ο βασικός υπεύθυνος.
Ποιος φταίει για την κατάσταση στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση; Το ΕΣΡ, η ανεξάρτητη αρχή. Αυτό φταίει. Ποιος φταίει
για την κατάσταση που επικρατεί µε τη µονοπώληση της αγοράς;
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού φταίει. Ποιος φταίει για το ένα; Η
όποια ανεξάρτητη επιτροπή. Άσε που σε κάποιες από αυτές,
όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η όποια έκφραση γνώµης κάνει,
δεν έχει κανένα αποτέλεσµα πρακτικό. Είναι µια έκφραση απλά
γνώµης, που άµα θέλει την παίρνει υπ’ όψιν της η κυβέρνηση ή
η δικαιοσύνη ή όχι. Γιατί δεν έχει και τη δυνατότητα να την επιβάλει τη συγκεκριµένη άποψη.
Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται και η διαπάλη η οποία υπάρχει για τον τρόπο ορισµού της
διοίκησης προσπαθεί να καλλιεργήσει αυταπάτες, πρώτα και
κύρια γιατί µπορεί στο δοσµένο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα
να υπάρξει διαφάνεια, να υπάρξει τρόπος που θα αποτρέπει την
εκδήλωση σκανδάλων, άρα και τη διαφθορά. Όσες επιτροπές από οποιονδήποτε και αν ορίστηκαν- κάνετε, αυτό δεν πρόκειται
να το πετύχετε. Γιατί µέχρι τώρα οι επιτροπές οι οποίες αλλιώς
ορίζονταν οι διοικήσεις τους, απέτρεψαν την εµφάνιση σκανδάλων; Ήταν σύννοµες οι όποιες συµβάσεις έγιναν; Σύννοµες προς
τι; Προς ένα πλαίσιο που είπαµε ότι είναι αντιδραστικό, που εξυπηρετεί τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε καθαρά ότι ούτε η προηγούµενη λειτουργία αυτών των επιτροπών απέτρεψε τη διαπλοκή, ούτε βεβαίως και η σηµερινή, η καινούργια που δηµιουργεί σήµερα η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πολύ περισσότερο µπορεί
να αποτρέψει τη διαπλοκή. Γιατί η διαπλοκή βρίσκεται µέσα στο
DNA του συστήµατος και δεν µπορεί από αυτό να απαλλαγεί,
από τη στιγµή που όλο το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου εξυπηρετεί τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων, που η πολυνοµία, η οποία υπάρχει, δεν µπορεί να αναιρέσει αυτό το
έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η διαπλοκή.
Αλήθεια, δεν είναι διαπλοκή ανάµεσα στο κεφάλαιο, στους κεφαλαιοκράτες και στο πολιτικό προσωπικό µια σειρά νοµοθετικές
πράξεις της σηµερινής Κυβέρνησης, το πώς θα διευθετεί τον
χρόνο εργασίας; Με βάση -λέει- τις ανάγκες των επιχειρηµατικών
οµίλων και στον κάλαθο των αχρήστων οι ανάγκες των εργαζόµενων. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η ρύθµιση; Τους επιχειρηµατικούς
οµίλους. Δεν είναι έκφραση διαπλοκής ανάµεσα στο πολιτικό προσωπικό και στην άρχουσα τάξη η απαγόρευση των απεργιών επί
της ουσίας που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη διατηρεί η
σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας; Η φορολογική ασυδοσία την οποία έχουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και πολύ µεγάλα
τµήµατα του κεφαλαίου τι είναι; Δεν είναι σκάνδαλο για τον λαό
που αγκοµαχά µε τη συσσώρευση των φόρων που καλείται να
πληρώσει; Εκτός και αν οι λέξεις έχουν χάσει το νόηµά τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από αυτή την άποψη ό,τι εργαλείο και να αξιοποιηθεί, είτε
αυτό είναι διαγωνισµός, είτε είναι ανάθεση απευθείας, είτε είναι
παραχώρηση, είτε είναι σύµβαση, είτε είναι σύµπραξη ανάµεσα
σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, όλες αυτές οι µορφές έχουν σε
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό περιθώρια για να καλλιεργηθεί
η διαφθορά, η διαπλοκή και τα σκάνδαλα. Από αυτή την άποψη
θέλετε ακριβώς να καλλιεργήσετε αυταπάτες, αλλά και από την
άλλη µεριά να συγκαλύψετε τον χαρακτήρα. Τον χαρακτήρα, δηλαδή, που σηµαίνει έργα για ποιον;
Έτσι, λοιπόν, ανεξάρτητα αν γίνονται τα έργα µε περισσότερο
ή λιγότερη διαφάνεια, µε περισσότερο ή λιγότερο νοµιµότητα
είναι φανερό ότι τα έργα τα οποία µπαίνουν σε προτεραιότητα
είναι αυτά που ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας τέτοιου είδους
έργα και υποδοµές θα χρηµατοδοτήσει, δηλαδή τις απαραίτητες
υποδοµές για την πράσινη και την ψηφιακή µετάβαση, για να διαµορφωθεί το απαραίτητο ευνοϊκό έδαφος σε δίκτυα και υποδοµές να µπορούν να αναπτυχθούν οι συγκεκριµένες επενδύσεις,
ενώ αντίθετα άλλου είδους υποδοµές που είναι απαραίτητες για
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λαϊκών στρωµάτων
δεν πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν, όπως είναι για παράδειγµα
η ολοκληρωµένη αντιπληµµυρική προστασία, τα έργα αντισεισµικής θωράκισης, η αντιπυρική προστασία. Αυτά δεν εντάσσονται
στο συγκεκριµένο πλαίσιο.
Από αυτή την άποψη θέλετε να συγκαλύψετε και κάτι άλλο
ακόµα, όχι µόνο τις προτεραιότητες και τον χαρακτήρα των
έργων, αλλά και το γεγονός ότι το αστικό κράτος διαχρονικά από
την πρώτη στιγµή της ύπαρξής τι κάνει; Πουλάει φθηνά στους
επιχειρηµατικούς οµίλους και αγοράζει πολύ ακριβά. Αλήθεια, η
ιδιωτικοποίηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλούσε την πραγµατική αξία της επιχείρησης; Όχι βέβαια, γιατί
µε αυτόν τον τρόπο, η κάτω της αξίας εκποίηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
διευκόλυνε την ιταλική πολυεθνική να βάλει µικρό κεφάλαιο για
να έχει µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Έτσι δεν γίνεται πάντα
σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις; Αυτό έγινε από όλες τις κυβερνήσεις. Πώς αγοράζουν οι κυβερνήσεις πάντοτε; Είναι πολύ υψηλότερες οι τιµές όλων των προµηθειών πέραν από αυτές που
ισχύουν ακόµη, όχι µόνο στη χονδρική αγορά, στη χονδρεµπορική, αλλά ακόµη και στη λιανική αγορά. Γιατί µε αυτόν τον
τρόπο χρηµατοδοτούν άµεσα τους επιχειρηµατικούς οµίλους,
τονώνοντας µε έναν ακόµη τρόπο την κερδοφορία τους, πέρα
από όλους τους υπόλοιπους τρόπους.
Από αυτή την άποψη ούτε η διαφάνεια, ούτε η νοµιµότητα µπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι ο λαός πληρώνει µε διάφορους
τρόπους, για να µπορέσει να κερδίσει το κεφάλαιο µε διαµεσολαβητή το αστικό κράτος και µάλιστα σε µια περίοδο όπου επί
της ουσίας όχι µόνο στενάζει, αλλά δεν µπορεί να τα φέρει βόλτα
από την τεράστια ακρίβεια την οποία έχει να αντιµετωπίσει, η
οποία τσακίζει ακόµη περισσότερο το ήδη τσακισµένο λαϊκό εισόδηµα, τσακισµένο λόγω όλων των πολιτικών που έχουν εφαρµοστεί µέχρι τώρα.
Και βεβαίως η εκτόξευση της ακρίβειας οφείλεται στην εκδήλωση του πολέµου, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά η άνοδος της τιµής των καυσίµων και της ενέργειας το
προηγούµενο διάστηµα πού οφείλονταν; Δεν οφείλονταν στην
όξυνση των ανταγωνισµών ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα
που οδήγησαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία; Βεβαίως. Και από αυτή την άποψη η ενεργητική εµπλοκή της χώρας
µας σε αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς και σχεδιασµούς έχει οδηγήσει ακριβώς τον λαό να πληρώνει πανάκριβα
την ενέργεια και τα καύσιµα.
Έτσι, λοιπόν, το κόστος της εµπλοκής της χώρας µας στους
ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς στο όνοµα της γεωστρατηγικής
αναβάθµισης της άρχουσας τάξης το πληρώνει πολύ ακριβά, πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Αυτό τώρα δεν σχετίζεται µόνο µε τον
πόλεµο, αλλά σχετίζεται και κάτω από τις συνθήκες της ιµπεριαλιστικής ειρήνης µε το πιστόλι στον κρόταφο, που ο πόλεµος
αποτελεί τη µετεξέλιξη της ίδιας πολιτικής µε πιο βίαιο τρόπο.
Δεν είναι έτσι το ζήτηµα µε την εξέλιξη στην ενέργεια; Δηλαδή,
τα προηγούµενα χρόνια όλα αυτά τα µέτρα τα οποία εφάρµοσε
το σύνολο των κυβερνήσεων µε κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για την πράσινη µετάβαση, δεν οδήγησαν στις σηµερινές συνθήκες εκτόξευσης της τιµής της ενέργειας; Η υπερφορολόγηση, τα τέλη
ρύπων, το χρηµατιστήριο ενέργειας, τι αποφάσεις ήταν; Για να
διαµορφώσουν ακριβώς το περιβάλλον, να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα αρπακτικά της ενέργειας στον
τοµέα αυτό. Για να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους. Απ’ αυτό,
λοιπόν, το έδαφος και µε βάση αυτά, ακόµη και αυτά τα όποια
λέει η Κυβέρνηση ότι θα εξαγγείλει µετά από πολύ χρόνο, γιατί
ήδη έχει πληρώσει πανάκριβα ο λαός το κόστος των καυσίµων
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ασπιρίνες και µάλιστα στο ίδιο το
πλαίσιο το αντιδραστικό της αναδιανοµής, της φτώχειας σε όλο
και περισσότερους. Γιατί οι λιγότερο φτωχοί θα κληθούν να πληρώσουν για τους εξαθλιωµένους. Γιατί εκεί οδηγεί τα περί στοχευµένων µέτρων αντιµετώπισης της ακρίβειας.
Και απ’ αυτή την άποψη εµείς το λέµε καθαρά, πρέπει όσο το
δυνατόν συντοµότερα µε την πάλη του ο λαός να βάλει φραγµό.
Να απαιτήσει εδώ και τώρα την άµεση απεµπλοκή της χώρας µας
από αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς.
Βεβαίως στη σηµερινή συζήτηση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ µας κούνησε το δάχτυλο δίνοντας για ακόµη
µια φορά εξετάσεις υποταγής στους αµερικανο-νατοϊκούς ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς καταγγέλλοντας τις κινητοποιήσεις
που γίνονται ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας και ενάντια στους
ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς. Και βεβαίως δεν µας κάνει
αυτό εντύπωση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, σήµερα ΚΙΝΑΛ, είναι δοκιµασµένο κόµµα. Είναι δοκιµασµένο όταν το 1999 έδωσε τα εδάφη
της χώρας µας για να µπορέσει να εκδηλωθεί η συµβολή των
Αµερικανών και του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία µε τις βάσεις να
παίζουν ενεργητικό ρόλο προς αυτό.
Από αυτή την άποψη εµείς το λέµε καθαρά. Η άµεση απεµπλοκή της χώρας µας από τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς
και η αποδυνάµωση και των δύο πόλων του ιµπεριαλισµού µπορεί να αντιµετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση συνδεδεµένη µε την
πάλη για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές που βεβαίως αφ’
ενός θα οδηγήσουν σε µια ανακούφιση στις σηµερινές συνθήκες
τα λαϊκά στρώµατα αλλά και από την άλλη µεριά θα ανοίξουν τον
δρόµο για την ελπιδοφόρα προοπτική. Γιατί η ελπίδα δεν βρίσκεται στους διάφορους σωτήρες που έχουν δώσει ήδη εξετάσεις
στην εφαρµογή της αντιλαϊκής και ταξικής πολιτικής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Τον λόγο θα πάρουν τώρα µε ανάποδη σειρά. Ο κ. Αντιπρόεδρος θα κλείσει τη συνεδρίαση. Η κ. Κοµνηνάκα θέλει να δευτερολογήσει;
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Καστανίδης, για τη
δευτερολογία του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούω συχνά την Κυβέρνηση να επαίρεται για τον τρόπο µε
τον οποίον διαχειρίζεται τις κρίσεις. Άκουσα σήµερα και τον κ.
Σκυλακάκη. Είναι τόσοι οι θρίαµβοι της Κυβέρνησης, κύριε Αντιπρόεδρε, που µου έρχεται στο µυαλό η περίφηµη διατύπωση
ανεξάρτητου παράγοντος ότι τα ελληνικά νοικοκυριά θα αντιµετωπίσουν το κύµα ακρίβειας στην ενέργεια και στο ρεύµα, διότι
έχουν ισχυρές αποταµιεύσεις. Επειδή τέτοιου είδους σκέψεις
µπορεί να δηµιουργούν τη χλεύη, προσπαθώ συνήθως να αντιµετωπίζω µε πιο επιστηµονικό τρόπο τις θέσεις της Κυβέρνησης.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν, η Ελλάδα είχε µια από
τις µεγαλύτερες επεκτατικές πολιτικές στη διάρκεια της πανδηµίας. Δεν µιλώ µόνο για άµεσες χρηµατοδοτήσεις από την Κυβέρνηση, µιλώ και για δανειοδοτήσεις και για αναστολές
πληρωµών. Παρά την επεκτατική αυτή πολιτική, λέει η Κοµισιόν,
δεκαπέντε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δαπάνησαν πολύ λιγότερα κατά τη διάρκεια της κρίσης κατάφεραν
εντός του 2021 να αναπληρώσουν όλες τις οικονοµικές απώλειες
εξαιτίας της κρίσης. Η Ελλάδα, αν θα το καταφέρει αυτό, θα είναι
µέσα στο 2023, πράγµα που σηµαίνει ότι η διαχείριση του χρήµατος από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, για να χρησιµο-

9777

ποιήσω πολύ κοµψή έκφραση, ήταν τουλάχιστον ανεπιτυχής.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να σχολιάσω µερικά θέµατα που αφορούν όσα συζητήσαµε µέχρι τώρα. Είπα προηγουµένως, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι έχει αρκετά αρνητικά παραδείγµατα η παρούσα Κυβέρνηση επεµβάσεων στη λειτουργία
των ανεξάρτητων αρχών. Ας προστατέψουµε σήµερα τη νέα
αρχή δηµοσίων συµβάσεων, επιλέγοντας έναν διαφορετικό
τρόπο µε τον οποίο αναδεικνύεται η ηγεσία της. Θα διαχειριστεί
δισεκατοµµύρια ευρώ, επαναλαµβάνω, µε τη µορφή των ελέγχων, ελέγχου της νοµιµότητας και της διαφάνειας. Κοµµατικά
υποδεικνυόµενοι πρόεδροι και µέλη του εκτελεστικού συµβουλίου, όπως προβλέπεται τώρα, δεν θα αποτελέσουν, ασπίδα προστασίας για το πολιτικό σύστηµα και για τους σηµερινούς
διαχειριστές της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό σας παρακαλώ
να το θυµάστε. Δεν θα αποτελέσουν ασπίδα. Θα βρεθούν πολλοί
σηµερινοί διαχειριστές της κυβερνητικής εξουσίας σε δύσκολη
θέση. Και σας καλώ γι’ αυτό, µε την εµπειρία που µπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος που διέτρεξε ικανό χρόνο µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, να µε ακούσετε.
Τώρα θα σας αφηγηθώ µια µικρή ιστορία. Όταν επιτέλους το
2011 συστήθηκε µε τον ν.4013 η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, προβλέφθηκε, η επιλογή της ηγεσίας της να
γίνεται σύµφωνα µε το 101α’ του Συντάγµατος, από τη Διάσκεψη
των Προέδρων µε οµοφωνία ή πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων.
Και για λόγους αναγκαίας και επιβαλλόµενης ταχύτητας είχε
προβλεφθεί, κατ’ εξαίρεση, µία φορά να γίνει από το Υπουργικό
Συµβούλιο, γιατί έπρεπε να συσταθεί, να συγκροτηθεί η ανεξάρτητη αρχή.
Κύριε Αντιπρόεδρε, το Υπουργικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ ουδέποτε έκανε επιλογή προσώπων. Δεν πρόλαβε. Τον Σεπτέµβριο
του 2011 ψηφίστηκε ο σχετικός νόµος, σε ένα µήνα τον Οκτώβριο του 2011 είχαµε τα δραµατικά γεγονότα ενώπιον του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του αείµνηστου Κάρολου Παπούλια.
Υπό συνθήκες κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής κρίσης, η
κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Και σε λίγες µέρες ανετράπη.
Η πρώτη επιλογή προσώπου, µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, έγινε το 2012, όταν πια δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και
έγινε στο πρόσωπο του έγκριτου Εισαγγελέα κ. Βασίλειου Φλωρίδη.
Το 2013 ο κ. Χατζηδάκης, τότε Υπουργός Ανταγωνιστικότητας,
χωρίς να θυµάται τίποτε για την αναγκαία µεταβολή του Κανονισµού της Βουλής, επιλέγει τον κ. Ράικο ως επικεφαλής της ΕΑΑΔΗΣΥ, πάλι µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά από
πρόταση δική του. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο επόµενος πρόεδρος
επιλέγεται και πάλι µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, για
να φθάσουµε στο σήµερα.
Κύριε Αντιπρόεδρε, να πειστώ ότι έχετε την καλύτερη διάθεση
να τροποποιηθεί πρώτα ο Κανονισµός της Βουλής και µετά να
εισηγηθείτε τη σχετική ρύθµιση, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι
αξιοπερίεργο. Ποιος σας εγγυάται ότι θα είσαστε εσείς αύριο
Αντιπρόεδρος, ότι αύριο θα είσαστε εσείς και η Κυβέρνησή σας
και δεν θα πάµε, κατά το ίδιο παράδειγµα όταν όλοι θα ξεχνούν
ποια είναι η στοιχειώδης υποχρέωση διαφάνειας στην επιλογή
της ηγεσίας;
Γι’ αυτό ακριβώς εγώ και το κόµµα µου σας προτείναµε από
την πρώτη στιγµή να υπάρχει µια ελάχιστη εγγύηση. Και αυτή
είναι να ορίσουµε ότι η διατύπωση γνώµης από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας στηρίζεται σε απόφαση ενισχυµένης πλειοψηφίας των 3/5 των µελών της. Τουλάχιστον η οποιαδήποτε
κυβέρνηση να είναι υποχρεωµένη να συζητήσει µε τα υπόλοιπα
πολιτικά κόµµατα για να καταλήξουν στην επιλογή των καλύτερων. Δεν θα το θελήσετε; Μακάρι να µας διαψεύσετε κατά την
απάντησή σας. Φοβάµαι ότι δεν θα το θελήσετε ως Κυβέρνηση.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε µε δύο σύντοµες παρατηρήσεις. Σας
είχα πει ότι υπάρχει ένα θέµα ασυµβίβαστου ανάµεσα σε κάποιο
µέλος της αρχής που θα είναι υπεύθυνος, παραδείγµατος χάριν,
για δειγµατοληπτικό έλεγχο και του ίδιου µέλους της αρχής, αν
ενδεχοµένως συµµετάσχει σε κλιµάκιο. Πρέπει να υπάρχει ασυµβίβαστο.
Και επίσης, πάρτε µία πρόνοια για τους ασκούµενους δικηγό-
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ρους. Οι ασκούµενοι δικηγόροι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άσκησης όχι µόνο στο γραφείο του Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας Ενιαίας Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων, αλλά και σε όλη τη νοµική της υπηρεσία.
Ελπίζω έστω και την ύστατη στιγµή να υπάρξει ανταπόκριση από
την πλευρά της Κυβέρνησης στο θέµα της επιλογής της ηγεσίας
της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, για να διαµορφωθεί ευρύτερη
πλειοψηφία. Ειδάλλως είναι γνωστή η θέση την οποία διατύπωσα
κατά την πρωτολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ. Καστανίδη.
Η κ. Μπακαδήµα, ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο
για τη δευτερολογία της.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα σταθώ µόνο σε ορισµένα πολύ σύντοµα σχόλια για την τροπολογία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Πραγµατικά, βλέπουµε µε την τροπολογία που φέρνετε να δηµιουργείτε έναν µηχανισµό fast track πλειστηριασµών. Λέει η ίδια
η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε υπόµνηµά της πως «θα
έχουµε τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών και στις εκκρεµείς ποινικές υποθέσεις που ήδη χειρίζονται οι πταισµατοδίκες», που έρχεστε να
φορτώσετε µε ακόµη περισσότερο έργο.
Χρησιµοποιείτε δυστυχώς, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, την παρούσα χρονική περίοδο, µε έναν πόλεµο σε εξέλιξη
και µε µια πανδηµία που προσπαθούµε να ξεπεράσουµε δύο χρόνια τώρα, για να µην ακούσουν οι πολίτες, οι συµπολίτες µας τι
νοµοθετείτε.
Το είπα και το πρωί, θα κλείσω µε αυτό το σχόλιο. Η ενεργοποίηση του «ΗΡΑΚΛΗ» και ο πτωχευτικός νόµος ήταν σαφέστατα
προάγγελοι του νοµοθετήµατος που φέρατε σήµερα της ενοποίησης των ανεξάρτητων αρχών, φυσικά παρέα µε την τροπολογία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δυστυχώς µε επιβεβαιώσατε µε
τον χειρότερο τρόπο, πραγµατικά δείχνοντας πως σας ενδιαφέρει να είναι ικανοποιηµένη η ολιγαρχία που θα βάλει χέρι στις δηµόσιες συµβάσεις, αφήνοντας τους ασθενέστερους συµπολίτες
µας στο έλεος των αρπακτικών ταµείων και των τραπεζών.
Θα ήθελα να σας ζητήσω έστω και τώρα να αποσύρετε την
τροπολογία, γιατί πραγµατικά δείχνει τον τρόπο και τη στόχευση
που έχετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Μπακαδήµα.
Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει τον λόγο;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Χατζηγιαννάκη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εν τάχει, κύριε Πρόεδρε, γιατί είχαµε τη δυνατότητα και στις
επιτροπές και σήµερα στην Ολοµέλεια, η αλήθεια είναι, να εκθέσουµε αναλυτικά και τις απόψεις και να κάνουµε όπως είπα και
στην πρωτολογία µου έναν γόνιµο διάλογο.
Θα σταθώ µόνο στο ζήτηµα της επιλογής όπως καταλαβαίνετε,
γιατί αυτό πλέον είναι το µείζον. Νοµίζω ότι παρά το γεγονός ότι
έγινε µία πολύ σηµαντική προσπάθεια και εκ µέρους σας και εκ
µέρους όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, το καθένα µε
τις δικές του απόψεις, και των φορέων οι οποίοι εκλήθησαν και
συµµετείχαν στη διαβούλευση πριν εισαχθεί στο Κοινοβούλιο,
εδώ µε την επιλογή που κάνετε αδικείτε το ίδιο σας το νοµοθέτηµα, γιατί πράγµατι όλη η διαδικασία και η σηµασία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θα άξιζε να τύχει µεγαλύτερης αποδοχής
από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Δυστυχώς, όµως µας δένονται τα χέρια για έναν επιπρόσθετο
λόγο. Σας το είπε ο κ. Σπίρτζης που γνωρίζετε ότι ήταν εκ των εισηγητών του ν.4412, παρ’ ότι τα συγκεκριµένα άρθρα του που
αφορούσαν την σύσταση της ΑΕΠΠ ήταν του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν το επισπεύδον υπουρ-
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γείο που είχε φέρει τον συγκεκριµένο νόµο.
Η πραγµατικότητα είναι ότι εµείς νοµοθετήσαµε µε τον ν.4412
τη συγκεκριµένη επιλογή που κάνατε. Το κάναµε υπό τη σπάθη,
κάτω από την πίεση των δανειστών τότε. Δεν ήταν µία επιλογή
την οποία πρέπει και τώρα που είµαστε εκτός µνηµονίου να συνεχίσουµε. Νοµίζω ότι πρέπει να επιτύχουµε τη θεσµική θωράκιση αυτής της αρχής και είναι πολύ σηµαντικό. Θα συµφωνήσω
απόλυτα µε τον τρόπο που εξέθεσε πριν ο κ. Καστανίδης. Μπορείτε να το βάλετε και τώρα, επειδή δεν έχει γίνει η τροποποίηση
ακόµα. Και να δεχτώ εγώ αυτό που είπατε, ότι περιµένετε πρώτα
να αλλάξει ο Κανονισµός της Βουλής και µετά να έρθετε να νοµοθετήσετε.
Εγώ θα σας το αντέστρεφα. Να νοµοθετήσουµε σήµερα που
έχουµε αυτή την ευκαιρία και δείχνουµε τον τόνο και τη διάθεση
που έχουµε για την καινούργια αρχή και όταν έρθει η τροποποίηση του Κανονισµού µπορεί να έρθει και να επικυρώσει και η επόµενη -γιατί προφανώς τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν
νοµίζω να φέρετε την τροποποίηση του Κανονισµού- να γίνει µε
τον τρόπο που πρέπει να γίνει και να θωρακιστεί η αξιοπιστία και
η όποια ανεξαρτησία της συγκεκριµένης αρχής.
Αυτό είναι µια πρόταση, η οποία νοµίζω ότι µπορεί να σταθεί.
Θα δείξει τον τόνο και νοµίζω θα διευκολύνει και όλα τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης να συνεχίσουµε αυτό που ξεκινήσαµε, µε µια
διάθεση να λύσουµε ένα πρόβληµα, το οποίο πράγµατι υπάρχει.
Νοµίζω ότι και µε τη στάση µας δείξαµε ότι δεν έχουµε καµµία
στείρα αντιπολιτευτική διάθεση, παρά το γεγονός ότι είµαστε
εξαιρετικά επιφυλακτικοί για τη δράση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Τα εξέθεσα και στην πρωτολογία µου αναλυτικά πώς λειτουργεί, πώς αντιλαµβάνεται το δηµόσιο χρήµα, πώς αντιλαµβάνεται
τις δηµόσιες συµβάσεις και πώς αντιλαµβάνεται και όλο το
πλέγµα της διαχείρισης των θεσµών και πώς αυτούς, δυστυχώς,
τους έχει παραβιάσει πάρα πολλές φορές.
Παρ’ όλα αυτά, µπορεί αυτό το νοµοσχέδιο να είναι µια εξαίρεση και πρέπει να αποτελέσει µια εξαίρεση της µέχρι τώρα πορείας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Κλείνω µε το εξής. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε σκόπιµο, έστω και
σε αυτή τη φάση ίσως, επειδή υπάρχει ένα ζήτηµα µε τα µέλη
των δύο Αρχών που έχει λήξει η θητεία τους και παραµένουν.
Δεν ξέρω αν το κρίνετε σκόπιµο ή αν το έχετε δει. Εγώ το θέτω
µήπως µπορούµε τώρα να κάνουµε µια προσθήκη. Δεν ξέρω αν
στη µεταβατική περίοδο µέχρι τον διορισµό όλων των µελών θα
µπορούσε να δοθεί και δυνατότητα όχι µόνο στα µέλη που το
έχετε προβλέψει, που συνεχίζεται η θητεία τους µέχρι τη λήξη
της θητείας και µετά θα µπορούν µε τη διαδικασία που είναι για
τα άλλα µέλη, να παραµείνουν ως µέλη. Μήπως θα ήταν σκόπιµο,
όχι αν θα µπορούσαµε, για να έχουµε µεγαλύτερη επάρκεια στα
µέλη και άρα, να εκπληρώσουν και τους σκοπούς που θέλουµε
της αρχής και αυτοί που συνεχίζουν να παραµείνουν; Αυτό το
θέτω ως προβληµατισµό, εκτός αν το έχετε µελετήσει και δεν
υπάρξει πρόβληµα στη µεταβατική αυτή περίοδο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Μάνη, θα δώσω τον λόγο στον
Υφυπουργό Δικαιοσύνης, στον κ. Κώτσηρα, που θέλει να κάνει
κάποια διευκρίνιση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Επειδή,
κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία και πρέπει να ξέρουµε τουλάχιστον να λέµε την πραγµατικότητα,
άκουσα την κ. Μπακαδήµα να αναφέρεται στην τροπολογία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για fast track πλειστηριασµούς. Είπε και
κάτι άλλο που δεν το κατάλαβα.
Η τροπολογία έχει δέκα άρθρα. Ήρθε και ο κύριος Υπουργός
νωρίτερα και την παρουσίασε και έγιναν και οι ερωτήσεις από
τους παρισταµένους συναδέλφους. Αφορά άρθρα που διευκολύνουν την καθηµερινότητα βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Έχει άρθρο που αφορά στην ενίσχυση των κτηµατολογικών
γραφείων µε δικηγόρους, ώστε να αποσυµφορηθεί η κατάσταση
και να ενισχυθούν και οι δικηγόροι -και οι νεότεροι ακόµη δικηγόροι- από όλη αυτή τη διαδικασία.
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Στο κοµµάτι που σχετίζεται µε τον ν.3869, αφορά σε κατανοµή
στην ουσία ειρηνοδικείων και πταισµατοδικών µε βάση τις ανάγκες του δικαστηρίου µε απόφαση της διοίκησης του δικαστηρίου.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε για πλειστηριασµούς, ούτε για fast
track, ούτε για κάτι άλλο. Διότι µας ακούει ο κόσµος και καλό
είναι να µη µένουµε σε εντυπώσεις.
Και αν θέλετε να πάρουµε πίσω την τροπολογία, όλα αυτά τα
οποία διευκολύνουν τη νοµική καθηµερινότητα, όλα αυτά που
αφορούν στον διαγωνισµό των νέων δικηγόρων, των ασκουµένων, συµπεριλαµβάνονται στο αίτηµά σας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην ανοίγουµε τώρα
διάλογο! Είναι δύσκολο.
Κύριε Καστανίδη, παρ’ όλα αυτά...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Για τον κ. Κώτσηρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το κατάλαβα. Ορίστε,
τι θέλετε να ρωτήσετε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η τροπολογία την οποία καταθέσατε περιλαµβάνει άρθρα τα οποία είναι σωστά, γιατί επιλύουν δικονοµικά κυρίως ζητήµατα και ζητήµατα προθεσµιών και είµαστε σύµφωνοι
να υπερψηφιστεί, αλλά υπάρχει το άρθρο 6 σε ό,τι αφορά την
κατανοµή ιδιαίτερα των δόκιµων ειρηνοδικών.
Εµένα δεν µε απασχολεί τι είπε η διοικητική ολοµέλεια του
Αρείου Πάγου αυτή την ώρα. Με απασχολεί το γεγονός ότι οι δόκιµοι ειρηνοδίκες κατανέµονται όλοι στην ενιαία πια Περιφέρεια
Αττικής για την άσκησή τους και δεν ξέρω αν αυτό είναι χρήσιµο,
διότι υπάρχουν και άλλα δικαστήρια της χώρας που θα ήταν χρήσιµο να βοηθηθούν από τους δόκιµους ειρηνοδίκες κατά το χρονικό διάστηµα της ασκήσεώς τους.
Αυτή είναι µια παρατήρηση. Μας κάνει σκεπτικούς για τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό,
κύριε Καστανίδη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Μπακαδήµα,
αν θέλετε κάτι, όχι να φέρετε αντίρρηση. Έχετε άλλη άποψη. Ο
Υπουργός εξέφρασε κάτι άλλο. Να σας δώσω τον λόγο µόνο αν
θέλετε να διευκρινίσετε κάτι.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Κύριε Υπουργέ, θα συµφωνήσω
µαζί σας πως µας ακούει ο κόσµος, γι’ αυτό λοιπόν διευκρινιστικά και µόνο θα διαβάσω από το υπόµνηµα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το συγκεκριµένο σηµείο.
Αναφέρουν, λοιπόν, πως η τροπολογία που φέρνετε θα επιφέρει τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Αυτό είπα πριν. Από εκεί και πέρα,
δεν θα µπω στο πολιτικό. Το λύσαµε, το συζητήσαµε. Το σχόλιο
που ήθελα να κάνω ήταν ακριβώς αυτό, το διευκρινιστικό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Αντελήφθην από την τοποθέτησή σας ότι εσείς επιθυµείτε την περαιτέρω επιβράδυνση τέτοιων περιπτώσεων λόγω της κατάστασης,
εκτός αν δεν κατάλαβα καλά.
Εδώ το θέµα αφορά µόνο στην κατανοµή των δικαστηρίων για
τη διευκόλυνση εκδίκασης τέτοιων υποθέσεων. Δεν αφορά κάποιο άλλο ζήτηµα ουσίας. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι δεν έχει µάλλον γίνει αντιληπτό από το ΜέΡΑ25 το περιεχόµενο της
συγκεκριµένης διάταξης.
Έθεσε ο κ. Καστανίδης προηγουµένως κάποια επιµέρους ζητήµατα που αφορούν στην εφετειακή περιφέρεια και τυχόν το
ζήτηµα των ασκούµενων, αλλά αυτό το θέµα που θέσατε, που
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είναι θέµα ουσίας, περί πλειστηριασµών και επιτάχυνσης, αντιφάσκει µε την τοποθέτησή σας τώρα. Διότι, αν πράγµατι επιβαρύνονται, δεν τίθεται και κανένα θέµα περαιτέρω δικονοµικής
εξέλιξης της υπόθεσης, αν πράγµατι ισχύει αυτό που λέτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και θα ολοκληρώσουµε τις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών
µε την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, την κ. Άννα Μάνη-Παπαδηµητρίου.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σήµερα ανέµενα
διαφορετική στάση από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τα
οποία είχαν διατυπώσει επιφύλαξη κατά τις συνεδριάσεις της
επιτροπής µας.
Συγκεκριµένα, περίµενα ότι θα τοποθετηθούν θετικά υπέρ του
νοµοσχεδίου. Και αυτό για δύο λόγους: Αφ’ ενός, διότι όλοι οι
εκπρόσωποι των φορέων τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα θετικά απέναντι στο νοµοσχέδιο και είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουµε
υπ’ όψιν και αφ’ ετέρου, διότι οι περισσότερες προτάσεις των
συναδέλφων της Αντιπολίτευσης έγιναν δεκτές από τον κύριο
Αντιπρόεδρο. Αν ήταν οκτώ ή εννιά -µπορεί να κάνω λάθος- οι
προτάσεις σας, οι επτά έγιναν σίγουρα δεκτές. Για τη µία που
δεν έγινε δεκτή εξήγησε ο κύριος Αντιπρόεδρος για ποιους αντικειµενικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή.
Περαιτέρω, µου προκάλεσε εντύπωση η επιχειρηµατολογία
των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι οποίοι προκειµένου να καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο, επικαλέστηκαν τη διάταξη που αφορά στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της
αρχής.
Θα τους παραπέµψω, κατ’ αρχάς, στη δική τους διάταξη, στον
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ του 2016, τον ν.4412, στο άρθρο 348 παράγραφος 4. Και φυσικά, δεν αποτελεί επιχείρηµα ότι µέχρι το 2019,
που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν άλλαξε τη σχετική διάταξη
που αφορά στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της αρχής.
Περαιτέρω, ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, διαβεβαίωσε το Σώµα ότι µετά τη σχετική τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, θα ακολουθήσει
µεταρρύθµιση της διάταξης που αφορά στη διαδικασία επιλογής
της ηγεσίας της αρχής. Γι’ αυτό µάλιστα και στο σχετικό άρθρο,
το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου, παραπέµπει ευθέως στον Κανονισµό της Βουλής.
Και αντιλαµβανόµαστε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
σήµερα, σε αυτό το στάδιο και µε την παρούσα διαδικασία, δεν
είναι νοµοθετικά ορθό να υπάρξει στο νοµοσχέδιο πρόβλεψη,
«δέσµευση» ότι θα τροποποιηθεί ο Κανονισµός της Βουλής.
Σε κάθε περίπτωση, θα επαναλάβω ότι από το περιεχόµενο και
τις διατάξεις του νοµοσχεδίου παρέχονται όλα τα εχέγγυα για
την ανεξαρτησία της αρχής. Και ενδεικτικά θα αναφέρω το
άρθρο 4 και το σηµείο όπου η αρχή δεν υπόκειται σε κανέναν κυβερνητικό έλεγχο ή σε έλεγχο άλλων διοικητικών αρχών παρά
µόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθώς επίσης και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κλείνοντας, να υπενθυµίσω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
είναι αποτέλεσµα εργασίας, κατ’ αρχάς, του ιδίου του Αντιπροέδρου, του κ. Πικραµµένου, µε πάρα πολλές γνώσεις και µεγάλη
εµπειρία στα θέµατα αυτά, ότι είναι αποτέλεσµα εργασίας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία είχε συγκροτηθεί από έγκριτους επιστήµονες και τέλος, ότι στην έκθεση της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, την οποία έχουµε στα
χέρια µας, δεν υπάρχει καµµία σχετική παρατήρηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Μάνη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραµµένος, που µε την τοποθέτησή του θα ολοκληρωθεί η σηµερινή πολύωρη συνεδρίαση της Βουλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε και από άλλους οµιλητές, εγώ θα ήθελα να αρχίσω εκφράζοντας την συµπαράστασή
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µου -και τη συµπαράσταση όλων µας πιστεύω- στον αναιτιολόγητα δοκιµαζόµενο λαό της Ουκρανίας ο οποίος υπέστη µία εισβολή. Αµφισβητούνται αυτή τη στιγµή οι διεθνείς συνθήκες.
Αµφισβητούνται σύνορα κατοχυρωµένα εδώ και πολλά χρόνια.
Και θα ήθελα να πω -αυτό αποτελεί δική µου προσωπική
γνώµη- ότι, εν τέλει, αµφισβητείται αυτή τη στιγµή η δυνατότητα
επιβίωσης της δηµοκρατίας δυτικού τύπου. Διότι διερωτώµαι ως
πότε οι δυτικές δηµοκρατίες σε έναν τέτοιου είδους πόλεµο ο
οποίος µπορεί να εξελιχθεί να γίνεται µε όλων των ειδών τα µέσα
θα µπορούν να αµύνονται µόνο µε οικονοµικά αντίποινα. Αυτό
είναι ένα µεγάλο ερώτηµα, στο οποίο ελπίζω να µην χρειαστεί
σύντοµα να δοθεί απάντηση, αλλά να λυθούν τα προβλήµατα µε
άλλον τρόπο.
Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω µια πολύ µεγάλη και έντονη
σε αρκετά σηµεία συζήτηση, η οποία πήγε και σε προβλήµατα
και σε απόψεις πέραν του νοµοσχεδίου.
Θα ήθελα, λοιπόν, να αρχίσω λέγοντας ότι η αρµοδιότητα την
οποία έχω πάρει από τον Πρωθυπουργό, αλλά και η οδηγία που
µου έχει δώσει είναι να συµµαζέψω το τοπίο των ανεξάρτητων
αρχών.
Το τοπίο των ανεξάρτητων αρχών, όπως αυτή τη στιγµή υπάρχει, είναι ένα άναρχο τοπίο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε διαπρεπείς και πολύ γνωστοί συγγραφείς και καθηγητές του
Δηµοσίου Δικαίου. Αυτές οι αρχές έχουν θεσµοθετηθεί σε διαφορετικούς χρόνους, από διαφορετικές κυβερνήσεις, για διαφορετικούς σκοπούς. Έχουν προικιστεί µε διαφορετικούς ισολογισµούς και µε προσωπικό. Είναι ανισοβαρείς, ξοδεύουν πολλά
χρήµατα -µε ρώτησαν το ποσό, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό- χρησιµοποιούν κτήρια δηµόσια. Και πραγµατικά, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγµή πριν από όλα πρέπει να
νοικοκυρευτεί. Αυτή είναι η δουλειά µου και αυτό είναι το οποίο
θα προσπαθήσω να κάνω και αυτή είναι η πρώτη µου προσπάθεια
που επιχειρώ µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Γιατί αρχίσαµε από αυτές τις αρχές; Αρχίσαµε από αυτές τις
αρχές, διότι η δυσλειτουργία της ΑΕΠΠ κινδύνευε και κινδυνεύει
να τινάξει στον αέρα όλη τη διαδικασία των δηµοσίων συµβάσεων, τη στιγµή µάλιστα που έχουµε τη µεγαλύτερη ανάγκη για
έναν γρήγορο και αντικειµενικό έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων λόγω του Ταµείου Ανάκαµψης, όπως όλοι γνωρίζετε.
Εν όψει, λοιπόν, της ανάγκης αυτής, αρχίσαµε από αυτό το νοµοσχέδιο. Και επειδή πραγµατικά δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος
ύπαρξης δύο διαφορετικών αρχών, αποφασίσαµε για λειτουργικούς λόγους να ενοποιήσουµε αυτές τις αρχές, χωρίς να διαταράξουµε στο ελάχιστο ούτε τις αρµοδιότητες τις οποίες είχαν
και εξακολουθούν να έχουν ούτε τα θέµατα του προσωπικού
τους.
Θα ήθελα και πάλι να τονίσω, παρ’ όλο που ελέχθη προηγουµένως, ότι ο νόµος αυτός, αν ψηφιστεί, θέτει απλά ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Από δω και πέρα αρχίζει η δύσκολη δουλειά. Η
ΑΕΠΠ είναι υποστελεχωµένη και βλέπω και τη διάθεση στελέχη
να την εγκαταλείπουν το ένα µετά το άλλο. Αυτό, λοιπόν, ακριβώς θέλουµε να αναστρέψουµε.
Κύριε Χατζηγιαννάκη, µια που το φέρνει η κουβέντα, θέλω να
σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια θα είναι το επιστηµονικό
προσωπικό να ασχολείται µε τα θέµατα για τα οποία έχει αρµοδιότητα και όχι να ασχολείται µε άλλα θέµατα, όπως είχε γίνει µε
την προηγούµενη κατάσταση η οποία υπήρχε.
Καθίσταται, λοιπόν, νοµίζω από µόνο του προφανές ότι την Κυβέρνηση την ενδιαφέρει πριν απ’ όλα η κατάλληλη στελέχωση
αυτής της νέας αρχής. Εάν αυτή η νέα αρχή δεν στελεχωθεί κατάλληλα και δεν µπορέσει να αποδώσει έργο, σηµαίνει ότι εγώ
έχω αποτύχει στη δουλειά µου. Εγώ ο ίδιος είµαι ο πρώτος ο
οποίος πρέπει να φροντίσω αυτή η αρχή να στελεχωθεί µε τους
κατάλληλους ανθρώπους και αυτή είναι η προσπάθειά µου. Και
να ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Και θα σας ζητήσω, εάν έχετε συγκεκριµένες προτάσεις για τη στελέχωση της
αρχής, να µου τις πείτε και θα τις ακούσω. Ειλικρινά σας το λέω.
Δεν λέω ότι θα τις αποδεχθώ άνευ ετέρου. Λέω, όµως, ότι θα τις
ακούσω σοβαρά, διότι αυτό θέλουµε.
Και αυτό, λοιπόν, µε φέρνει τώρα στην κουβέντα της επιλογής
η οποία κέρδισε και το µεγαλύτερο βάρος της σηµερινής συζή-
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τησης. Θα έλεγα τι σηµαίνει «ανεξαρτησία» και τι σηµαίνει «ανεξάρτητες αρχές». Στο φιλοσοφικό ερώτηµα «Τι έχετε στο µυαλό
σας, τι είναι στη ζωή αυτή ανεξάρτητο; Υπάρχει κάτι το οποίο
είναι ανεξάρτητο από οτιδήποτε άλλο, να µην εξαρτώµεθα από
πουθενά;», εγώ φιλοσοφικά σκεπτόµενος λέω ότι τα πάντα είναι
εξαρτηµένα από κάτι άλλο.
Όταν λέµε, λοιπόν, «ανεξάρτητες αρχές» τι εννοούµε; Οι ανεξάρτητες αρχές θεσπίστηκαν πριν από είκοσι-τριάντα χρόνια.
Υπήρξαν κατ’ εξοχήν ένα γαλλικό µοντέλο το οποίο δοκιµάστηκε
και δοκιµάζεται στην πορεία και µε το οποίο οι Γάλλοι κυρίως θέλησαν να πουν ότι σε ορισµένους ευαίσθητους τοµείς καλύτερα
ορισµένα πράγµατα να µην τα κάνει η δηµόσια διοίκηση ή τα
Υπουργεία, αλλά να βάζουµε ανθρώπους µε µεγαλύτερα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, ώστε να έχουµε καλύτερα
αποτελέσµατα. Αυτό είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
Και θα έλεγα ότι αδικείτε τη λειτουργία των ανεξάρτητων
αρχών στην Ελλάδα -πολλές εκ των οποίων είναι πολύ σηµαντικές για την οικονοµική ζωή του τόπου, όπως είναι η Αρχή του Ανταγωνισµού ή αυτή τη στιγµή η Αρχή της Ενέργειας- λέγοντας
χωρίς µεγάλη περίσκεψη ότι δεν είναι ανεξάρτητη ή δεν είναι
αµερόληπτη. Εγώ έχω παραδείγµατα αρχών που έχουν υψώσει
το ανάστηµά τους όταν έπρεπε να το κάνουν αυτό το πράγµα.
Εκτός αυτού, θα πω και κάτι άλλο, αντικειµενικό εντελώς.
Πρώτα απ’ όλα, ο χρόνος που επιλέγεται το προεδρείο των ανεξαρτήτων αρχών δεν συµπίπτει µε τον χρόνο της κυβερνητικής
θητείας. Άρα, δεν εξαρτώνται από κάποια κυβέρνηση.
Δεύτερον, επιλέγονται ακριβώς για να κάνουν καλά τη δουλειά
τους. Στη δουλειά τους, όµως, αυτή υπόκεινται σε δικαστικό
έλεγχο. Εγώ ως πρώην Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ποτέ δεν θέλησα να πάω προέδρος σε ανεξάρτητη αρχή.
Και γιατί δεν θέλησα; Διότι δεν θα ήθελα ποτέ να έρθει το Συµβούλιο της Επικρατείας και να µου ακυρώσει µία απόφαση,
πράγµα από το οποίο κινδύνευα σοβαρά, διότι πολλές αποφάσεις των ανεξαρτήτων αρχών έχουν ακυρωθεί από το Συµβούλιο
της Επικρατείας.
Και επειδή µιλήσατε για αδικία, θα πω ότι ίσως µε αδικείτε κι
εµένα και επιτρέψτε µου, ίσως αδικείτε και τον εαυτό σας. Γιατί
το λέω αυτό; Διότι ενώ κατ’ ουσία συµφωνούµε, διαφωνούµε στη
διαδικασία. Τι µου ζητάτε κατ’ ουσία; Μου ζητάτε µία συναίνεση
την οποία δεν µπορεί να επιβάλλει το ελληνικό Κοινοβούλιο να
την επιβάλλω εγώ µε τη διάταξη του νόµου.
Άκουσα για το Σύνταγµα. Άκουσα για άλλα πράγµατα. Να ρωτήσω, λοιπόν, εγώ ως πρώην δικαστικός. Δεν υπάρχει ανάγκη για
τροποποίηση του Συντάγµατος αυτή τη στιγµή; Μπορεί η Ελλάδα
να πάει µπρος µε το Σύνταγµα που έχουµε; Γιατί δεν υπήρξε συναίνεση από το Κοινοβούλιο;
Να ρωτήσω άλλο πράγµα, για την ψήφο των Ελλήνων της αλλοδαπής. Ξαναγυρίσαµε στους αυτόχθονες και στους ετερόχθονες. Γιατί δεν υπήρξε συναίνεση από το ελληνικό Κοινοβούλιο;
Γιατί ζητάτε από εµένα µια συναίνεση την οποία δεν επιτυγχάνει
το ελληνικό Κοινοβούλιο να την περάσω εγώ µέσα από διάταξη;
Αυτή η συζήτηση πραγµατικά µε κλόνισε. Πραγµατικά µε κλόνισε. Εγώ θα ήθελα το ελληνικό Κοινοβούλιο και όλοι µαζί να δουλέψουµε για το καλό της Ελλάδας και να πάµε µπρος και να
εξασφαλίσουµε συναίνεση. Η µεταρρύθµιση στη δικαιοσύνη
θέλει συναίνεση. Εγώ και να την περνούσα τη διάταξη που λέει
ο κ. Καστανίδης, η διάταξη θα ήταν ανενεργή. Διότι τι να πω εγώ;
Να πω ότι πάει στην πλειοψηφία των τριών πέµπτων, τεσσάρων
πέµπτων της Βουλής; Ωραία και το είπαµε. Άµα δεν αλλάξεις
τους κανονισµούς, δεν αλλάζεις κάτι.
Εγώ σας καλώ ειλικρινά, επειδή νοµίζω ότι όλοι το ίδιο θέλουµε, να επιτευχθεί µία συναίνεση προς την κατεύθυνση αυτή.
Εγώ πράγµατι δεν ξέρω αν θα είµαι ή δεν θα είµαι. Κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα είµαι, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, µε όσο
βάρος έχω ακόµη θα κάνω κάθε προσπάθεια ώστε η επιλογή των
ανεξαρτήτων αρχών να γίνεται από το Προεδρείο της Βουλής,
όπως γίνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Και
γιατί αυτό; Διότι απλώς το υπαγορεύει η λογική µου. Η λογική
λέει, αν και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Προεδρείο της Βουλής
και πώς γίνονται κι εκεί συζητήσεις, ότι αυτό εξασφαλίζει µεγαλύτερες εγγυήσεις αµεροληψίας.
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Δεν πιστεύω, όµως, ούτε επ’ ελάχιστον ότι θα εκτεθούν οι προτείνοντες Υπουργοί προτείνοντας πρόσωπα τα οποία δεν θα οδηγήσουν στην ορθή λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής. Σας
εγγυώµαι ότι εγώ θα είµαι εκεί για να µπορώ να ελέγξω ποιες θα
είναι αυτές οι προτάσεις. Και πάλι σας λέω εάν έχετε να µου κάνετε προτάσεις, να µου τις κάνετε και θα τις ακούσω.
Τώρα σε διάφορα δευτερεύοντα θέµατα, όπως είναι οι ασκούµενοι. Φυσικά και θέλουµε να υπάρχουν ασκούµενοι και θα το
προβλέψουµε.
Δεν βλέπω άλλα θέµατα τα οποία δεν έθιξα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αντιπρόεδρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης: «Ενιαία Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δι-
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καιοσύνης».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων της
τροπολογίας και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, 19 άρθρα, µία τροπολογία, το ακροτελεύτιο
άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1235/106 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Ακροτελεύτιο Άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης: «Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

και Β’ εξεταστικής περιόδου 2022
Άρθρο 29 Συµβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος

«Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»Πίνακας Περιεχοµένων

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Μετονοµασία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών - Αντικατάσταση των τίτλων του Τίτλου 2 και των
Τµηµάτων Ι και II του Τίτλου 2 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016
Άρθρο 4 Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση
άρθρου 347 ν. 4412/2016
Άρθρο 5 Συγκρότηση της Αρχής - Αντικατάσταση άρθρου 348
ν. 4412/2016
Άρθρο 6 Λειτουργική ανεξαρτησία - Αντικατάσταση άρθρου
349 ν. 4412/2016
Άρθρο 7 Οικονοµική αυτοτέλεια - Αντικατάσταση άρθρου 350
ν. 4412/2016
Άρθρο 8 Πειθαρχικός έλεγχος - Αντικατάσταση άρθρου 351 ν.
4412/2016
Άρθρο 9 Πειθαρχική διαδικασία - Αντικατάσταση άρθρου 352
ν. 4412/2016
Άρθρο 10 Λειτουργία της Αρχής - Αντικατάσταση άρθρου 353
ν. 4412/2016
Άρθρο 11 Οργάνωση της Αρχής - Αντικατάσταση άρθρου 354
ν. 4412/2016
Άρθρο 12 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής - Αντικατάσταση
άρθρου 355 ν. 4412/2016
Άρθρο 13 Αρµοδιότητες Προέδρου και Συµβούλων της Αρχής
- Αντικατάσταση άρθρου 356 ν. 4412/2016
Άρθρο 14 Προσωπικό - Οργανισµός της Αρχής - Αντικατάσταση άρθρου 357 ν. 4412/2016
Άρθρο 15 Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Νοµική Υπηρεσία - Αντικατάσταση άρθρου 358
ν. 4412/2016
Άρθρο 16 Έκθεση πεπραγµένων - Αντικατάσταση άρθρου 359
ν. 4412/2016
Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις - Μεταφορά αρµοδιοτήτων
από την Αρχή του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν. 4412/2016
Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις για τις Αρχές του ν.
4013/2011 και του ν. 4412/2016 και το προσωπικό τους
Άρθρο 19 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 20 Προβλέψεις για την οµαλή διεξαγωγή της δικονοµικής διαδικασίας - Τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
Άρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας - Τροποποίηση άρθρου 116 ν. 4842/2021
Άρθρο 22 Ερµηνευτική διάταξη για τους αρµόδιους συµβολαιογράφους για τη διενέργεια του πλειστηριασµού
Άρθρο 23 Έργο του δικηγόρου - Υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία- Αντικατάσταση περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 36
ν. 4194/2013
Άρθρο 24 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών
Άρθρο 25 Κατανοµή υποθέσεων του ν. 3869/2010 µεταξύ των
Ειρηνοδικών και Πταισµατοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας - Προσθήκη άρθρου 3Α στον
ν. 3869/2010
Άρθρο 26 Εύρεση δελτίου ταυτότητας - Ψευδής υπεύθυνη δήλωση -Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 22
ν. 1599/1986
Άρθρο 27 Διαδικασία καταλογισµού και είσπραξης της χρηµατικής ποινής λόγω µη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική
συνεδρία διαµεσολάβησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 7 ν.
4640/2019
Άρθρο 28 Διεξαγωγή διαγωνισµού υποψήφιων δικηγόρων Α’

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η δηµιουργία µιας ενιαίας
ανεξάρτητης αρχής για το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων,
που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αξιοποιώντας µε τον
βέλτιστο τρόπο το δυναµικό, την εµπειρία και την τεχνογνωσία
των δύο αρχών, καθώς και η αποτελεσµατικότερη άσκηση του
ελέγχου της ορθής εφαρµογής του εθνικού και ενωσιακού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές,
συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης των προσφυγών που
ασκούνται πριν από τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η συγκρότηση της Ενιαίας Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η διασφάλιση της
λειτουργικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας της, η ρύθµιση της
λειτουργίας και της οργάνωσής της, καθώς και η ρύθµιση όλων
των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών µε αρµοδιότητες
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Άρθρο 3
Μετονοµασία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών - Αντικατάσταση των τίτλων του Τίτλου 2
και των Τµηµάτων Ι και ΙΙ του Τίτλου 2 του Βιβλίου IV
του ν. 4412/2016
1. Η «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» του
ν. 4412/2016 (Α’ 147) µετονοµάζεται σε «Ενιαία Αρχή Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)».
2. α) Στο Βιβλίο IV του ν. 4412/2016 ο Τίτλος 2 αντικαθίσταται
ως εξής: «ΤΙΤΛΟΣ 2 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».
β) Ο Τίτλος του Τµήµατος Ι του Τίτλου 2 του Βιβλίου IV του ν.
4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ΤΜΗΜΑ Ι ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».
γ) Ο Τίτλος του Τµήµατος ΙΙ του Τίτλου 2 του Βιβλίου IV του ν.
4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».
3. α) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε «Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ή «ΑΕΠΠ», νοείται η
«Ενιαία Αρχή Δηµόσιων Συµβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου
347 του ν. 4412/2016.
β) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε «Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων» ή «ΕΑΑΔΗΣΥ», νοείται
η «Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου
347 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 4
Ενιαία Αρχή Δηµόσιων Συµβάσεων Αντικατάσταση άρθρου 347 ν. 4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 347 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
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«Άρθρο 347
Σύσταση, αρµοδιότητες, έδρα, και νοµική φύση
της Ενιαίας Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων
1. Συστήνεται Ενιαία Αρχή Δηµόσιων Συµβάσεων [(ΕΑΔΗΣΥ)
(εφεξής «η Αρχή»)], µε αντικείµενο:
α) την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας, συνοχής και
εναρµόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, τη
διαρκή βελτίωση του νοµικού πλαισίου των δηµόσιων συµβάσεων και την τήρησή του από τα δηµόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές και
β) την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο
που προηγείται της σύναψης των συµβάσεων δηµοσίων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Τµήµα ΙΙ
του παρόντος Τίτλου.
Για την εφαρµογή της περ. α’, καθώς και των περ. α’ έως και
ιγ’ της παρ. 2 του παρόντος, ως δηµόσιες συµβάσεις νοούνται
οι δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση
έργων, την προµήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά
την έννοια αυτών στην ισχύουσα νοµοθεσία για τις δηµόσιες
συµβάσεις, όπως ορίζεται στον ν. 4412/2016 (Α’147) και στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις δηµόσιες
προµήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου,
της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις προµήθειες φορέων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/17 (L 94/65), ανεξαρτήτως της
εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων αυτών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγονται και οι συµφωνίες - πλαίσιο, τα δυναµικά συστήµατα αγορών, καθώς και οι συµβάσεις παραχώρησης
δηµοσίων έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια της ισχύουσας
νοµοθεσίας και ιδίως κατά την έννοια του ν. 4413/2016 (Α’ 148)
και της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε την
ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (L 94/1). Οι διατάξεις του
παρόντος δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α’ 137), σε όσες εξαιρούνται
από αυτόν σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24, καθώς και στις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ειδικότερα, η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της κεντρικής διοίκησης του ν. 4270/2014 (A’ 143) στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και µπορεί να συµµετέχει σε συλλογικά
κυβερνητικά όργανα µε αρµοδιότητα επί των δηµοσίων συµβάσεων. Mε σκοπό την ενοποίηση και οµοιόµορφη ανάπτυξη και
εφαρµογή του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, η Αρχή µπορεί
να συγκαλεί συσκέψεις συντονισµού µε εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί οµάδες εργασίας
µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων Υπουργείων. Με την απόφαση συγκρότησης των οµάδων εργασίας καθορίζονται το έργο κάθε οµάδας, ο χρόνος και ο τρόπος
λειτουργίας τους. Τα αρµόδια όργανα του Κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης προγραµµατίζουν τις ανάγκες τους σχετικά
µε την εκτέλεση έργων, τη µίσθωση υπηρεσιών και την προµήθεια αγαθών για το επόµενο έτος και διαβιβάζουν σχετικό πίνακα
στην Αρχή για ενηµέρωσή της.
β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων και µεριµνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών
της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
Ειδικότερα, εισηγείται ρυθµίσεις προς τα αρµόδια εθνικά όργανα για την προσήκουσα εναρµόνιση της εθνικής έννοµης
τάξης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, συµπλήρωση, αναµόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών
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νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου,
καθώς και τον εξορθολογισµό των διοικητικών πρακτικών µε
σκοπό την οµοιόµορφη, ταχεία και προς όφελος του δηµοσίου
συµφέροντος εφαρµογή αυτών και τη διασφάλιση της τήρησης
προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων.
γ) Γνωµοδοτεί για τη νοµιµότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόµου
ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις. Τα
αρµόδια όργανα οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη της
Αρχής.
Ειδικότερα:
γα) Η Αρχή συµµετέχει στις οικείες νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, σύµφωνα µε τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και γνωµοδοτεί
επί των διατάξεων σχεδίων νόµων που αφορούν στις δηµόσιες
συµβάσεις πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. Η γνώµη της
Αρχής επισυνάπτεται στην οικεία Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης
και αναρτάται, µε επιµέλεια της Αρχής, στην ιστοσελίδα της.
γβ) Η Αρχή γνωµοδοτεί επί των προεδρικών διαταγµάτων,
κατά το µέρος που ρυθµίζουν θέµατα δηµοσίων συµβάσεων. Η
γνώµη της Αρχής συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων
κατά την αποστολή τους προς επεξεργασία στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και αναρτάται, µε επιµέλεια της Αρχής, στην ιστοσελίδα της.
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, εξαιρουµένων των προκηρύξεων, καθώς και
οι κανονισµοί άλλων δηµοσίων οργάνων και αναθετουσών
αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των κανονισµών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρµόδιων ελεγκτικών διοικητικών
οργάνων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, κατά το µέρος
που οι εν λόγω πράξεις και κανονισµοί ρυθµίζουν θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της
Αρχής.
Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της παρούσας υποπερίπτωσης
ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, µε µέριµνα
του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω
προθεσµίας οι σχετικές πράξεις µπορούν να εκδοθούν και χωρίς
τη γνώµη της Αρχής.
γδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών, που αφορούν
στην προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την
ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε την περ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του παρόντος,
εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά
από σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη µε τον παρόντα
νόµο. Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία είκοσι
(20) εργασίµων ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία στα
οποία θεµελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής.
Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας οι σχετικές αποφάσεις µπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώµη της
Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύµβασης, η Αρχή δύναται µε απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή,
να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσµία για δεκαπέντε (15)
επιπλέον εργάσιµες ηµέρες. Οι αποφάσεις των αναθετουσών
αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 59/2007 (Α’ 63) και τα άρθρα
24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α’ 64) οι οποίες, από την έναρξη
ισχύος του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και µέχρι την 31η.12.2012 εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων για παροχή σύµφωνης γνώµης, σύµφωνα µε την υποπερ. δδ’ της περ. γ’ της παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν πάσχουν ακυρότητας εξ
αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννοµα αποτελέσµατά
τους.
δ) Εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της κανονισµούς για ει-
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δικότερα τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα σχετικά µε ζητήµατα
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερµηνεία της
σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, λαµβανοµένης
υπόψη της εθνικής νοµολογίας και της νοµολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες
προς τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις αναθέτουσες
αρχές µε το ανωτέρω περιεχόµενο και εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ιδίως θέµατα ενοποίησης των διαδικασιών
ελέγχου στο στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαβουλεύονται εγγράφως ή προφορικά µε την Αρχή πριν την έκδοση
οποιασδήποτε εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω φορείς λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη
της Αρχής και αιτιολογούν εγγράφως τις θέσεις τους.
ε) Εκδίδει πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και σχέδια συµβάσεων µετά από διαβούλευση µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους
δηµόσιους φορείς. Η Αρχή διαµορφώνει, επίσης, κανόνες για την
τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία µε τους
αρµόδιους φορείς και ελέγχει την εναρµόνιση αυτών µε τις γενικές αρχές του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.
στ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δράσεων των δηµοσίων φορέων στον τοµέα
των δηµοσίων συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συναρµόδιων Υπουργείων, των αρµόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης
ελέγχου και εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών, στο
πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και γνώµη της Αρχής, µπορούν να προσδιορίζονται τα όργανα και η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των ανωτέρω δράσεων.
ζ) Ασκεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εµπλεκόµενους
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους τους για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Τα
αρµόδια δηµόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να
συνεργάζονται µε την Αρχή, να παρέχουν σε αυτή κάθε αναγκαία
σχετική πληροφορία και να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις
της. Η Αρχή, εφαρµόζοντας µεθόδους αποτίµησης κινδύνων,
εξετάζει, ιδίως, διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ή συγχρηµατοδοτούνται από
ευρωπαϊκά προγράµµατα. Εξετάζει, επίσης, όλες τις διαδικασίες
προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που
αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για φερόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Τα πορίσµατα της έρευνας της Αρχής επί των κατά τα ανωτέρω ελεγχόµενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων κοινοποιούνται στην οικεία αναθέτουσα αρχή. Αν διαπιστωθεί από την Αρχή παραβίαση του
εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των δηµοσίων συµβάσεων,
µε σχετική απόφασή της, η οποία λαµβάνεται κατ’ εκτίµηση της
σοβαρότητας της διαπιστωθείσας παραβίασης, απευθύνει τις
προσήκουσες συστάσεις ή διακόπτει την πρόοδο των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας από την Αρχή. Σε
περίπτωση διακοπής, οι διαδικασίες δεν µπορούν να συνεχισθούν χωρίς απόφαση της Αρχής, που παρέχει την έγγραφη συναίνεσή της για την πρόοδό τους. Τα εν λόγω πορίσµατα µπορεί
περαιτέρω να διαβιβάζονται στα αρµόδια δικαστήρια, ύστερα
από αίτηµά τους, και να παρέχονται, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, σε κάθε ενδιαφερόµενο που αποδεικνύει έννοµο
συµφέρον για την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων του. Επίσης,
η Αρχή ενηµερώνει άµεσα τα αρµόδια όργανα εποπτείας και
ελέγχου, προκειµένου αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των
κατά τον νόµο αρµοδιοτήτων τους και, σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, συντάσσει και αναρτά
στην ιστοσελίδα της ειδική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον
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Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα ως άνω αρµόδια όργανα. Στο πλαίσιο της εν λόγω αρµοδιότητας η Αρχή δύναται να
παραγγέλλει στα αρµόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα τη συλλογή στοιχείων και την υποβολή πορισµάτων σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων.
η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα, κατά περίπτωση, αρµόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων
ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε το
ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής. Τα εν λόγω όργανα
οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις οδηγίες της Αρχής. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και γνώµη της Αρχής,
µπορούν να προσδιορίζονται τα όργανα και η διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης των ως άνω ελεγκτικών οργάνων.
θ) Μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις για θέµατα δηµοσίων
συµβάσεων, ιδίως δε για την ερµηνεία του δικαίου των δηµοσίων
συµβάσεων, είτε γραπτά είτε προφορικά µε δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων δικαστηρίων σε δίκες
που διεξάγονται ενώπιόν τους. Στην περίπτωση προφορικής διατύπωσης γνώµης την Αρχή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή κατόπιν
εξουσιοδότησης του Προέδρου, Σύµβουλος της Αρχής. Η Αρχή
µπορεί να ζητεί, από το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαστήριο,
κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώµης της κατά τα προηγούµενα εδάφια.
ι) Επικουρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του επί διαφορών προσυµβατικού ελέγχου, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 333 του ν.
4700/2020 (Α’ 127).
ια) Τηρεί Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της. Ιδίως:
ιαα) Συλλέγει και δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων και
τη συναφή νοµολογία των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων,
ιαβ) παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και
δηµοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές και
τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 11
του ν. 4013/2011
(Α’ 204).
ιβ) Παρέχει συµβουλές στις αναθέτουσες αρχές, µε δική της
πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήµατα των τελευταίων, σχετικά
µε τη νόµιµη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της
εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
ιγ) Συµµετέχει στα αρµόδια ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, ως
πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας σχετικά µε την ανταλλαγή
απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την εθνική
στρατηγική, το νοµικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Επίσης, συµµετέχει στην εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνείς οργανισµούς
και σε συναντήσεις στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Στο
πλαίσιο των παραπάνω αρµοδιοτήτων της αποτελεί το κεντρικό
σηµείο επικοινωνίας και συντονισµού των ελληνικών αρχών µε τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε φερόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας επί των δηµοσίων συµβάσεων, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών περί παραβιάσεων της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και δικαστικής εκπροσώπησης της
χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απάντηση
των ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά µε
φερόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας επί των δηµοσίων συµβάσεων, προσαρτώνται υποχρεωτικά τα αποτελέσµατα έρευνας της Αρχής, σχετικά µε την προσήκουσα
ερµηνεία, τήρηση και εφαρµογή των εν λόγω κανόνων στο πλαίσιο της προβλεπόµενης στην υπόπερ. ζ) αρµοδιότητά της.
ιδ) Εξετάζει τις προδικαστικές προσφυγές που ασκούνται κατά
το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συµβάσεων δηµόσιων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Τµήµα ΙΙ του Τίτλου 2 του παρόντος.
3. Η έδρα της Αρχής ορίζεται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας
του άρθρου 355.
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4. Η Αρχή είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας,
δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή
άλλες διοικητικές αρχές και υποστηρίζεται διοικητικά από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Αρχή υπόκειται µόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 138Α του Κανονισµού της
Βουλής (Α’ 106) και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.»
Άρθρο 5
Συγκρότηση της Αρχής Αντικατάσταση άρθρου 348 ν. 4412/2016
Το άρθρο 348 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 348
Συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) δέκα (10) Συµβούλους και
γ) τριάντα (30) µέλη.
2. Στις θέσεις του Προέδρου και των Συµβούλων της Αρχής
επιλέγονται:
α) συνταξιούχοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή Σύµβουλοι του
Συµβουλίου της Επικρατείας,
β) συνταξιούχοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή Σύµβουλοι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου,
γ) συνταξιούχοι Πρόεδροι Εφετών ή Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων µε εµπειρία στο δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων ή
δ) συνταξιούχοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή νοµικοί σύµβουλοι
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε εµπειρία στο δίκαιο
των δηµόσιων συµβάσεων,
ε) οµότιµοι Καθηγητές Νοµικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας, µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων.
3. Ως µέλη της Αρχής επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης. Τα πρόσωπα αυτά
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων και να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
4. Για την επιλογή του Προέδρου και των Συµβούλων δηµοσιεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δηµόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας)
από τους ενδιαφερόµενους. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον ιστότοπο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση
της πρόσκλησης, µαζί µε τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε
αυτή. Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, εντός δέκα (10) ηµερών από
τη λήξη της προθεσµίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε µέριµνα
του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μαζί µε τον κατάλογο υποβάλλεται
εισήγηση ως προς τα καταλληλότερα κατά σειρά πρόσωπα, µεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, ως
εξής: (α) εισήγηση για την επιλογή του Προέδρου και έξι (6) Συµβούλων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, (β) εισήγηση για την επιλογή δύο (2) Συµβούλων από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και (γ) εισήγηση για την επιλογή δύο (2) Συµβούλων
από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών. Ο Πρόεδρος και
οι Σύµβουλοι διορίζονται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής που παρέχεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό της Βουλής.
5. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης ή µε άλλο
τρόπο αποχώρησης του Προέδρου ή Συµβούλου πριν από τη
λήξη της θητείας του, εκδίδεται νέα δηµόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθείται η διαδικασία επιλογής της παρ. 4, η οποία γίνεται για νέα, πλήρη
θητεία. Στην περίπτωση εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου,
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και µέχρι τον διορισµό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο προτασσόµενος κατά τη σειρά διορισµού Σύµβουλος.
6. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο
προτασσόµενος κατά τη σειρά διορισµού Σύµβουλος και, σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, ο επόµενος Σύµβουλος.
7. Η επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των µελών διενεργείται
από τα Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
σύµφωνα µε τη διαδικασία του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο διορισµός
των µελών γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
8. Η διαδικασία της παρ. 4 για την επιλογή και τον διορισµό σε
θέσεις Προέδρου ή Συµβούλου αρχίζει µε πρωτοβουλία του
Υπουργού Δικαιοσύνης, τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η διαδικασία της παρ. 7 για την επιλογή και τον διορισµό σε θέσεις µελών αρχίζει µε πρωτοβουλία του Υπουργού
Δικαιοσύνης, δώδεκα (12) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας
τους. Η διαδικασία επιλογής σε θέση που παραµένει κενή ή κενώθηκε πρόωρα, αρχίζει µε πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, οποτεδήποτε, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 9.
9. Η θητεία του Προέδρου, των Συµβούλων και των µελών είναι
πενταετής. Μετά από τη λήξη της θητείας τους δικαιούνται να
συµµετάσχουν άπαξ σε επόµενη διαδικασία επιλογής, εφόσον
πληρούν τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα κριτήρια.
10. Η θητεία του Προέδρου, των Συµβούλων και των µελών παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον διορισµό νέων. Η Αρχή µπορεί
να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και θεωρείται ως
νόµιµα συγκροτηµένη αν έχουν διορισθεί τα µισά τουλάχιστον
από τα µέλη της.
11. Στον Πρόεδρο, τους Συµβούλους και τα µέλη της Αρχής
εφαρµόζονται αναλόγως, ως προς τα κωλύµατα διορισµού, την
έκπτωση και την παραίτηση, οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 3 του ν.
3051/2002 (Α’ 220), µε την επιφύλαξη του άρθρου 349 του παρόντος. Στον Πρόεδρο της Αρχής εφαρµόζεται, επίσης, το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
12. Ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής µπορεί
να τίθενται σε προσωρινή αναστολή άσκησης καθηκόντων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος και µόνον εάν: (α) έχει ασκηθεί εις βάρος
τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη για αδίκηµα το οποίο µπορεί να
επισύρει την έκπτωσή τους και (β) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης ιδιαιτέρως σοβαρών πειθαρχικών ή ποινικών αδικηµάτων, οι οποίες κλονίζουν σοβαρά το κύρος της Αρχής και
απειλούν την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της.
Η προσωρινή αναστολή άσκησης καθηκόντων επιβάλλεται µε
απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται µετά
από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και προηγούµενη
ακρόαση, σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 352. Με την
ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια του επιβαλλόµενου µέτρου.»
Άρθρο 6
Λειτουργική ανεξαρτησία Αντικατάσταση άρθρου 349 ν. 4412/2016
Το άρθρο 349 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 349
Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, δεσµεύονται µόνο από τον νόµο
και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της
αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.
2. Ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για τον λόγο
αυτόν, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άµισθου ή έµµισθου
δηµόσιου ή δικηγορικού λειτουργήµατος, συµπεριλαµβανοµένης
της ιδιότητας του εταίρου δικηγορικής εταιρείας, ή οποιασδή-
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ποτε άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Ο Πρόεδρος, οι
Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής, αν κατέχουν, µε οποιαδήποτε
ιδιότητα, έµµισθη θέση στον δηµόσιο τοµέα κατά την έννοια της
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143),
απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.
3. Ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εµπορική δραστηριότητα ή να είναι µέτοχοι ή να
εµπλέκονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε οικονοµικό φορέα που
αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων.
4. Ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι µέλη πολιτικού κόµµατος.
5. Δεν διορίζεται σε θέση Προέδρου, Συµβούλου ή µέλους της
Αρχής εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή πρόσωπο
µε το οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή συγγενής του
µέχρι β’ βαθµού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό,
µε το οποίο συνδέεται στενά, άµεσο προσωπικό, οικονοµικό ή
άλλου είδους συµφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή να φαίνεται να
επηρεάζει την αµερόληπτη και αντικειµενική κρίση του κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.
6. Η διαπίστωση των κωλυµάτων και των ασυµβίβαστων των
παρ. 2 έως 5 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση
του Προέδρου, του Συµβούλου ή του µέλους, αντίστοιχα, για την
οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης.
7. Ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται για δύο (2) έτη µετά από τη λήξη της θητείας τους ή τη για
οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την Αρχή, να παρέχουν
υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση ή
να αποκτήσουν µετοχές σε εταιρία ή επιχείρηση, υποθέσεις των
οποίων οι ίδιοι χειρίστηκαν ή έλαβαν µέρος στη λήψη σχετικής
απόφασης της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς
και να παρίστανται µε οποιαδήποτε ιδιότητα ενώπιον της Αρχής.
Σε όσους παραβαίνουν το πρώτο εδάφιο επιβάλλεται, µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόστιµο ίσο µε το τετραπλάσιο έως
και το δωδεκαπλάσιο των µηνιαίων αποδοχών που λάµβανε ο παραβάτης κατά τη λήξη της θητείας του ή κατά τον χρόνο αποχώρησής του.
8. Για τον Πρόεδρο, τους Συµβούλους και τα µέλη της Αρχής
εφαρµόζεται, ως προς τις αποδοχές, η παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) έχει εφαρµογή για τον Πρόεδρο και τους Συµβούλους της Αρχής.
9. Η θητεία των µελών της Αρχής λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη. Μετά από τη
λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που
κατείχαν πριν από τον διορισµό τους. Αν η θέση που κατείχαν ή
στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου τους, η
οποία συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή
τους από την υπηρεσία.
10. Ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής υποβάλλουν, κατ’ έτος, τις προβλεπόµενες στον
ν. 3213/2003 (Α’
309), δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονοµικών
συµφερόντων.»
Άρθρο 7
Οικονοµική αυτοτέλεια Αντικατάσταση άρθρου 350 ν. 4412/2016
Το άρθρο 350 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 350
Οικονοµική αυτοτέλεια
1. Η οικονοµική αυτοτέλεια της Αρχής εξασφαλίζεται µε τη δυνατότητα να καλύπτει, µε ίδια µέσα, τις δαπάνες λειτουργίας της
και αµοιβής του Προέδρου, των Συµβούλων και των µελών της,
του πάσης φύσεως προσωπικού και των έµµισθων δικηγόρων της,

καθώς και του Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 351. Προς
τούτο, έχει ίδια έσοδα και ίδιο προϋπολογισµό, ο οποίος τροφοδοτείται από την καταβολή της κράτησης της παρ. 3.
2. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε τον ειδικό
Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης που εκδίδεται µε προεδρικό
διάταγµα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης.
3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συµβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόµο και στον ν. 4413/2016 (Α’ 148), αξίας
άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
κοινή υπουργική απόφαση του πέµπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή τροποποιητικής σύµβασης. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της κράτησης. Το ποσό της κράτησης
παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία
κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της κράτησης.
4. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Αρχής, προκύπτει στο
τέλος κάθε οικονοµικού έτους, θετικό καθαρό αποτέλεσµα χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος έως
ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδοµών και Μεταφορών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 8
Πειθαρχικός έλεγχος Αντικατάσταση άρθρου 351 ν. 4412/2016
Το άρθρο 351 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 351
Πειθαρχικός έλεγχος
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν
από τον παρόντα και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του και πέραν των οριζόµενων στο άρθρο 75 του
ν. 4622/2019 (Α’133), ο Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι και τα µέλη της
Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία για
τον Πρόεδρο και τους Συµβούλους της Αρχής, ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου της παρ. 2 κινεί µε πράξη του το Υπουργικό
Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Την
πειθαρχική διαδικασία για τα µέλη της Αρχής κινεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Αρχής.
2. Συστήνεται Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από
έναν (1) Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, έναν (1)
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και έναν (1) Αντιπρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε διετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου
ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας. Χρέη
γραµµατέα του πειθαρχικού συµβουλίου εκτελεί ο Προϊστάµενος
της Γραµµατείας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
3. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Πειθαρχικού
Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές, µε απόφαση
του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου, µετά από ερώτηµα του
Υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο υποβάλλεται τρεις (3) µήνες πριν
από τη λήξη της θητείας τους, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποχώρησης του Προέδρου ή µέλους. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Για τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συµβουλίου εφαρµόζεται
η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»
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Άρθρο 9
Πειθαρχική διαδικασία Αντικατάσταση άρθρου 352 ν. 4412/2016
Το άρθρο 352 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 352
Πειθαρχική διαδικασία
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως και αποφασίζει µε την παρουσία όλων των µελών του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
2. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται:
α) η παράβαση διατάξεων του παρόντος και εν γένει της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων,
β) η πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων,
γ) η παράνοµη απόκτηση, κατά την άσκηση των καθηκόντων του
εγκαλουµένου ή εξ αφορµής αυτών, οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος του ιδίου ή τρίτου προσώπου και
δ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Αρχής.
2. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές είναι:
α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12)
µηνών και γ) οριστική παύση.
3. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο (2) πειθαρχικών
ποινών επίπληξης και προστίµου στον Πρόεδρο, σε Σύµβουλο ή
σε µέλος της Αρχής για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωµα, ο Πρόεδρος, ο Σύµβουλος ή το µέλος εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
4. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί µόνο στις
εξής περιπτώσεις:
α) αν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά ταυτόχρονα και αξιόποινη πράξη,
β) αν ο εγκαλούµενος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή
εξ αφορµής αυτών, απέκτησε ή επιδίωξε να αποκτήσει οικονοµικό
όφελος ή αντάλλαγµα υπέρ του ιδίου ή τρίτου προσώπου,
γ) αν παραβιάστηκε η υποχρέωση εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας,
δ) αν παραβιάστηκαν οι παρ. 2 έως 5 του άρθρου 349,
ε) αν προκλήθηκε υπαιτίως ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Αρχής.
5. Μετά από την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά την
παρ. 1 του άρθρου 351, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου
υποχρεούται να καλέσει τον εγκαλούµενο σε προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων µε κλήση, η οποία αναφέρει το αποδιδόµενο παράπτωµα και επιδίδεται στον εγκαλούµενο
µε δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται η ηµεροµηνία ακρόασης του εγκαλουµένου ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο
των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης
της κλήσης. Πριν από την ακρόαση και την παροχή έγγραφων εξηγήσεων, ο εγκαλούµενος δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου
της υπόθεσης.
6. Κατά την ακρόαση, ο εγκαλούµενος υποβάλλει ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, παρέχει τις
απαιτούµενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού Συµβουλίου για τη διακρίβωση
των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης. Μετά από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο διασκέπτεται αυθηµερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία:
α) είτε κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις του εγκαλούµενου και παύει την πειθαρχική διαδικασία,
β) είτε δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συντάξει
έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος στην οποία περιγράφονται τα
πραγµατικά περιστατικά, το κατά την παρ. 2 πειθαρχικό παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία καλείται
να παραστεί ο εγκαλούµενος, εφόσον το επιθυµεί και µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω απόφαση και στις δύο περιπτώσεις
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επιδίδεται στον εγκαλούµενο µε δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο.
7. Κατά την εφαρµογή της περ. β) του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 6, κατά την ορισθείσα ηµέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό
Συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του, να εξετάσει µάρτυρες,
µετά δε από την προφορική ενώπιόν του απολογία του εγκαλούµενου ή, σε περίπτωση µη εµφανίσεώς του, µετά από τη διαπίστωση της νόµιµης κλήτευσής του, εκδίδει αµέσως την απόφασή
του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να
διατάξει τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώµατος
και την επανάληψη της συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή καλείται
ο εγκαλούµενος µε νέα κλήση, στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα και
ώρα συζήτησης, η οποία επιδίδεται, σύµφωνα µε την παρ. 6. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον ο εγκαλούµενος κατά
την πρώτη συζήτηση ήταν παρών και του γνωστοποιήθηκε η νέα
ηµεροµηνία συζήτησης. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί επίσης
να αναβάλει άπαξ τη λήψη απόφασης, προκειµένου να εξετάσει ή
να επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για τον λόγο αυτόν νέα ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, κλήση
του
εγκαλουµένου απαιτείται µόνο εάν αυτός ήταν απών. Οι
µάρτυρες προσέρχονται µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη
προσέλευση των µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη απόφασης.
8. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.
Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από
εκκρεµή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει αυτοδίκαια
την πειθαρχική διαδικασία, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί όµως
να διατάξει την αναστολή της µέχρι την περάτωση της ποινικής
δίκης. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεσµεύεται από την κρίση που
περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε
αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή
την ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την
αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος.
9. Σε περίπτωση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις του παρόντος ή για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή
έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), εκδίδεται απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία διαπιστώνεται η οριστική παύση του
καταδικασθέντος.
10. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παρ. 2 παραγράφονται
µετά πενταετία από την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτωµα, το
οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα. Η κατά την παρ. 5 κλήση για ακρόαση
και για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω παραγραφή.
Στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, µε την επιφύλαξη του δεύτερου
εδαφίου και της περίπτωσης της αναστολής της πειθαρχικής διαδικασίας κατά την παρ. 8, οπότε και ο χρόνος παραγραφής του
πειθαρχικού παραπτώµατος δεν συµπληρώνεται πριν από την παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου.
11. Οι διατάξεις του Μέρους Ε’ («Πειθαρχικό Δίκαιο») του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) εφαρµόζονται αναλόγως.»
Άρθρο 10
Λειτουργία της Αρχής Αντικατάσταση άρθρου 353 ν. 4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 353 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 353
Όργανα διοίκησης και λειτουργία της Αρχής
1. Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και
τους Συµβούλους. Οι αποφάσεις της Αρχής λαµβάνονται από το
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Εκτελεστικό Συµβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες
ρητώς προβλέπεται η λήψη αποφάσεων από τον Πρόεδρο, την
Επιτροπή της παρ. 5 ή από κλιµάκιο.
2. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα
της εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο
354.
3. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία περιλαµβάνει και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας και είναι αιτιολογηµένες.
4. Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών του άρθρου
360, η Αρχή συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις σε τριµελή κλιµάκια, που αποτελούνται από έναν (1) Σύµβουλο, ως Πρόεδρο,
και δύο (2) µέλη της Αρχής, τουλάχιστον ένα από τα οποία πρέπει να έχει την ιδιότητα του νοµικού. Κάθε κλιµάκιο συνεδριάζει
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται η ηµεροµηνία, η ώρα και οι προς συζήτηση προδικαστικές προσφυγές που έχουν ανατεθεί στο κλιµάκιο κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό Λειτουργίας του
άρθρου 355 και τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 365.
Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για υπόθεση µείζονος σπουδαιότητας ή προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, ο Πρόεδρος της Αρχής µπορεί, µε πράξη
του, να ορίσει την εξέταση προδικαστικής προσφυγής από το
Εκτελεστικό Συµβούλιο, µε εισηγητή έναν (1) εκ των Συµβούλων,
επικουρούµενο από µέλος της Αρχής.
5. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 347, και στις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση
της Αρχής, συνεδριάζει και αποφασίζει επταµελής Επιτροπή. Η
Επιτροπή αυτή αποτελείται από δύο (2) Συµβούλους, οι οποίοι
επελέγησαν µετά από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ή του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 348 και τέσσερα (4) µέλη της
Αρχής. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος της Αρχής ή ένας
(1) από τους Συµβούλους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της
Αρχής. Η Επιτροπή συγκροτείται στην πρώτη συνεδρίαση του
εκάστοτε Εκτελεστικού Συµβουλίου. Στον Κανονισµό Λειτουργίας µπορεί να προβλεφθεί η συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων
για τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες σε σχηµατισµό κλιµακίου. Οι Σύµβουλοι και τα µέλη της Αρχής, κατά τον χρόνο που
συµµετέχουν στην Επιτροπή, δεν συµµετέχουν στα κλιµάκια εξέτασης προσφυγών της παρ. 4.
6. Κάθε άλλο θέµα που αφορά στις συνεδριάσεις της Αρχής
ρυθµίζεται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του άρθρου 355 και
τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 365. Τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) εφαρµόζονται συµπληρωµατικά.
Άρθρο 11
Οργάνωση της Αρχής Αντικατάσταση άρθρου 354 ν. 4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 354 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 354
Οργάνωση της Αρχής
1. Η Αρχή µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, µε
την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Προέδρου της, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 356, αποφασίζει, µε πράξη του Εκτελεστικού Συµβουλίου, για κάθε θέµα οργάνωσης που εµπίπτει
στις αρµοδιότητές της και ιδίως:
α) Διατυπώνει γνώµη για τους Κανονισµούς Οικονοµικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 350, Λειτουργίας του άρθρου
355 και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365, και την κοινή υπουργική απόφαση σχετικά µε τη διαχείριση της κράτησης της παρ. 3 του άρθρου 350,
β) µεριµνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού
της, συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Διευθυντή και των έµµι-

σθων δικηγόρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 357 και 358,
γ) εγκρίνει τη σύναψη, για τις ανάγκες της Αρχής, των πάσης
φύσεως συµβάσεων µε τρίτους, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και
εθνική νοµοθεσία και µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 349,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό και τον ισολογισµό της Αρχής και τις λοιπές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης της
παρ. 2 του άρθρου 349, καθώς και το ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών της Αρχής,
ε) µεριµνά για την εναρµόνιση των αποφάσεων της Αρχής
προς τη νοµολογία των δικαστηρίων σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων.
2. Για την επιστηµονική υποστήριξη της άσκησης των αρµοδιοτήτων της, η Αρχή έχει πρόσβαση στην εφαρµογή της νοµολογίας του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Δ.Δ.) και στο
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήµατος της Αρχής από τα
αντίστοιχα δικαστήρια και σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται
από αυτά.»
Άρθρο 12
Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Αντικατάσταση άρθρου 355 ν. 4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 355 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 355
Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της.
2. Στον Κανονισµό της παρ. 1 ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της Αρχής και ορίζονται ιδίως τα όργανα, ο
τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων της, οι συνεδριάσεις, ο µηχανισµός της εκ περιτροπής κατανοµής των
υποθέσεων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, τα κωλύµατα συµµετοχής, η συνδροµή δηµόσιων αρχών και οικονοµικών φορέων,
ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού και κάθε άλλο θέµα λειτουργίας της.»
Άρθρο 13
Αρµοδιότητες Προέδρου και Συµβούλων
της Αρχής - Αντικατάσταση άρθρου 356 ν. 4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 356 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 356
Αρµοδιότητες Προέδρου και Συµβούλων της Αρχής
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την ευθύνη της λειτουργίας της
και ασκεί όλες τις προς τούτο αρµοδιότητες. Ενδεικτικά:
α) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον
των δικαστηρίων, κάθε άλλης δηµόσιας αρχής και τρίτων,
β) συντονίζει και κατευθύνει τη συνολική λειτουργία της Αρχής
και των οργανικών µονάδων αυτής και ασκεί την πειθαρχική
εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής ως πειθαρχικός προϊστάµενος αυτού,
γ) µεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του ισολογισµού της Αρχής, τη διαχείριση των οικονοµικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Κανονισµών Λειτουργίας και Οικονοµικής Διαχείρισης και της κείµενης νοµοθεσίας,
δ) ορίζει τα θέµατα των συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Αρχής,
ε) κατανέµει τους Συµβούλους και τα µέλη της Αρχής για τη
συγκρότηση των Κλιµακίων,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

στ) µεριµνά για τη διαρκή επιµόρφωση και κατάρτιση των
µελών και του επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής σε θέµατα
δηµόσιων συµβάσεων.
2. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει κατά περίπτωση την
άσκηση αρµοδιοτήτων της παρ. 1 σε Σύµβουλο της Αρχής. Ο
Πρόεδρος µπορεί επίσης να αναθέσει κατά περίπτωση τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Αρχής σε Σύµβουλο της
Αρχής ή στον προϊστάµενο του Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους του άρθρου 358.
3. Οι Σύµβουλοι ασκούν τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται και µεριµνούν για την εύρυθµη λειτουργία των οργανικών µονάδων και των Κλιµακίων που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους.
Ειδικότερα, συντονίζουν και κατευθύνουν τα µέλη και το επιστηµονικό προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στον τοµέα αρµοδιότητάς τους και προΐστανται των Κλιµακίων σύµφωνα µε όσα
ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του άρθρου
355.
Άρθρο 14
Προσωπικό - Οργανισµός της Αρχής Αντικατάσταση άρθρου 357 ν. 4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 357 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 357
Προσωπικό - Οργανισµός της Αρχής - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού όλων των κατηγοριών πληρώνονται µε:
α) πρόσληψη, σύµφωνα µε τον ν. 4765/2021 (Α’ 6), ύστερα από
προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
β) µετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σύµφωνα µε τον ν.
4440/2016 (Α’ 224).
2. Οι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του άρθρου 2
του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µόνιµου υπαλλήλου πληρώνονται µε:
α) πρόσληψη σύµφωνα µε τον ν. 4765/2021, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε το άρθρο
2 του π.δ. 50/2001,
β) µετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σύµφωνα µε τον ν.
4440/2016.
Τις θέσεις της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν επιστήµονες µε τριετή, τουλάχιστον, εµπειρία στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
3. Οι ειδικότητες και ο αριθµός των θέσεων ανά ειδικότητα του
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καθορίζονται µε τον Οργανισµό της Αρχής.
Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήµονα ή υπαλλήλου της
Αρχής είναι ασυµβίβαστη προς την κατοχή κάθε άλλης θέσης σε
φορέα του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ.
1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143). Είναι
επίσης ασυµβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης
ελευθέριου επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος. Παράβαση της
υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της
σχέσης εργασίας εκ µέρους της Αρχής. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στους ειδικούς επιστήµονες η άσκηση διδακτικού ή ερευνητικού έργου, µετά από άδεια που χορηγείται από τον Πρόεδρο
της Αρχής.
4. Οι µετατασσόµενοι και αποσπώµενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα διοριζοµένου - προσλαµβανοµένου για την
αντίστοιχη θέση. Το µετατασσόµενο προσωπικό διατηρεί την ίδια
σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώµη της Αρχής.
Η απόσπαση του πάσης φύσεως προσωπικού µπορεί επίσης να
διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, αν οι ανάγκες για τις
οποίες έγινε η συγκεκριµένη απόσπαση, µπορεί να καλυφθούν
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από µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικό της. Για τις αποδοχές του πάσης φύσεως
προσωπικού που αποσπάται εφαρµόζεται το άρθρο 23 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220)
περί προσωπικού των ανεξάρτητων αρχών, εφαρµόζονται και
στο πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής.
6. Συστήνεται στην Αρχή µία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε πενταετή θητεία. Η
πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή γίνεται σύµφωνα µε
την παρ. 1. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναµία
ή σε πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, µε πράξη του
Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής. Με τον Οργανισµό της Αρχής εξειδικεύονται
τα καθήκοντα, τα προσόντα του Γενικού Διευθυντή, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω.
7. Με απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Αρχής καταρτίζεται, αντικαθίσταται και τροποποιείται ο Οργανισµός της
Αρχής, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).»
Άρθρο 15
Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και Νοµική Υπηρεσία - Αντικατάσταση άρθρου 358 ν.
4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 358 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 358
Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και Νοµική Υπηρεσία - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στην Αρχή συστήνεται Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ), µε αρµοδιότητα τη δικαστική και γενικότερα τη
νοµική υποστήριξη της Αρχής, καθώς και την παροχή νοµικών
γνωµοδοτήσεων. Το Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου λειτουργεί
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί Ν.Σ.Κ. και στελεχώνεται
από µέλη του κύριου προσωπικού του, µε βαθµούς Νοµικού Συµβούλου, Παρέδρου και Δικαστικού Πληρεξουσίου του Ν.Σ.Κ..
2. Η Αρχή, µε απόφαση του Προέδρου της, παρέχει στο Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Ν.Σ.Κ. την απαραίτητη για τη στέγαση και λειτουργία του υλικοτεχνική υποδοµή και διαθέτει για
τη γραµµατειακή του υποστήριξη, έναν τουλάχιστον (1) διοικητικό υπάλληλο της Αρχής.
3. Ο Πρόεδρος της Αρχής υπογράφει τα ερωτήµατα προς το
Ν.Σ.Κ. για θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής, αποδέχεται τις σχετικές γνωµοδοτήσεις και εγκρίνει τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων
του Ν.Σ.Κ. σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της Αρχής.
4. Το Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου δεν γνωµοδοτεί επί ζητηµάτων που τίθενται µε εκκρεµείς ενώπιον της Αρχής προσφυγές
του άρθρου 360, ούτε η Αρχή απευθύνει ερωτήµατα προς το
Ν.Σ.Κ. µε αντικείµενο τέτοια ζητήµατα.
5. Στην Αρχή συστήνεται Νοµική Υπηρεσία η οποία τελεί υπό
την εποπτεία του Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου του Ν.Σ.Κ. και
έχει ως προϊστάµενο τον εκάστοτε προϊστάµενο του Γραφείου
Νοµικού Συµβούλου του Ν.Σ.Κ..
Στη Νοµική Υπηρεσία συστήνονται επτά (7) θέσεις έµµισθων
δικηγόρων, στις οποίες προσλαµβάνονται µε πάγια αντιµισθία δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, οι οποίοι διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο του δικαίου των
δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), κατόπιν προκήρυξης, που εκδίδει η
Αρχή και στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα
και ο τρόπος απόδειξής τους για την κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης.
Για τον καθορισµό των αποδοχών των έµµισθων δικηγόρων
εφαρµόζεται η περ. γ’ της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.
4354/2015 (Α’ 176). Η κατοχή θέσης έµµισθου δικηγόρου της
Αρχής είναι ασυµβίβαστη προς την κατοχή κάθε άλλης θέσης σε
φορέα του δηµοσίου τοµέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ.
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1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Οι έµµισθοι δικηγόροι
δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν υποθέσεις από οποιονδήποτε
άλλον εντολέα, πλην της Αρχής. Παράβαση της υποχρέωσης
αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έµµισθης εντολής τους εκ
µέρους της Αρχής.»
Άρθρο 16
Έκθεση πεπραγµένων Αντικατάσταση άρθρου 359 ν. 4412/2016
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 353 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 359
Έκθεση πεπραγµένων
Η Αρχή συντάσσει το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγµένων. Η έκθεση πεπραγµένων υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο της Βουλής και περιλαµβάνει αποτίµηση των πεπραγµένων
της Αρχής, σύµφωνα µε τον σκοπό και τις αρµοδιότητές της,
προτάσεις βελτίωσης του νοµοθετικού πλαισίου των δηµοσίων
συµβάσεων, των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων και της διαδικασίας εξέτασης των
προδικαστικών προσφυγών, καθώς και αναφορά σχετικά µε τη
συµµόρφωση των αρµόδιων φορέων και οργάνων µε τις εν λόγω
προτάσεις. Στην έκθεση πεπραγµένων επισυνάπτεται αναλυτικός
πίνακας µε τις αναθέτουσες αρχές που δεν συµµορφώνονται µε
τις αποφάσεις της. Η έκθεση πεπραγµένων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.»
Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις - Μεταφορά αρµοδιοτήτων
από την Αρχή του ν. 4013/2011
στην Αρχή του ν. 4412/2016
1. Από την έκδοση της πράξης διορισµού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων της Ενιαίας Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως το άρθρο
αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 του παρόντος νόµου: (α) η
Αρχή του ν. 4013/2011 (Α’ 204) καταργείται και το σύνολο των
δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και εννόµων σχέσεών της, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης του ειδικού τραπεζικού λογαριασµού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, περιέρχεται
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Αρχή του ν.
4412/2016, (β) δίκες της Αρχής του
ν. 4013/2011 συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία
λογίζεται ως καθολικός διάδοχος της Αρχής του ν. 4013/2011,
(γ) όλα τα υφιστάµενα ταµειακά υπόλοιπα της Αρχής του ν.
4013/2011 µεταφέρονται στην Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία
συνεχίζει την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισµού.
2. Το σύνολο των εκκρεµών υποθέσεων και διαδικασιών ενώπιον της καταργούµενης Αρχής του ν. 4013/2011 περιέρχεται
αυτοδικαίως στην Αρχή του ν. 4412/2016.
3. Μέχρι την έκδοση της πράξης διορισµού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων της Ενιαίας Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, η Αρχή εξακολουθεί να
λειτουργεί µε τα όργανα διοίκησης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της πράξης διορισµού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων της Ενιαίας Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 και τη
συγκρότηση Κλιµακίων σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 353
και την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 356 του ν. 4412/2016, οι
εκκρεµείς ενώπιον της Αρχής διαδικασίες εξέτασης προδικαστικών προσφυγών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα Κλιµάκια µε τη σύνθεση που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
4. Μέχρι την έκδοση της πράξης διορισµού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων της Ενιαίας Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) του άρθρου 347 του
ν. 4412/2016, η
καταργούµενη Αρχή του ν. 4013/2011 εξακολουθεί να λειτουργεί

µε τα όργανα διοίκησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που υπηρετούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, µετά από γνώµη της
Αρχής του ν. 4412/2016, τροποποιείται ο ειδικός Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, για τη
ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων
της καταργούµενης Αρχής του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν.
4412/2016. Έως την έκδοση του διατάγµατος του πρώτου εδαφίου, ο ειδικός Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης, ο οποίος
θεσπίστηκε µε το π.δ. 43/2013 (Α’ 80) διατηρείται σε ισχύ, κατά
το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και του
ν. 4412/2016.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016,
τροποποιείται ο Κανονισµός Λειτουργίας του άρθρου 355 του ν.
4412/2016, για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την µεταφορά
αρµοδιοτήτων, οργανικών µονάδων, θέσεων και προσωπικού της
καταργούµενης Αρχής του ν. 4013/2011 στην Αρχή του
ν.
4412/2016. Με το διάταγµα του πρώτου εδαφίου µπορεί, ιδίως,
να καταργούνται µεταφερόµενες οργανικές µονάδες, όταν υφίστανται αντίστοιχες µονάδες στην Αρχή του ν. 4412/2016, να
συγχωνεύονται, να καταργούνται ή να µεταφέρονται σε άλλη µονάδα θέσεις ευθύνης και θέσεις προσωπικού και να τροποποιούνται οι σχετικές αρµοδιότητες, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε
ζήτηµα που αφορά στην οµαλή ένταξη στον Οργανισµό του άρθρου 12 του παρόντος των οργανικών µονάδων και του προσωπικού της καταργούµενης Αρχής, που µεταφέρονται σύµφωνα
µε το άρθρο 16. Έως την έκδοση του διατάγµατος αυτού και της
απόφασης του Εκτελεστικού Συµβουλίου για την κατάρτιση του
Οργανισµού της Αρχής, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος, ο Οργανισµός και Κανονισµός Λειτουργίας, που θεσπίστηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) διατηρείται σε
ισχύ, κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και του ν. 4412/2016.
7. Για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις παραχωρήσεις που έχουν
συναφθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κράτηση του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να υπολογίζεται σε
ύψος 0,06%, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηµατοδότησης, και η κράτηση του έβδοµου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 4013/2011 εξακολουθεί να υπολογίζεται σε ύψος
0,07%.
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις για τις Αρχές του ν. 4013/2011
και του ν. 4412/2016 και το προσωπικό τους
1. Τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής του ν. 4013/2011
(Α’ 204), η οποία καταργείται µε τις διατάξεις του παρόντος, των
οποίων η θητεία δεν έχει λήξει, καταλαµβάνουν αυτοδικαίως
θέση µέλους της Αρχής του ν. 4412/2016 (Α’ 147), µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους. Μετά από τη λήξη της θητείας τους
αποχωρούν και δικαιούνται να συµµετάσχουν σε επόµενη διαδικασία πλήρωσης θέσης µέλους της Αρχής του ν. 4412/2016,
όπως και τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
µέλη της Αρχής του ν. 4412/2016, εφόσον πληρούν τα κριτήρια
επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016.
2. Από την έκδοση της πράξης διορισµού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν.
4412/2016, οι οργανικές µονάδες και θέσεις προσωπικού µε
σχέση µόνιµου υπαλλήλου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
της καταργούµενης Αρχής του ν. 4013/2011, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή του ν. 4412/2016, πλην των οργανικών µονάδων ή θέσεων προσωπικού που καταργούνται µε το παρόν
άρθρο. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ανωτέρω θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µεταφέρεται
αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του
ν. 4412/2016,
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µε το ίδιο καθεστώς και την ίδια σχέση εργασίας και αποτελεί
στο εξής προσωπικό της Αρχής αυτής, διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας του κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Αποσπάσεις και µετατάξεις προσωπικού της καταργούµενης
Αρχής του ν. 4013/2011 προς τρίτους φορείς, που ισχύουν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διατηρούνται σε ισχύ υπό
το ίδιο καθεστώς και προϋποθέσεις. Αποσπάσεις και µετατάξεις
προσωπικού από τρίτους φορείς προς την καταργούµενη Αρχή
του ν. 4013/2011, που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διατηρούνται σε ισχύ υπό το ίδιο καθεστώς και
προϋποθέσεις, στην νέα Αρχή του ν. 4412/2016. Για τις περιπτώσεις των δύο πρώτων εδαφίων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις
περί της συνέχισης των αποσπάσεων ή των µετατάξεων και της
µεταβολής του φορέα προέλευσης ή υποδοχής, από τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα.
4. Από την έκδοση της πράξης διορισµού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν.
4412/2016, καταργούνται:
(α) Οι θέσεις των παρ. 4, 6 και 8 του άρθρου 9 του
ν. 4013/2011. Προσωπικό, που υπηρετεί στις καταργούµενες θέσεις των παρ. 4 και 8 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αποχωρεί
αυτοδικαίως σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο
και την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α’ 259). Προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην
καταργούµενη θέση της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011,
του οποίου η θητεία δεν έχει λήξει, καταλαµβάνει αυτοδικαίως
τη θέση της παρ. 6 του άρθρου 357 στην Αρχή του ν. 4412/2016,
έως την ολοκλήρωση της θητείας της θέσης για την οποία είχε
επιλεγεί.
(β) Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της καταργούµενης Αρχής
του ν. 4013/2011, που προβλέπεται στον Οργανισµό και Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος θεσπίστηκε µε το άρθρο 53 του ν.
4605/2019 (Α’ 52), καθώς και η θέση Νοµικού Συµβούλου του άρθρου 10 του ν. 4013/2011. Ο δικηγόρος που έχει προσληφθεί µε
πάγια αντιµισθία στη θέση αυτή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαµβάνει αυτοδικαίως θέση µέλους της Νοµικής
Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του
ν.
4412/2016.
(γ) Οι θέσεις Νοµικών Συµβούλων της παρ. 1 του άρθρου 358
του ν. 4412/2016. Οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί µε πάγια
αντιµισθία στις θέσεις αυτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαµβάνουν αυτοδικαίως θέση µέλους της Νοµικής Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016.
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 348 του
ν. 4412/2016, η διαδικασία επιλογής και ο διορισµός του Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων ολοκληρώνονται εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Η απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συµβουλίου του
άρθρου 351 του ν. 4412/2016 εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Η τοποθέτηση λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ως Προϊσταµένου του
Γραφείου Ν.Σ.Κ. της Αρχής σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
358 του ν. 4412/2016 διενεργείται εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 19
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου µε την οποία
διορίζονται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον έξι (6) Σύµβουλοι της
Αρχής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016
(Α’ 147), καταργούνται: (α) τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011
(Α’ 204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων»
(«Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» ή «Αρχή») και (β) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 20
Προβλέψεις για την οµαλή διεξαγωγή της δικονοµικής
διαδικασίας - Τροποποιήσεις στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 524 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α’182) ως προς τη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης τροποποιείται µε την προσθήκη
επιφύλαξης της ισχύος του άρθρου 591 του Κώδικα για τις ειδικές διαδικασίες και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, των παρ. 8 και 10 έως
13 του άρθρου 237, 240 έως 312, περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 591 και παρ. 4 του άρθρου 591, µε την επιφύλαξη της
ισχύος του άρθρου 591 για τις ειδικές διαδικασίες. Η κατάθεση
των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη συζήτηση.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ως προς τη διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση δίκης
τροποποιείται µε την προσθήκη επιφύλαξης της ισχύος του άρθρου 591 του Κώδικα για τις ειδικές διαδικασίες και το άρθρο
548 διαµορφώνεται ως εξής:
«Στη διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση δίκης εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, των παρ. 10 έως 13
του άρθρου 237, 240 έως 312, εδάφια πρώτο έως τρίτο της παρ.
1 του άρθρου 591 και της παρ. 4 του άρθρου 591, µε την επιφύλαξη της ισχύος του άρθρου 591 για τις ειδικές διαδικασίες. Η
κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης
και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα
της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη συζήτηση.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
ως ίσχυε πριν την κατάργησή της δυνάµει της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 119 του ν. 4842/2021 (Α’ 190), επανέρχεται σε ισχύ
έως την 30ή.6.2022. Η κατάργηση της παρ. 6, κατά την ως άνω
ηµεροχρονολογία, δεν θίγει το κύρος εκκρεµών, κατά τον χρόνο
της κατάργησής της, διαδικασιών.
Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας - Τροποποίηση άρθρου 116 ν. 4842/2021
1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 116
του ν. 4842/2021 (Α’ 190) τροποποιείται µε την αναφορά στην
περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, προκειµένου να καταλαµβάνει η πενθήµερη προθεσµία για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης στις ειδικές διαδικασίες και τις εκκρεµείς υποθέσεις,
και η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 116 διαµορφώνεται ως εξής:
«3.α) H περ. στ’ της παρ. 1, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παρ. 2, η παρ. 4, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 και η παρ. 8 του
άρθρου 591, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 633,
καθώς και το άρθρο 636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς υποθέσεις.»
2. Στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021,
προστίθεται αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 569 και η παρ. 2
του άρθρου 116 διαµορφώνεται ως εξής:
«2.β) Η παρ. 2 του άρθρου 509, το πρώτο εδάφιο των παρ. 1
και 3 του άρθρου 524, η περ. 7 του άρθρου 544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η περ. γ’ της παρ. 2 και το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 562, η παρ. 2 του άρθρου
569 και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται
και επί των εκκρεµών ένδικων µέσων.»
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Άρθρο 22
Ερµηνευτική διάταξη για τους αρµόδιους
συµβολαιογράφους για τη διενέργεια
του πλειστηριασµού
Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 959 και της παρ.
1 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας [π.δ.
503/1985, (Α’ 182)], για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής αρµόδιοι συµβολαιογράφοι είναι οι συµβολαιογράφοι των εφετειακών περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς.
Άρθρο 23
Έργο του δικηγόρου - Υποθηκοφυλακεία
και κτηµατολογικά γραφεία - Αντικατάσταση περ. στ’ παρ. 2
άρθρου 36 ν. 4194/2013
Η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Ο έλεγχος νοµιµότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών για την καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα πράξεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16
του ν. 2664/1998 (Α’275), και η νοµική υποστήριξη συναλλασσοµένων κατά τις συναλλαγές µε όλα τα υποθηκοφυλακεία (άµισθα,
έµµισθα, εµµισθοποιηµένα) και τα κτηµατολογικά γραφεία που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ή στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης µέχρι
τη συγκρότηση των νοµικών τµηµάτων που προβλέπονται για τα
Κτηµατολογικά Γραφεία. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον φορέα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και, µέσω αυτού, και στα υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά γραφεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο προγραµµατικής σύµβασης του
φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του οικείου δικηγορικού συλλόγου, στην οποία καθορίζονται, µεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος
επιλογής των δικηγόρων και καθορισµού της αµοιβής τους από
τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Μεταξύ του φορέα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του Υπουργείου Δικαιοσύνης
υπογράφεται προγραµµατική σύµβαση που καθορίζει τις λεπτοµέρειες και τους όρους της µεταξύ τους συνεργασίας. Προγραµµατικές συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος µεταξύ του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και των οικείων δικηγορικών συλλόγων συνεχίζουν να
ισχύουν και το πεδίο εφαρµογής τους επεκτείνεται σε όλες τις
υπηρεσίες και για όλα τα υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά
γραφεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»
Άρθρο 24
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων - Προσθήκη παρ. 5
στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ν. 1756/1988 (Α’ 35) προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:
«5. Η Ολοµέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επικρατείας καταρτίζει κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος
συµπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Με τον Κανονισµό ορίζεται οποιοδήποτε ζήτηµα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των
υπηρεσιών της και στην εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών της,
ενόψει των αρµοδιοτήτων που ασκεί και του επιτελικού της
ρόλου στη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης. Ο κανονισµός
και οι τροποποιήσεις του, όπως διαµορφώνονται από την Ολοµέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας, διαβιβάζονται άµεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε επιµέλεια του
οποίου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 25
Κατανοµή υποθέσεων του ν. 3869/2010 µεταξύ
των Ειρηνοδικών και Πταισµατοδικών της ίδιας
Εφετειακής Περιφέρειας - Προσθήκη άρθρου 3Α
στον ν. 3869/2010
Στο ν. 3869/2010 (Α’ 130) προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Κατανοµή υποθέσεων µεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισµατοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου Διοίκησης ή ο Δικαστής που διευθύνει τον µεγαλύτερο κατά αριθµό υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών
Ειρηνοδικείο ή Πταισµατοδικείο κάθε Εφετειακής Περιφέρειας,
κατανέµει µε πράξεις του, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες,
τις υπηρεσίες όλων των Ειρηνοδικών και Πταισµατοδικών για την
εκδίκαση ποσοστού των αιτήσεων ρύθµισης οφειλών του παρόντος νόµου που εκκρεµούν στην ιδία εφετειακή περιφέρεια, ανάλογου (ποσοστού) µε τον αριθµό των εν λόγω αιτήσεων που
εκκρεµούν. Για την εφαρµογή του παρόντος, οι εφετειακές περιφέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται µια ενιαία εφετειακή
περιφέρεια.
2. Οι πράξεις της παρ. 1 αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην οικεία ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου όπου υπάρχει, και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους Ειρηνοδίκες ή
Πταισµατοδίκες τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την
ηµέρα της υπηρεσίας.
3. Κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 77Β του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 1756/1988 (Α’ 35)], οι ογδόντα πέντε (85)
επιτυχόντες του διαγωνισµού πρόσληψης δόκιµων Ειρηνοδικών
Δ’ τάξης, που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ.
104572/24.12.2014 (Γ’ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 104586/31.12.2014 (Γ’ 1819) όµοια
απόφαση, οι οποίοι πρόκειται να διοριστούν εντός του 2022, από
τον διορισµό τους υποβάλλονται για δύο (2) µήνες σε ειδική
άσκηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και απασχολούνται αποκλειστικά για την εκδίκαση των ως άνω εκκρεµουσών υποθέσεων.»
Άρθρο 26
Εύρεση δελτίου ταυτότητας - Ψευδής υπεύθυνη δήλωση Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 22 ν. 1599/1986
1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) τροποποιείται µε τη διαγραφή των λέξεων «ή στη διεύθυνση Εσωτερικών
της αρµόδιας νοµαρχίας» και διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Όποιος βρει δελτίο ταυτότητας και δεν το παραδώσει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες στον κάτοχό του ή στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών.»
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται µε τη νοµισµατική µετατροπή του ποσού του οφέλους ή της βλάβης προς
εναρµόνιση της διάταξης µε το χρηµατικό όριο που τίθεται στο
αδίκηµα της κακουργηµατικής απάτης σε ευρώ, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την παραποµπή στην οικεία διάταξη
του Ποινικού Κώδικα και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται
ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εάν
ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10)
ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.
Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρµόζεται το άρθρο 227 του Ποινικού Κώδικα.»
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Άρθρο 27
Διαδικασία καταλογισµού και είσπραξης
της χρηµατικής ποινής λόγω µη προσέλευσης
στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 7 ν. 4640/2019
Στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4640/2019 (Α’ 190) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέµπτο και η παρ. 6 διαµορφώνεται
ως εξής:
«6. Το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της διαφοράς δύναται
να επιβάλει στο µέρος που δεν προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηµατική
ποινή η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100)
ευρώ και µεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιµώµενης της εν γένει συµπεριφοράς του και των λόγων µη προσέλευσης. Οι χρηµατικές ποινές του προηγούµενου εδαφίου
περιέρχονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο οποίο κοινοποιείται µε επιµέλεια
του γραµµατέα του Δικαστηρίου αντίγραφο της απόφασης και
δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προσβολή της απόφασης µε ένδικα µέσα, ως προς
τη χρηµατική ποινή, δεν επιτρέπεται αν δεν περιλαµβάνει και την
ουσία της υπόθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία καταλογισµού
και είσπραξης της χρηµατικής ποινής και ρυθµίζεται κάθε σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας. Η ως άνω διαδικασία αφορά και ήδη επιβληθείσες ποινές.»
Άρθρο 28
Διεξαγωγή διαγωνισµού υποψήφιων δικηγόρων
Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2022
Ο διαγωνισµός υποψήφιων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής
περιόδου 2022 δύναται, κατ’ εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά, τηρουµένων πάντως των εκάστοτε ισχυόντων υγειονοµικών µέτρων και περιορισµών. Ο ως άνω
διαγωνισµός δύναται να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως µέσω
ψηφιακής πλατφόρµας ή άλλης διαδικτυακής εφαρµογής, υπό
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ταυτοποίηση ή πιστοποίηση των υποψηφίων και η δυνατότητα επιτήρησής τους.
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται ο ακριβής χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για τη διενέργεια του διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των
άρθρων 18 επ. του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).
Άρθρο 29
Συµβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Συµβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), δύνανται να παρατείνονται από τη λήξη τους
έως και την 30ή.6.2022. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα δύναται να
συνάπτονται και νέες συµβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..............................2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΥΓΕΙΑΣ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

7. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

8. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.14’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 9.45’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

