ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ’
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 14497
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 74ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και δεκατρείς
φοιτητές από το Ελληνικό Αµερικανικό Πανεπιστήµιο, σελ.
14514, 14693
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και τα
άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κυριάκου Βελόπουλου, σελ. 14519 - 14644, 14650 - 14655
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης άρσης ασυλίας
, σελ. 14519 – 14643, 14650 - 14655
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 14519 - 14643
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 14497, 14498, 14499,
14500, 14501, 14503, 14506, 14508, 14509, 14512, 14514,
14515, 14516, 14518, 14519, 14646, 14647, 14648, 14650,
14666, 14668, 14671, 14672, 14678, 14679, 14680, 14681,
14682, 14683, 14685, 14688, 14690, 14692, 14693
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «Τα προβλήµατα του παιδιατρικού νοσοκοµείου
«Καραµανδάνειο» στην Πάτρα», σελ. 14497
ii. µε θέµα: «Την πλήρη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό
του Ακτινολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας», σελ. 14499
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Η Κυβέρνηση περιορίζει τα vouchers για τα
παιδιά φέτος στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
µε Αναπηρία (ΚΔΑΠµεΑ) και οδηγεί σε κλείσιµο τις δοµές, εντάσσοντας το Πρόγραµµα στο "Child Guarantee"», σελ.
14501
ii. µε θέµα: «Καµία αύξηση στα επιδόµατα αναπηρίας εδώ
και έντεκα χρόνια», σελ. 14503
iii. µε θέµα: «Θα χρηµατοδοτήσετε τις µελέτες και τις κατασκευαστικές εργασίες που χρειάζονται για τη µετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισµού Αλάν Κουγιού;», σελ. 14505
γ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Η εκτόξευση
των χρεών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ συνιστά πρόκληση
προς την κοινωνία και δηµιουργεί ζήτηµα δηµοκρατίας», σελ.
14507
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταµοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το
ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα», σελ. 14509 14518, 14644 - 14650, 14666 - 14693

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α.,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
ΒΙΤΣΑΣ Δ.,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν.,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,

σελ. 14680 - 14693
σελ.14509 - 14645
σελ. 14673 - 14680
σελ. 14497 - 14509
σελ. 14645 - 14673

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 14680, 14681, 14682,
14683, 14685, 14688,
14690, 14692, 14693
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 14512, 14514, 14515,
14516, 14518, 14519,
14644
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 14678, 14679
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 14508
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 14497, 14498, 14499,
14500, 14501, 14503,
14506, 14508, 14509
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 14685
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 14514
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 14506
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 14646, 14647, 14648,
14650, 14666, 14668,
14671, 14672
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 14679
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 14506, 14508
Β. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 14503, 14504
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 14507, 14508
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 14507, 14508
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 14497, 14498, 14499
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 14499, 14500, 14501
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 14502, 14503, 14504,
14505, 14506
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 14497, 14498, 14499,
14500, 14501
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 14501, 14502
ΧΑΡΙΤΟΥ Δ. ,
σελ. 14505, 14506
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 14686
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 14677
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 14673
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 14514, 14515, 14516
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 14685
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 14516
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 14649
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 14682
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 14683
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 14648
ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. ,
σελ. 14509
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 14512
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 14668
ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
σελ. 14685

ΚΟΛΛΙΑΣ Κ. ,
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν. ,
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
ΛΙΑΚΟΣ Ε. ,
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
ΜΠΙΑΓΚΗΣ Δ. ,
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
ΠΕΤΣΑΣ Σ. ,
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Θ. ,
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
ΣΥΡΙΓΟΣ Ε. ,
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Λ. ,
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ,
ΧΕΙΜΑΡΑΣ Θ. ,
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Ρ. ,

σελ. 14675
σελ. 14683
σελ. 14681
σελ. 14516
σελ. 14671
σελ. 14676
σελ. 14511
σελ. 14666
σελ. 14646
σελ. 14688
σελ. 14670, 14671
σελ. 14678
σελ. 14647
σελ. 14687
σελ. 14680
σελ. 14647, 14648
σελ. 14692
σελ. 14666
σελ. 14670
σελ. 14690
σελ. 14678
σελ. 14679
σελ. 14691
σελ. 14672
σελ. 14648
σελ. 14644
σελ. 14689

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ’
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουνίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9.12’ 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-6-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 7
Ιουνίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση Κώδικα Νοµοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή
προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών».)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Υπάρχει το έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Δεν θα συζητηθούν δύο ερωτήσεις, η πρώτη κατόπιν συνεννόησης. Είναι η υπ’ αριθµόν 744/6-6-2022 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλη Κόκκαλη προς τον
Υπουργό Υγείας. Η δεύτερη δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Βουλευτού. Είναι η υπ’ αριθµόν 725/31-5-2022 της Βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25 κ. Μαρίας Απατζίδη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε τις δύο πρώτες ερωτήσεις, στις οποίες
θα απαντήσει ο παρευρισκόµενος Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης.
Πρώτα θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 739/6-6-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τα προβλήµατα του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου «Καραµανδάνειο» στην Πάτρα».
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Βεβαίως, το «Καραµανδάνειο» Νοσοκοµείο είναι το µοναδικό
παιδιατρικό νοσοκοµείο που είναι εκτός Αττικής. Δεν υπάρχει
άλλο σε όλη την Ελλάδα και από αυτή την άποψη, ενώ θα έπρεπε
να υπήρχε µια ιδιαίτερη µέριµνα, µια και εξυπηρετεί τις ανάγκες
των παιδιών όλης της δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων,
βλέπουµε ότι υπάρχει µια συνεχόµενη σταδιακή απαξίωση του
νοσοκοµείου, µε µεγάλα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, µε ελλείψεις σε υποδοµές, οι οποίες έγκαιρα έχουν αναδειχθεί και από το ΚΚΕ και από τους µαζικούς φορείς της πόλης
και από το ίδιο το προσωπικό στο «Καραµανδάνειο» Νοσοκοµείο.

Παρ’ όλα αυτά, συνολικά οι κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει στη σηµερινή κατάσταση, η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και µιλάµε στο απροχώρητο, γιατί ακριβώς ένας νευραλγικός τοµέας
του νοσοκοµείου, των αναισθησιολόγων, δεν µπορεί να λειτουργήσει, γιατί έχει αποµείνει µόνο η διευθύντρια, η οποία είναι προς
συνταξιοδότηση και τα υπόλοιπα «µπαλώµατα» που έχει κάνει η
Κυβέρνηση µε µετακινήσεις από τα νοσοκοµεία της περιοχής
είτε δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες είτε είναι αναισθησιολόγοι ενηλίκων, που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριµένα ζητήµατα.
Και ενώ γνώριζε περίπου εδώ και έναν χρόνο τις τεράστιες ελλείψεις, τον κίνδυνο δηλαδή να µην κάνει εφηµερίες το νοσοκοµείο, τον κίνδυνο να µην κάνει χειρουργεία, ενώ κατά µέσο όρο
περίπου κάθε χρόνο κάνει χίλια οκτακόσια περίπου χειρουργεία,
δεν έκανε τίποτα, µε αποτέλεσµα να τρέχει την τελευταία στιγµή
µε εµβαλωµατικές λύσεις, δηλαδή να µετακινεί αναισθησιολόγους που έχουν την ειδικότητα παιδιατρικής από την Αθήνα στην
Πάτρα, ανοίγοντας κενά στα νοσοκοµεία της Αθήνας, δηµιουργώντας αναστάτωση στους αναισθησιολόγους που αναγκάζονται
να µετακινηθούν και να προκηρύξει µόνο δύο θέσεις από τις τέσσερις κενές που υπάρχουν στον τοµέα των αναισθησιολόγων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αυτά, µάλιστα, µετά από κάτω από την πίεση, κάτω από τις
κινητοποιήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστηµα και από τη δηµοτική αρχή Πάτρας και από το εργατικό κέντρο και από δεκάδες
φορείς και σωµατεία. Και βεβαίως, η λύση ήταν να µεταφερθεί
προσωρινά στο Νοσοκοµείο του Ρίου, γιατί το Νοσοκοµείο του
Ρίου δεν έχει ανεπτυγµένη παιδιατρική κλινική και µάλιστα, περιστατικά ιδιαίτερης φροντίδας που χρειάζονται και µια σειρά ιδιαίτερες εξετάσεις πηγαίνουν από το Ρίο στο «Καραµανδάνειο»
για να γίνουν, γιατί δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου και γι’ αυτό το Σωµατείο Εργαζοµένων στο Ρίο αρνήθηκε τη συγκεκριµένη διαδικασία, όπως
και οι εργαζόµενοι στο «Καραµανδάνειο» µε τα σωµατεία τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από αυτή την άποψη,
λοιπόν, είναι επιτακτική η ανάγκη άµεσα της κάλυψης του συνόλου των κενών και των τεσσάρων θέσεων που υπάρχουν στον
τοµέα της αναισθησιολογίας, αλλά και οι υπόλοιποι γιατροί οι
οποίοι λείπουν από το «Καραµανδάνειο».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Καραθανασόπουλε, το «Καραµανδάνειο» αποτελεί προτεραιότητα για το
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Υπουργείο Υγείας και δεν θα επιτρέψουµε -και ξεκινώ έτσι την
απάντηση- να στηθούν πολιτικές καριέρες πάνω στο «Καραµανδάνειο». Διότι αυτή τη στιγµή γίνεται µια εκµετάλλευση της λογικής αγωνίας που έχουν οι γονείς για την περίθαλψη των παιδιών
τους και κάποιοι προσπαθούν να διασπείρουν ότι δήθεν προσπαθούµε να υποβαθµίσουµε το «Καραµανδάνειο», µε στόχο να κλείσουµε και να µην υπάρχει παιδιατρική κλινική στον Νοµό Αχαΐας.
Και µε συγχωρείτε, αλλά και όσοι κάνουν και τις κινητοποιήσεις να αναλογιστούν και τις ευθύνες τους, γιατί οι ίδιοι ανήκουν και στη διοίκηση του «Καραµανδανείου». Η δηµοτική αρχή
που λέτε προεδρεύει του «Καραµανδανείου». Δεν είναι κάτι που
είναι εκτός του «Καραµανδανείου».
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι έχει γίνει µε το «Καραµανδάνειο».
Στο «Καραµανδάνειο» υπηρετούσαν τέσσερις αναισθησιολόγοι
και στο τέλος του προηγούµενου έτους, του 2021, συνταξιοδοτήθηκαν δύο και είχαµε δύο θέσεις. Τις άλλες δύο επιπλέον θέσεις τις είχαµε καλύψει µε µετακίνηση η οποία είχε γίνει και
αντίστοιχα και µε προκήρυξη για συνεργασία µε ιδιώτη γιατρό.
Αίφνης, όλοι οι αναισθησιολόγοι οι οποίοι ήταν, είτε αυτοί που
υπηρετούσαν είτε αυτοί που είχαν µετακινηθεί, βρέθηκαν σε αδυναµία εργασίας λόγω αναρρωτικών αδειών. Αυτή ήταν η δυσλειτουργία η οποία υπήρξε όλη την προηγούµενη εβδοµάδα.
Τέσσερις αναισθησιολόγοι δεν µπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, διότι είχαν βγει σε αναρρωτική άδεια.
Αµέσως τι κάναµε; Αυτό το οποίο κάναµε αµέσως ήταν ότι ήρθαµε σε συνεννόηση µε την Αθήνα, για να δούµε πώς µπορούµε
να καλύψουµε τα κενά τα οποία υπάρχουν στο «Καραµανδάνειο»
και έχουν δηµιουργηθεί µε αναρρωτική άδεια που δεν µπορούσε
να είχε προβλεφθεί, ότι το σύνολο των αρχαιολόγων δεν θα µπορούσαν να εργαστούν. Η Αθήνα, για να µην έχει κανένα πρόβληµα στη λειτουργία των δικών της νοσοκοµείων και των
χειρουργείων, θα µπορούσε να υποστηρίξει σε απόλυτο βαθµό
από 17 Ιουνίου και µετά τη στήριξη του «Καραµανδανείου».
Σε αυτό το διάστηµα ήρθαµε σε συνεννόηση -και αυτή την
εβδοµάδα καλύπτεται η Δευτέρα και η Τρίτη και µε ιδιώτη αναισθησιολόγο- και µε αναισθησιολόγο που από τον ιδιωτικό τοµέα
που ήρθε και παρέµεινε Δευτέρα, Τρίτη, αλλά και µε την επιστροφή της µιας αναισθησιολόγου από αναρρωτική άδεια καλύπτεται η Τετάρτη, η Πέµπτη και η Παρασκευή. Θα καλυφθεί και
η επόµενη εβδοµάδα.
Παράλληλα, βγήκε και η προκήρυξη για το «Καραµανδάνειο»
για δύο θέσεις αναισθησιολόγων, η µία για τη θέση του διευθυντή και η άλλη για τη θέση επιµελήτριας Α’. Μάλιστα, βγήκε
κατά προτεραιότητα, διότι είναι στις προκηρύξεις των επτακοσίων θέσεων για τις οποίες ήδη γίνεται η κατανοµή. Και ακριβώς
επειδή στο «Καραµανδάνειο» υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτή
η προκήρυξη βγήκε κατά προτεραιότητα. Για την ακρίβεια, βγήκε
η εγκριτική πράξη του Υπουργείου Υγείας και τις επόµενες µέρες
βγαίνει η προκήρυξη, άρα θα καλυφθούν οι συγκεκριµένες θέσεις. Για όσο διάστηµα χρειαστεί προφανώς και µε τον ιδιώτη
που συνεργαζόµαστε, αλλά και µε µετακινήσεις οι οποίες θα γίνουν µε υποστήριξη, θα λειτουργήσει κανονικά το νοσοκοµείο,
θα είναι στην πλήρη και οµαλή του λειτουργία.
Έχουµε αναφέρει ότι αν χρειαστεί κάτι έκτακτο, θα υπάρξει
υποστήριξη του Ρίου, αλλά η βασική και ξεκάθαρη προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία του «Καραµανδάνειου». Γι’ αυτόν τον λόγο, πήραµε άµεσα
όλες αυτές τις υποθέσεις όταν προέκυψε το πρόβληµα, το οποίο
ήταν αιφνιδιαστικό, µε αναρρωτικές άδειες που δεν µπορούσαν
να υποστηρίξουν τη λειτουργία.
Στη δευτερολογία µου θα σας πω πώς θα καλύψουµε και τα
υπόλοιπα κενά που λέτε, γιατί στην κατανοµή των επτακοσίων
θέσεων υπάρχουν και άλλες θέσεις που είχε ζητήσει το «Καραµανδάνειο», κάτι που δείχνει ότι, όχι µόνο να το υποβαθµίσουµε
δεν θέλουµε, αλλά αντιθέτως καταλαβαίνουµε ότι είναι ένα παιδιατρικό νοσοκοµείο το οποίο είναι σηµαντικό και για την Πάτρα
και για τη δυτική Ελλάδα. Επίσης, αντιλαµβανόµαστε ότι και οι
εγκαταστάσεις του αυτή τη στιγµή χρειάζονται αναβάθµιση και
ότι υπάρχουν διάφορα προβλήµατα. Οπότε, θα υπάρξουν παρεµβάσεις συνολικά για την αναβάθµιση της παιδιατρικής κλινικής
στην περιοχή της Πάτρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς, είναι απαράδεκτη η αναφορά την οποία κάνατε και σας την επιστρέφουµε,
ότι δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να στήσουν πολιτικές καριέρες
για τα ζητήµατα υγείας και ιδιαίτερα µε το «Καραµανδάνειο».
Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός σε ποιον απευθύνεστε και
δεν σας το επιτρέπω. Πρώτο ζήτηµα αυτό.
Δεύτερο ζήτηµα, για να είµαστε καθαροί, ως προς το τι ευαισθησία υπάρχει και αν υπάρχει στα λόγια ή τις πράξεις, έχουµε
καταθέσει τέσσερις ερωτήσεις για το «Καραµανδάνειο» και είναι
αναπάντητες και οι τέσσερις από το 2020 µέχρι τώρα. Και µία
τον Γενάρη του 2019. Κανείς Υπουργός ούτε της προηγούµενης
κυβέρνησης ούτε της σηµερινής έδειξε ευαισθησία να απαντήσει
για τα ζητήµατα που αφορούν το «Καραµανδάνειο». Και, µάλιστα,
την ερώτηση που συζητάµε τώρα την είχαµε καταθέσει αυτούσια
σχεδόν στις 14 Απριλίου και παρ’ όλα αυτά απαξιώσατε να απαντήσετε. Αυτό το λέω για να δούµε τι ευαισθησίες υπάρχουν και
αν κάτω από την πίεση των προβληµάτων και τις διεκδικήσεις
αναγκάζεστε να πάρετε µέτρα.
Ο Δήµαρχος της Πάτρας λόγω του καταστατικού του «Καραµανδανείου» προεδρεύει, άρα δεν µπορεί να κάνει τίποτα, γιατί
η ευθύνη της λειτουργίας ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Και έχει
στείλει αλλεπάλληλες επιστολές και παρεµβάσεις, αλλά φωνή
βοώντας εν τη ερήµω. Γιατί όταν υπάρχουν έντεκα κενές θέσεις
ιατρικού µόνο προσωπικού, τότε καταλαβαίνουµε πού πάει το
πράγµα.
Επίσης, και η κατάσταση µε το παιδοαναισθησιολογικό τµήµα
είναι πολύ συγκεκριµένη και την ξέρετε πολύ καλά. Και για τις
δύο συνταξιοδοτήσεις, όπου έµειναν µόνο δύο άτοµα, εκ των
οποίων η µία αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί δεν µπορούσε να
αντέξει αυτή την κατάσταση, προσπαθήσατε να τις καλύψετε µε
µετακινήσεις και, µάλιστα, στείλατε αναισθησιολόγο για ενήλικες, που δεν µπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο, γιατί είναι ιδιαίτερες οι ανάγκες των παιδιών. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει η εικόνα
την οποία συζητάµε τώρα.
Σας έχουν κάνει αλλεπάλληλες παρεµβάσεις για να αλλάξει το
οργανόγραµµα, να γίνει σύγχρονο οργανόγραµµα, µε αύξηση
των κρεβατιών, µε αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών, αναβάθµιση των χειρουργείων. Ποια είναι τα σχέδια τα οποία κάνετε;
Ποιες είναι οι ενέργειες τις οποίες κάνατε για όλα αυτά; Όταν
σας ζήτησαν µαγνήτη, για να µπορεί να παίζει ολοκληρωµένα τον
ρόλο του, κάνατε τίποτα; Ή θα µου πείτε ότι είναι πάρα πολλά
τα ζητήµατα;
Εδώ πρέπει να δούµε τις προτεραιότητες που υπάρχουν και
ποιες προτεραιότητες υλοποιείτε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία
ουσιαστικά προχωρείτε σε έναν ακόµη περισσότερο εµπορευµατοποιηµένο τοµέα της υγείας, µε ιδιώτες, µε µετακινήσεις σε όλη
την Ελλάδα, για να καλυφθούν τα κενά, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τεράστιες «τρύπες».
Ως προς τις άµεσες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού που θα
έπρεπε να είχαν γίνει για να καλυφθούν οι ανάγκες ακόµη περιµένουν, κύριε Υπουργέ, τους δύο οι οποίοι έχουν διοριστεί στο
ορθοπεδικό τµήµα και δεν έχουν πιάσει ακόµη δουλειά. Πότε θα
πιάσουν δουλειά, µετά από πόσο καιρό, µετά από πόσους µήνες;
Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ πέρα είναι εξειδικευµένο νοσοκοµείο, ότι χάνεται µια τεχνογνωσία η οποία υπήρχε και ότι αυτή η
τεχνογνωσία και η συσσωρευµένη εµπειρία δεν µπορεί να αντικατασταθεί. Με τους επικουρικούς γιατρούς θα καλυφθούν οι
ανάγκες, µε τους ιδιώτες, µε τις µετακινήσεις; Γιατί όλα αυτά
είναι «σταγόνα στον ωκεανό» και κάτω από την πίεση.
Το λέω και πάλι ότι αν και η σηµερινή Κυβέρνηση και η προηγούµενη κυβέρνηση έδειχναν ευαισθησία για το «Καραµανδάνειο», τουλάχιστον θα απαντούσαν στις ερωτήσεις του ΚΚΕ και
δεν θα φερόντουσαν µε τέτοιο υποτιµητικό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πλεύρη, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Επειδή αναφερθήκατε στις ερωτήσεις, την επίκαιρη την καταθέσατε και ήρθα
σήµερα. Την Παρασκευή θα βρίσκοµαι στην Πάτρα. Έχει βγει
πρόγραµµα. Θα µπορούσαµε να πάµε πίσω. Επίσης, γνωρίζετε
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ότι οι γραπτές ερωτήσεις περνάνε από υπηρεσία και υπάρχουν
καθυστερήσεις. Σε ό,τι επίκαιρη ερώτηση µου έχει γίνει από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τα άλλα κόµµατα έχω απαντήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σε γραπτές καµµία
απάντηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας λέω, σε οποιαδήποτε επίκαιρη. Ως προς τις γραπτές ερωτήσεις, δεν κάθεται
ο Υπουργός -το γνωρίζετε- να παίρνει τις γραπτές και να απαντάει σε µία-µία. Κινούνται από την υπηρεσία, έρχονται και υπογράφονται. Ως προς τις επίκαιρες που έχουν γίνει στη διάρκεια
που είµαι Υπουργός δεν έχει υπάρξει µία ερώτηση στην οποία
να µην έχω απαντήσει. Ρωτήστε τον κ. Λαµπρούλη, που πρέπει
να έχω απαντήσει σε οκτώ ή εννέα ερωτήσεις που µου έχει κάνει.
Δεν έχει υπάρξει ερώτηση στην οποία να µην έχω απαντήσει.
Ναι, γίνεται πολιτικό παιχνίδι και γίνεται και από τη δηµοτική
αρχή. Και µε συγχωρείτε, δεν θα µου απαγορεύσετε να κάνω πολιτική κριτική όταν βλέπω ξαφνικά ο δήµος να πηγαίνει να εκµεταλλευτεί το γεγονός ότι τέσσερις αναισθησιολόγοι πήραν
αναρρωτική άδεια. Πείτε µου ποιο σύστηµα θα µπορούσε να
προβλέψει ότι συγχρόνως θα ασθενήσουν όλοι οι αναισθησιολόγοι που υπάρχουν και θα έπρεπε να είχε κάλυψη άλλου αναισθησιολόγου.
Οι συγκεκριµένες θέσεις των αναισθησιολόγων όντως ήταν και
από µετακινούµενους. Δεν σας είπαµε ότι ήταν µόνιµες θέσεις
νοσοκοµείου, αλλά τα χειρουργεία όλα γίνονταν κανονικά.
Υπήρξε αυτό το αιφνίδιο γεγονός, που δεν µπορούσε κανείς να
το προβλέψει, ότι και οι τέσσερις αναισθησιολόγοι δεν θα µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, και παρ’ όλα αυτά, µέσα σε δυο τρεις µέρες κάναµε τις εξής ενέργειες.
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν δύο αναισθησιολόγοι. Επέστρεψε η
µια αναισθησιολόγος από την αναρρωτική. Στείλαµε αναισθησιολόγο από την Αθήνα, από ιδιωτική δοµή για Δευτέρα - Τρίτη και
από δηµόσια δοµή για Τετάρτη - Πέµπτη - Παρασκευή, και παράλληλα έχουµε σύναψη µε µπλοκάκι µε ιδιώτη αναισθησιολόγο.
Και ενώ πολλοί πίστευαν ότι αυτή την εβδοµάδα δεν θα λειτουργεί το «Καραµανδάνειο», προκειµένου να συνεχίσουν να
προσπαθούν να έχουν πολιτικά οφέλη, το «Καραµανδάνειο» λειτουργεί κανονικά. Από 17 Ιουνίου έχουµε διασφαλίσει την πλήρη
λειτουργία του µε µεταφορά αναισθησιολόγων, χωρίς καµµία
διαδικασία εντέλεσθαι, όλα γίνονται µε συζητήσεις από την
Αθήνα. Και ενώ µέσα στις επόµενες δεκαπέντε µέρες θα βγει συνολικά η προκήρυξη, στις 6 Ιουνίου δώσαµε την έγκριση κατά
προτεραιότητα για το «Καραµανδάνειο», για να γίνει και η κάλυψη αυτών των δύο θέσεων που λέτε.
Παράλληλα, στην προκήρυξη των επτακοσίων θα υπάρχει και
η θέση του παιδοψυχιάτρου, του παιδιάτρου και του ορθοπεδικού, που είχε ζητήσει το «Καραµανδάνειο». Τώρα βγαίνει του επιµελητή Α’ και του διευθυντή αναισθησιολογίας.
Σε όλη αυτή τη διάρκεια, µε τις προκηρύξεις οι οποίες έχουν
βγει, είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρωθεί οι
θέσεις επιµελητή της ψυχιατρικής, ορθοπεδικής, ακτινολογίας,
χειρουργικής παίδων, ορθοπεδικής, τραυµατιολογίας και παιδιατρικής.
Ως προς τα χρήµατα, τα οποία λέτε, θα δοθούν 393.000 ευρώ,
ενώ έχουν δοθεί 217.000 ευρώ. Και στον σχεδιασµό που κάνουµε
για τον νέο χάρτη υγείας, επειδή οι υποδοµές του «Καραµανδανείου», όπως πολύ καλύτερα γνωρίζετε και από µένα λόγω του
ότι δραστηριοποιείστε στην περιοχή, είναι αρκετά παλιές, αυτή
τη στιγµή έχουµε έναν συνολικό σχεδιασµό που αναµένεται να
ανακοινώσουµε, για να δούµε πώς θα αναβαθµιστεί.
Βλέπετε λοιπόν ότι οι παρεµβάσεις είναι παρεµβάσεις ουσίας,
όχι «πυροσβεστικές». Και µε συγχωρείτε, αλλά αυτοί οι οποίοι
καλούν σε κινητοποιήσεις διότι πιστεύουν ότι το «Καραµανδάνειο» θα κλείσει και δεν θα λειτουργήσει θα απογοητευτούν. Γιατί
το «Καραµανδάνειο» είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο
Υγείας και υλοποιούµε αυτά τα οποία λέµε ότι θα κάνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η κινητοποίηση σας
ανάγκασε να πάρετε αυτά τα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στη δεύτερη υπ’ αριθµόν 740/6-6-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύ-
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κλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
µε θέµα: «Την πλήρη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό του Ακτινολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας».
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η διαχρονική υποβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας
µέσω της υποχρηµατοδότησης και της υποστελέχωσης, έχει ως
αποτέλεσµα το δηµόσιο σύστηµα υγείας να αντιµετωπίζει τεράστιες ελλείψεις, πέρα από προσωπικό φυσικά, και σε υλικοτεχνική υποδοµή, οξύνοντας την κατάσταση στα ζητήµατα που
αφορούν τη διάγνωση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
υγείας του πληθυσµού και φυσικά την εντατικοποίηση της εργασίας του υφιστάµενου προσωπικού.
Και ακριβώς αυτή η πολιτική αποτυπώνεται και στο Νοσοκοµείο
Καρδίτσας που, µε τη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση, αναδεικνύουµε ένα πρόβληµα για το Ακτινολογικό Τµήµα. Αντίστοιχα,
έχουν κατατεθεί ερωτήσεις για µια σειρά από τµήµατα του ίδιου
νοσοκοµείου που αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα, όπως ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά και γενικότερα σε νοσηλευτικό και
λοιπό προσωποτεχνικό και διοικητικό προσωπικό.
Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο -και εντεύθεν- η Ένωση
των Γιατρών στην Καρδίτσα, σταθερά και επανειληµµένα, µε παρεµβάσεις της στις διοικήσεις είτε του νοσοκοµείου είτε της υγειονοµικής περιφέρειας, διεκδικεί την πρόσληψη, την ενίσχυση του
Ακτινολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Καρδίτσας.
Η κατάσταση σήµερα έχει ως εξής: Απέµειναν δύο ακτινολόγοι. Οι τρεις που υπήρχαν έχουν παραιτηθεί και µείνανε δύο. Ο
ένας βγήκε σε αναρρωτική άδεια έως τα µέσα του µήνα, αν δεν
κάνω λάθος, µε αποτέλεσµα να µείνει ένας ακτινολόγος, ο
οποίος θα πρέπει να εφηµερεύει κάθε µέρα, γιατί τα νοµαρχιακά
νοσοκοµεία, όπως ξέρετε, εφηµερεύουν σε καθηµερινή βάση.
Πώς αντιµετώπισε το πρόβληµα η διοίκηση του νοσοκοµείου
και της υγειονοµικής περιφέρειας; Με σύµβαση µε ιδιώτη για τη
διάγνωση των αξονικών τοµογραφιών που διενεργήθηκαν στο
νοσοκοµείο και, πρόσφατα, αξιοποιώντας τη διάταξη περί συνεργαζόµενων νοσοκοµείων µε τα Τρίκαλα, αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα films των αξονικών εξετάσεων που διενεργούνται στο
Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας, γνωµατεύονται από ακτινολόγο
στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων και έρχεται η διάγνωση στους
κλινικούς γιατρούς.
Το ερώτηµα βέβαια είναι συγκεκριµένο. Τι προτίθεται να κάνει
η Κυβέρνηση, έτσι ώστε να προκηρυχθούν θέσεις; Και αυτό είναι
και το αίτηµα των γιατρών εκεί, των εργαζοµένων του νοσοκοµείου και φυσικά και των φορέων που συµπαραστέκονται και
αναδεικνύουν τα προβλήµατα του Νοσοκοµείου της Καρδίτσας.
Σε τι κινήσεις θα προβεί η Κυβέρνηση, το Υπουργείο, ώστε να
καλυφθούν και οι τρεις κενές θέσεις των ακτινολόγων και να ολοκληρωθούν, φυσικά, µε κατεπείγουσες διαδικασίες οι προσλήψεις αυτών των γιατρών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Λαµπρούλη, στο Νοσοκοµείο Καρδίτσας, όπως σωστά λέτε, υπήρχαν
τέσσερις οργανικές και µια προσωποπαγής θέση και υπηρετούσαν πέντε γιατροί. Για τους τρεις γιατρούς που λέτε ότι παραιτήθηκαν, για την ακρίβεια οι δύο συµµετείχαν σε προκηρύξεις
και πήγαν σε άλλα νοσοκοµεία και ο ένας παραιτήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2021.
Άµεσα, λοιπόν, τον Σεπτέµβριο του 2021 προκηρύχθηκε θέση
ειδικότητας ακτινολογίας, η οποία προέβη άγονη και αυτή τη
στιγµή µας έχει αιτηθεί η 5η ΥΠΕ -και στην προκήρυξη των επτακοσίων θέσεων έχει ληφθεί αυτό υπ’ όψιν- να προκηρυχθεί σε
θέση διευθυντή και όχι σε θέση επιµελητή Β’, προκειµένου να
υπάρξει το ενδιαφέρον.
Στο διάστηµα το συγκεκριµένο που λέτε, αυτό που κάναµε και εδώ, ναι, είναι µια βασική διαφορά που έχουµε µεταξύ του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, αλλά όπως έχει ψηφίσει ο
ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς και µε το ΣΥΡΙΖΑ- είναι το πώς θα καλύ-
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ψουµε το κενό που υπάρχει. Αυτό το κενό το καλύψαµε αφενός
µε συνεργασία, η οποία γίνεται από τα Τρίκαλα –οπότε γίνονται
εξετάσεις, στέλνονται και βγαίνουν από τα Τρίκαλα- αντιστοίχως,
µε µετακινήσεις που υπάρχουν από την 5η ΥΠΕ, αλλά ναι, και µε
συνεργασία που έχει γίνει µε ιδιωτική δοµή στην οποία δεν πληρώνει απολύτως τίποτα ο πολίτης.
Για το διάστηµα τώρα που υπήρξε η αναρρωτική άδεια και του
δεύτερου γιατρού και δεν µπορούσε να λειτουργεί, εκτελούνταν
εξετάσεις στην ιδιωτική δοµή χωρίς να πληρώνει ο πολίτης, ώστε
µε αυτόν τον τρόπο να βγαίνουν οι εξετάσεις και να µπορούν να
λαµβάνονται τα αποτελέσµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Οι γνωµατεύσεις, όχι οι εξετάσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Οι γνωµατεύσεις,
αυτό σας λέω, να διαβάζονται οι γνωµατεύσεις και να βγαίνουν.
Γι’ αυτό δεν πληρώνει, όµως, τίποτα ο πολίτης. Ιδιωτικοποίηση
είναι όταν βάζεις τον πολίτη να πηγαίνει και να πληρώνει. Το να
έρχεσαι και να λαµβάνεις µια υπηρεσία, ακριβώς επειδή έχεις
αυτά τα κενά, και να καλύπτεται και ο πολίτης, δηλαδή να µη συµµετέχει σε καµµία δαπάνη, για εσάς είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει µε την αντίληψή σας, την κοσµοθεωρία σας και την
ιδεολογία σας. Για εµάς, από τη στιγµή που µπορούµε να λαµβάνουµε αυτή την υπηρεσία και να εξυπηρετείται ο πολίτης, είναι
µέσα σε αυτά τα οποία πρεσβεύουµε και υπερασπιζόµαστε.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, στην προκήρυξη που θα βγει των επτακοσίων θέσεων -όπως πιστεύουµε, στις επόµενες δεκαπέντε
µέρες- έχει ληφθεί υπ’ όψιν αυτή η ιδιαιτερότητα που υπάρχει
στην Καρδίτσα, δηλαδή ότι η προηγούµενη προέβη άγονη, ακριβώς γιατί ήταν επιµελητή Β’ και εξετάζεται, όπως µας έχει ζητήσει και η 5η ΥΠΕ, να είναι σε βαθµό διευθυντή, ώστε να καλυφθεί
η θέση. Και εφόσον καλυφθεί η συγκεκριµένη θέση και δεδοµένου ότι έχουµε άλλους δύο γιατρούς που υπηρετούν, θα µπορέσει να υπάρξει και η εύρυθµη λειτουργία, πάντοτε, βέβαια, σε
συνεργασία και µε τα Τρίκαλα που είναι διασυνδεδεµένο, όπως
είπατε, αλλά εάν χρειαστεί και µε τον ιδιωτικό τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, η αντιπαράθεση φυσικά είναι και ιδεολογική. Και στη βάση αυτής της ιδεολογικής σας -ή ιδεολογικής
µας, αν θέλετε- τοποθέτησης απέναντι στα ζητήµατα και της
υγείας, προκύπτουν και οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις.
Όµως, αυτό ακριβώς που εσείς πρεσβεύετε -πολιτικά εννοώστη βάση της ιδεολογικής σας τοποθέτησης, σε ό,τι αφορά, για
παράδειγµα την υγεία -αυτό που είπατε- είναι αυτό που πληρώνει
το δηµόσιο σύστηµα υγείας, αυτές τις πολιτικές που διαχρονικά
εφαρµόστηκαν, δηλαδή της εµπορευµατοποίησης και της παράδοσης µιας σειράς υπηρεσιών στα νοσοκοµεία σε ιδιώτες, µε αντίστοιχα την απαξίωσή τους µε τα γνωστά αποτελέσµατα, όπως
αυτό που συζητούµε σήµερα, όπως αυτό που συζητήσατε για το
«Καραµανδάνειο» και για άλλα νοσοκοµεία, για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά και το παραδέχεστε.
Το ζήτηµα είναι τι λύσεις δίνετε. Το να βρεθεί µια πρόσκαιρη
λύση, όπως αυτό που είπατε εσείς, να δίνουµε στον ιδιωτικό
τοµέα, ναι, είναι µία κατεύθυνση εµπορευµατοποίησης των υπηρεσιών υγείας. Τι είναι δηλαδή; Το ότι πάτε να λύσετε πρόσκαιρα
ένα πρόβληµα, το οποίο είναι οξυµένο -το συγκεκριµένο µε τους
ακτινολόγους στην Καρδίτσα-, αυτό όφειλε το κράτος -επειδή
είναι επιτελικό, επειδή υπάρχει συνέχεια- να είχε προγραµµατίσει
τι θα κάνει. Και όχι µόνο στους ακτινολόγους της Καρδίτσας,
αλλά σε όλα τα ζητήµατα και σε όλα τα προβλήµατα υποστελέχωσης που ταλανίζουν τα νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα -και όχι
µόνο, αλλά µια και συζητάµε για την υγεία.
Εδώ τώρα, και µε τους δύο ακτινολόγους ή µε τον έναν αυτή
τη στιγµή και µε το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε, µε αυτού του
τύπου την αντιµετώπιση, δηλαδή µε την αποστολή των αξονικών
εξετάσεων, για παράδειγµα, είτε στον ιδιώτη είτε αξιοποιώντας
τη διασύνδεση µε το Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων, τι έχουµε:
Πρώτον, δεν υπάρχει επαφή του γιατρού ακτινολόγου µε τον
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ασθενή. Βλέπεις εξ αποστάσεως µία εξέταση και δίνεις µία διάγνωση. Και ποιος καλύπτει -να το πω έτσι- ή ποιος θα λογοδοτήσει, αν -ο µη γένοιτο!- υπάρξει κάποιο πρόβληµα; Ο ακτινολόγος
υποτίθεται του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας και όχι αυτός
που γνωµάτευσε.
Όµως, όπως και να έχει, δείτε τώρα τι συµβαίνει: Ακριβώς
λόγω των ελλείψεων αυτών -και δεν είναι τωρινές, τώρα οξύνθηκε ακόµα πιο πολύ, διότι έµεινε ένας, αλλά το τελευταίο εξάµηνο κυρίως που έµειναν δύο, δεν µπορούν να εφηµερεύουν.
Εδώ τώρα ο συνάδελφος ακτινολόγος που έµεινε εφηµερεύει
έξι µέρες συνεχώς. Το σαββατοκύριακο που µας πέρασε το Νοσοκοµείο Καρδίτσας δεν είχε ακτινολόγο. Φανταστείτε τι µπορεί
να σηµαίνει αυτό για τη γνωµάτευση ενός επείγοντος ή κατεπείγοντος περιστατικού. Θα περιµένουν πότε θα πάει το φιλµ που
θα γίνει η αξονική στα Τρίκαλα ή στον ιδιώτη, για να δώσει ο γιατρός τη γνωµάτευση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Από τη στιγµή, λοιπόν, που δεν έχεις ακτινολόγο, πέρα από τη
διαδικασία των αξονικών και των γνωµατεύσεών τους, υπάρχει
το εξής: Δεν µπορούν να γίνονται, για παράδειγµα, υπερηχογραφήµατα. Δεν µπορεί να γίνεται η εκτίµηση, δηλαδή, οξυµένων περιστατικών, τα οποία αναγκαστικά τα έκαναν αξονικές.
Πείτε µου εσείς ή ρωτήστε, αν θέλετε -αυτό είναι επιστηµονικά
αποδεδειγµένο-, είναι σωστό ή όχι; Εµείς λέµε ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Διότι οι αξονικές τοµογραφίες που έγιναν ή που γίνονται,
λόγω των ελλείψεων των ακτινολόγων, αφορούν για περιστατικά
που θα µπορούσαν να διαγνωστούν και να κατευθύνουν τους κλινικούς µέσω υπερηχογραφηµάτων, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την
ακτινοβολία που απορροφούν οι άρρωστοι. Και µιλάµε για παιδιά,
για εφήβους, -έτσι δεν είναι;-, χωρίς, όµως, την παρουσία και ευθύνη γιατρού ακτινολόγου, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος
γιατρός για τη σωστή και ασφαλή διενέργειά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Το αίτηµα των γιατρών του νοσοκοµείου ή -αν θέλετε- και η προοπτική αυτή που είπατε προηγουµένως, η προκήρυξη ενδεχοµένως θέσης διευθυντού, δεν θα λύσει το πρόβληµα. Εδώ
χρειάζονται συγκεκριµένα να καλυφθούν οι ίδιες οι θέσεις.
Επίσης, το αίτηµα των γιατρών του νοσοκοµείου είναι να υπάρξει ξεκάθαρη -και εδώ θέλω τη δέσµευσή σας- κάλυψη της ευθύνης για τη διενέργεια των αξονικών τοµογραφιών τόσο για
τους γιατρούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έγινε σαφές. Ωραία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
…όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό που εργάζονται στο συγκεκριµένο τµήµα αλλά και στο νοσοκοµείο, για να προλάβουµε
ενδεχόµενα µελλοντικές δικαστικές κινήσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος
Λαµπρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όπως σας είπα,
αυτή τη στιγµή, ξεκινώντας από την Καρδίτσα αλλά και συνολικά,
όπου υπάρχει πρόβληµα υποστελέχωσης, αυτό λύνεται µε δύο
τρόπους.
Ο ένας τρόπος έχει να κάνει µε την προκήρυξη θέσεων και
κατά βάση η προκήρυξη θέσεων κατά τέτοιον τρόπο που να
έχουν κίνητρα στις περιοχές που δεν καλύπτονται. Το επεξεργάζεται η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Ήδη αυτή τη στιγµή, η προκήρυξη των επτακοσίων θέσεων δεν
θα βγει συνολικά για όλη τη χώρα, για να µην έχουµε το φαινόµενο, λόγου χάρη που υπήρξε στην Καρδίτσα, που από τους τρεις
γιατρούς που υπήρχαν οι δύο έφυγαν, προκειµένου να πάνε να
καλύψουν προκηρύξεις άλλων νοσοκοµείων. Πλέον, οι προκηρύξεις θα ξεκινούν από εκεί που έχουµε τα προβλήµατα, ώστε να
υπάρχει και η δέσµευση του χρονικού διαστήµατος που πρέπει να
παραµείνουν σε εκείνη την περιοχή και µετά θα βγαίνουν οι προκηρύξεις για τα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει η ζήτηση.
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Παράλληλα, όπως το γνωρίζετε, και µε το νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε «Γιατρός για όλους», µία από τις βασικές διατάξεις που
έχουµε εισαγάγει είναι η συνεργασία που µπορεί να υπάρχει µε
ιδιώτες γιατρούς και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και βγαίνουν και
αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, προκειµένου είτε µε αποστολή των διαγνώσεων σε άλλα δηµόσια νοσοκοµεία είτε µε την
αποστολή διαγνώσεων σε ιδιώτες -αλλά αν χρειαστεί να γίνεται
και όλη η εξέταση σε ιδιώτες-, ώστε να λειτουργεί κανονικά το
νοσοκοµείο και να εξυπηρετούνται οι πολίτες.
Αυτή, µε συγχωρείτε, είναι η πιο ξεκάθαρη µορφή συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, από την οποία κερδίζει ο πολίτης. Διότι ο πολίτης θα έχανε, αν εµείς βάζαµε τον πολίτη να
πάει στην ιδιωτική δοµή και να πληρώσει ο ίδιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ξέρετε τι σηµαίνει επείγον περιστατικό που χρήζει αξονικής; Για
πηγαίντε εσείς να µεταφέρετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαµπρούλη,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μισό λεπτό.
Κύριε Λαµπρούλη, στα επείγοντα περιστατικά, που λέτε, είναι
δύο οι γιατροί που υπηρετούν. Το πρόβληµα υπήρξε λόγω της
αναρρωτικής άδειας του ενός από τους δύο. Με τους δύο λειτουργούσε κανονικά και εφηµέρευε το νοσοκοµείο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δύο γιατροί δεν µπορεί να εφηµερεύουν δεκαπέντε ηµέρες συνεχόµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαµπρούλη,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το νοσοκοµείο
εφηµέρευε κανονικά. Προφανέστατα, είναι πολύ µεγαλύτερη η
δυσλειτουργία, αν έχεις δύο αντί να έχεις πέντε.
Το πρόβληµα οξύνθηκε, όταν πήρε αναρρωτική ο ένας από
τους δύο. Οπότε τότε έγιναν οι µετακινήσεις και έγινε και η συνεργασία µε τον ιδιώτη.
Όσον αφορά σε αυτό το οποίο λέτε για την ευθύνη, µε συγχωρείτε, η ευθύνη πάντοτε είναι του γιατρού, ο οποίος θα υπογράψει τη γνωµάτευση. Για ποιο; Για αυτό το οποίο θα δει. Αυτό
το συγκεκριµένο που ζητάµε από τον γιατρό, δεν είναι η κλινική
εξέταση του ασθενούς. Αυτό το οποίο υπογράφει, είναι το αποτέλεσµα τις απεικονιστικής εξέτασης που βλέπει. Εκεί δηµιουργείται…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
…(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα τώρα τι θα κάνουµε; Κύριε Λαµπρούλη, δεν γράφεται τίποτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Λαµπρούλη, ζούµε στην εποχή της τηλεϊατρικής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν µπορώ να ακούω τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα του υποβάλλουµε τι θα σας απαντήσει του Υπουργού. Τι να κάνουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Διορθώστε το και εσείς, λόγω ειδικότητας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Λαµπρούλη, τυχαίνει να κάνουµε και εµείς το Ιατρικό Δίκαιο και ξέρουµε
που φτάνουν σε ευθύνη. Μιλάτε σε έναν Υπουργό που νοµοθέτησε για την περίοδο COVID-19 την αυξηµένη ασυλία των γιατρών για να προστατεύονται, όταν ψηφίσαµε εδώ το νοµοσχέδιο.
Όµως, µην πάµε να δηµιουργήσουµε ξαφνικά µία φοβία στους
γιατρούς, η οποία δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος που γνωµατεύει
επάνω σε µία απεικονιστική εξέταση, αυτό το οποίο βλέπει, αυτό
θα γράψει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Οι ίδιοι οι γιατροί το βάζουν το αίτηµα αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το βάζουν το αίτηµα. Εγώ λέω, όµως, ότι δεν υπάρχει αυτός ο φόβος και δεν
υπάρχει καµµία ευθύνη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν γίνεται, όµως,
κουβέντα. Ακολουθεί νοµοσχέδιο. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έχω διακοπεί, γι’
αυτό καθυστερώ, κύριε Πρόεδρε.
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Για να ολοκληρώσουµε, προφανώς όταν αυτά γίνονται στο
πλαίσιο µιας συνεργασίας, δεν τίθεται θέµα ευθύνης του γιατρού. Η ευθύνη του γεννάται, εάν κάνει λανθασµένη διάγνωση
σε αυτό το οποίο βλέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όµως, τα κενά
καλύπτονται µε την προκήρυξη που βγαίνει και ναι, θα υπάρξει
και συνεργασία µε τις ιδιωτικές δοµές, όπως την έχουµε εξαγγείλει και την υλοποιούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε. Στις
επόµενες τρεις ερωτήσεις θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 732/3-6-2022 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεανώς
Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
µε θέµα: «Η Κυβέρνηση περιορίζει τα voucher για τα παιδιά
φέτος στα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)
και κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία
(ΚΔΑΠΜΕΑ) και οδηγεί σε κλείσιµο τις δοµές, εντάσσοντας το
πρόγραµµα στο “Child Guarantee”».
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, η ερώτηση αφορά την τύχη του προγράµµατος των δωρεάν voucher που δίνουµε στις µητέρες κάθε
χρόνο για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ και την τύχη των εργαζοµένων
σε αυτές τις δοµές. Διότι, η περίοδος χρηµατοδότησης από το
ΕΣΠΑ είχε λήξει και γνωρίζαµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα
συνέχιζε το πρόγραµµα ως είχε για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και για τα ΚΔΑΠ.
Πράγµατι, πρόσφατα πληροφορηθήκαµε ότι το πρόγραµµα
των voucher µετονοµάζεται σε «προώθηση και υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών στην προσχολική
εκπαίδευση από το πρόγραµµα «Child Guarantee» και θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα «Child Guarantee» -που είναι µόνο
για τα φτωχά και ευάλωτα παιδιά- µε 500.000.000 ευρώ για την
επταετία 2021 - 2027. Αυτά είναι ελάχιστα χρήµατα.
Το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠΜΕΑ, όµως, δεν ανήκουν στην προσχολική εκπαίδευση. Περιλαµβάνονται άρα σε αυτό το πρόγραµµα;
Ακόµα όµως και εάν περιλαµβάνονται, το πρόγραµµα «Child
Guarantee» αφορά -όπως γνωρίζουµε όλοι- τα φτωχά και ευάλωτα παιδιά. Έτσι, όµως, αποκλείονται χιλιάδες παιδιά µεσαίων
στρωµάτων. Δηλαδή, µία οικογένεια µε δύο παιδιά έχει εισοδηµατικά κριτήρια 27.000 ευρώ που ωφελήθηκαν την προηγούµενη
περίοδο.
Το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει 229.000.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό, διότι οι ευρωπαϊκοί πόροι ήταν µόνο
60.000.000 ευρώ και είχαµε καλύψει όλα τα παιδιά µε πλήρεις
φακέλους -εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες από εβδοµήντα εννέα
χιλιάδες που παραλάβαµε.
Εσείς δεν ακολουθήσατε αυτή την πολιτική, µε αποτέλεσµα το
διάστηµα 2020 - 2021 να αφήσετε εκτός του προγράµµατος για
δωρεάν voucher πενήντα µε εξήντα χιλιάδες παιδιά από τα ΚΔΑΠ
µε πλήρεις φακέλους.
Τώρα, µε τα νέα δεδοµένα, εάν δεν χρηµατοδοτήσετε γενναία
από τον κρατικό προϋπολογισµό τα voucher των βρεφονηπιακών
και των ΚΔΑΠ, χιλιάδες παιδιά θα αποκλειστούν και οι δηµοτικές
δοµές θα κλείσουν.
Έτσι, µε απλούς υπολογισµούς, για να καλύψετε όλα τα παιδιά
που δικαιούνται δωρεάν voucher, απαιτούνται τουλάχιστον
350.000.000 ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή 2.500.000.000 ευρώ στην
επταετία. Εσείς πήρατε µόνο 500.000.000 ευρώ.
Εποµένως, επαναδιατυπώνω την ερώτηση: Πράγµατι, θα εντάξετε τα vouchers για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ στη χρηµατοδότηση του «Child Guarantee», που αφορά µόνο τα φτωχά και
ευάλωτα παιδιά; Και, δεύτερον, θα προσθέσετε χρηµατοδότηση
στο πρόγραµµα για νέους κρατικούς πόρους ύψους 2 δισεκατοµµυρίων περίπου για την επταετία, ώστε χιλιάδες παιδιά των
µεσαίων στρωµάτων οικογενειών να µην αποκλειστούν και, βέβαια, να µην κλείσουν δοµές και να απολυθούν εργαζόµενοι;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μιχαηλίδου,
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έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτά, δεν είναι ανάγκη κάθε φορά που το χρηµατοδοτικό σκέλος µιας πολιτικής λήγει και, µάλιστα, η λήξη αυτού
είναι κάτι που γνωρίζουµε, καθώς κάθε προγραµµατική περίοδος
έχει έναν πολύ προκαθορισµένο χρόνο -έτσι; το ξέρετε και το ξέρετε ίσως όσο καλά το γνωρίζω και εγώ- και δεν γίνεται κάθε φορά
όταν λήγει ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο, το οποίο είναι προκαθορισµένο, να ερχόµαστε και να κινδυνολογούµε. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες, ορθολογική
σκέψη πίσω από την κινδυνολογία δεν υπάρχει.
Όσον αφορά την προσχολική αγωγή και κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης και εντός αυτών κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία, έχουµε δείξει -όχι στα λόγια, όχι στους
στις συζητήσεις εδώ στο εθνικό Κοινοβούλιο που έχουµε κάνει
απλά µεταξύ µας ή µε άλλους δικούς συναδέλφους- εµπράκτως
ότι η χρηµατοδότηση, αλλά και η ποιοτική αναβάθµιση και των
δύο -και της προσχολικής αγωγής αλλά και των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης- τόσο παιδιών τυπικής ανάπτυξης όσο
και παιδιών µε αναπηρία είναι ουσιαστική προτεραιότητά µας
στην ενίσχυσή της.
Υπενθυµίζω ότι και µέσα στη χρονιά της πανδηµίας ή δυστυχώς µέσα στις χρονιές της πανδηµίας, όπου εκεί τα εισοδήµατα
δυστυχώς πέσανε και άρα οι αιτήσεις οι οποίες ήταν κάτω από
το εισοδηµατικό όριο στους βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα
κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης ήταν περισσότερες από ότι
προηγουµένως, όλες καλύφθηκαν θεωρώντας το από τη δική
µας την πλευρά υποχρέωση χωρίς να γίνει κανένας λόγος γι’
αυτό.
Επίσης, θεσµοθετήσαµε και υλοποιήσαµε το παράλληλο πρόγραµµα βάζοντας εντός, χρηµατοδοτώντας εντός των βρεφονηπιακών σταθµών τις γυναίκες δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά και
36% -αν θυµάµαι καλά- υψηλότερα εισοδήµατα.
Τι λέµε τώρα; Αλλάζει η προγραµµατική; Αλλάζει η προγραµµατική. Είναι προκαθορισµένο αυτό. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
Γιατί είµαστε χαρούµενοι; Γιατί µε πάρα πολλή δουλειά από τη
δική µας την πλευρά µπορούµε και τα πρώτα χρόνια της νέας
προγραµµατικής περιόδου εντάσσουµε τόσο τους βρεφονηπιακούς όσο και τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης τυπικής ανάπτυξης και παιδιών µε αναπηρία -και θέλω να είµαι σαφής σε
αυτό- κάτω ακριβώς από το ίδιο χρηµατοδοτικό πλαίσιο που ήταν
και πριν. Δηλαδή και στους βρεφονηπιακούς, που γνωρίζετε
πολύ καλά πόσο προτεραιότητά µας είναι και βάση του νέου παράλληλου προγράµµατος που αύξησε κατά 20% τον προϋπολογισµό για όσες µητέρες εντάσσονται µέσα στο κοµµάτι της
χρηµατοδότησης, για τα κουπόνια τα λεγόµενα των βρεφονηπιακών σταθµών, έχουµε το παράλληλο πρόγραµµα µε 36% υψηλότερα εισοδήµατα που µπορούν να ενταχθούν εντός αυτού, αλλά
και για τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης.
Το λέω ειλικρινώς. Ξέρετε ότι γνωρίζω τα νούµερα µου. Δεν
υπάρχει περίπτωση να µην καλυφθούν από το «Child Guarantee»
της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, αλλά και από εθνικούς
πόρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει και ισχύει οριζόντια.
Συνεχίζουµε τον αυξηµένο προϋπολογισµό για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς τουλάχιστον κατά 20%, όπως κάναµε και βλέπουµε τι δηµοσιονοµικό χώρο έχουµε να αυξήσουµε περαιτέρω
αυτό το 20%. Επίσης, συνεχίζουµε µε τα κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης όλων των παιδιών που θα χρειαστεί. Υπενθυµίζω
ότι 25% περισσότερα παιδιά χρηµατοδοτούνται σήµερα από ότι
τρία χρόνια πριν για κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης. Και συνεχίζουµε σίγουρα µε ακριβώς την ίδια χρηµατοδότηση των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών τυπικής ανάπτυξης.
Εδώ υπενθυµίζω το τελευταίο στατιστικό ότι είχαµε 25% περισσότερα αιτήµατα και υπερδιπλασιασµό των δοµών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Φωτίου, έχετε
τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, κανείς δεν σπεκουλάρει
πάνω σε ένα τεράστιο κοινωνικό θέµα, το οποίο είναι τα ΚΔΑΠ
και οι βρεφονηπιακοί σταθµοί. Όµως, αφήσατε επί δύο χρονιές
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εξήντα χιλιάδες παιδιά µε πλήρεις φακέλους εκτός ΚΔΑΠ.
Τι ακριβώς µου απαντήσατε; Ότι τα πήρατε αυτά τα παιδιά;
Γιατί δεν το λέτε λοιπόν, στους ανθρώπους που µείνανε µε πλήρεις φακέλους εκτός; Σε αυτό είπατε µια ανακρίβεια.
Το δεύτερο είναι ότι εκδώσατε τον Νοέµβριο του 2020 τον
ν.4756, όπου έµπαινε υποτίθεται σαφές πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ, δηµόσιων και ιδιωτικών, και
δηµιουργήσατε µε αυτόν τον νόµο µεγαλύτερη σύγχυση από τα
προβλήµατα που πηγαίνατε να λύσετε. Γιατί; Γιατί δεν είναι
σαφές, παρά µε συνεχείς αναβολές της ισχύος του νόµου, αν τελικά τα δηµοτικά ΚΔΑΠ µπορούν να λειτουργούν µέσα στα δηµοτικά σχολεία και απλά δίνετε συνεχείς αναβολές του νόµου.
Τελικά τι θα κάνετε; Δεν γνωρίζουµε και σε αυτό.
Τώρα υπήρξε πρόβληµα µε την εφαρµοστική, γιατί έξι µήνες
µετά ξέρετε ότι δεν πληρώθηκαν οι άνθρωποι µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωµή. Παράλληλα, επειδή µειώθηκαν τα vouchers, τα δηµοτικά ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠΜΕΑ -λόγω κορωνοϊού µειώθηκαν, θυµάστε πολύ καλά
γιατί µειώθηκαν- κινδυνεύουν να κλείσουν και το προσωπικό τους
να απολυθεί.
Κυρία Υπουργέ, µε βάση τα στοιχεία της ΠΑΣΕΚΔΑΠ που
µπορώ να σας καταθέσω -είναι και εν γνώσει σας- από πέρυσι
ως φέτος έκλεισαν πενήντα εφτά δηµοτικά ΚΔΑΠ και απολύθηκαν οι εργαζόµενοί τους. Αυτά είναι στοιχεία. Δεν µπορείτε να τα
αµφισβητήσετε. Δεκάδες άλλοι είδαν τις συµβάσεις τους πλήρους απασχόλησης, δηλαδή τα οκτάωρα που πληρωνόντουσαν,
να γίνονται µερικής τετράωρης απασχόλησης.
Συγχρόνως, αυτή τη στιγµή σας κάνω έκκληση, διότι κινδυνεύει να κλείσει το ΚΔΑΠ του Ωραιοκάστρου και το ΚΔΑΠΜΕΑ
των Γρεβενών. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι στα ΚΔΑΠ απασχολούνται εκεί δεκαπέντε µε είκοσι χρόνια. Είναι εξειδικευµένοι επιστήµονες µε έργο παρόµοιο µε εκείνο των εκπαιδευτικών. Διότι
δεν είναι απλά φροντιστές, δεν κάθονται οκτώ ώρες µε τα παιδιά,
δεν είναι πάρκινγκ τα ΚΔΑΠ. Νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνείτε.
Έχουµε συζητήσει πολλές φορές για αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε
Άρα αυτοί κάνουν εκπαιδευτικό έργο, προετοιµάζουν όλη την
ιστορία. Πρέπει να αλλάξετε τον κανονισµό ως προς αυτό. Στις
4 Απριλίου είχαµε υποβάλει ερώτηση για το πού βρίσκεται το
σχέδιο του «Child Guarantee», αν έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει εγκριθεί το κονδύλι κ.τ.λ.. Σήµερα καταλαβαίνουµε γιατί δεν µας απαντήσατε. Δύο µήνες µετά
µου απαντάτε ότι το σταµάτησε το πρόγραµµα ΕΣΠΑ και τώρα
µπήκαν όλα στο «Child Guarantee» που είναι µόνο για τα φτωχά
παιδιά και για τα ευάλωτα.
Εγώ ακούω την υπόσχεση που δίνετε και φαντάζοµαι ότι όλοι
οι εργαζόµενοι, αλλά και οι µητέρες, ανακουφίζονται να ακούνε
ότι, πρώτον, δεν θα αλλάξετε το ύψος του voucher και, δεύτερον,
θα πάρετε όσα παιδιά πήρατε και πέρυσι. Αφήσατε, βέβαια, και
πέρυσι εξήντα χιλιάδες παιδιά απ’ έξω. Να τα πάρετε φέτος ελπίζω.
Και για να τελειώνω, όµως, διατυπώνω το ερώτηµα και σας
ρωτάω πάλι: Θα προσθέσετε τα αναγκαία χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε διαβεβαιώνετε σε αυτό, για να µην αποκλειστούν παιδιά µεσαίων εισοδηµάτων, σήµερα που η ακρίβεια
έχει ρηµάξει τις οικογένειές τους και θα µετατρέψετε τα δηµοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ σε µόνιµες δοµές των δήµων και θα εντάξετε σε αυτές το προσωπικό µε αυξηµένη µοριοδότηση στα
πρότυπα που κάναµε εµείς το «Βοήθεια στο Σπίτι»; Η ερώτηση
είναι σαφής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτά, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην ίδια θέση
µε εµένα µόνο πιο αναβαθµισµένη. Έτσι; Αν δεν κάνω λάθος, στη
δική σας θητεία υπήρχε και νοµοθετική πρωτοβουλία από πλευράς σας. Οπότε φαντάζοµαι ότι αν είχατε βρει την ανάγκη τόσο
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υψηλή, έτσι ώστε να κρατικοποιηθούν τα ΚΔΑΠ -δεν ξέρω αν
έχετε στο µυαλό σας τα ιδιωτικά, µόνο τα δηµοτικά, έτσι ώστε
να γίνουν όλοι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι- θα ήταν κάτι το οποίο
θα είχατε κάνει αυτά τα τεσσεράµισι χρόνια -γιατί κάθε φορά λέω
πέντε και µε διορθώνετε- τα οποία ήσασταν στη θέση αυτή.
Οπότε φαντάζοµαι ότι αν ήταν τόσο µεγάλη προτεραιότητα
για εσάς… Σας το λέω ότι για εµάς δεν είναι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: … (δεν ακούστηκε)
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Για εµάς προτεραιότητα είναι οι βρεφονηπιακοί σταθµοί αυτή τη στιγµή. Προτεραιότητα και βασικός
άξονας του «Child Guarantee» είναι οι βρεφονηπιακοί σταθµοί,
είναι η πρόσβαση σε καλή, σε ποιοτική προσχολική αγωγή.
Πρώτα είναι αυτό -γιατί στην πολιτική, όπως και σε όλα τα
πράγµατα στη ζωή υπάρχουν προτεραιότητες- και µετά είναι η
δηµιουργική απασχόληση των παιδιών του δηµοτικού µετά το
σχολείο. Γιατί; Ένας κύριος λόγος πίσω από αυτό είναι το ολοήµερο σχολείο. Γιατί η συνάδελφός µου, η κ. Κεραµέως, εδώ πέρα
κάνει πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά, έτσι ώστε να καταφέρει να
επεκτείνει σε όλη την Ελλάδα τη λειτουργία του ολοήµερου σχολείου. Οπότε, δεδοµένου του ότι υπάρχει το ολοήµερο σχολείο
και υπερπολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο, η προτεραιοποίηση των
κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης δεν είναι τόσο υψηλής
αξίας όσο αυτή της ενίσχυσης των βρεφονηπιακών σταθµών.
Και τώρα για να είµαι λίγο πιο συγκεκριµένη ως προς τα επιµέρους ερωτήµατα τα οποία θέσατε, για αρχή λέτε ότι τα κέντρα
δηµιουργικής απασχόλησης κλείνουν. Πώς κλείνουν τα κέντρα
δηµιουργικής απασχόλησης;
Έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία κάνει τα εξής τρία πράγµατα:
Πρώτον, συνεχίζει την ήδη ενισχυµένη χρηµατοδότηση των βρεφονηπιακών σταθµών κατά 20%, αυξάνοντας κατά 37% τα εισοδηµατικά κριτήρια όλων όσοι υπάγονται κάτω από αυτό.
Δεύτερον, έχει ήδη εντάξει στα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία 25% περισσότερα παιδιά από ό,τι πρότινος. Πολύ πιθανόν αυτό να είναι επειδή ευτυχώς έχουµε
περισσότερα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε
αναπηρία, άρα καλύπτονται οι περισσότερες ανάγκες που υπάρχουν. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Και τρίτον, διατηρεί την ίδια
χρηµατοδότηση για τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης και
µάλιστα -και θέλω να σας ενηµερώσω γι’ αυτό, γιατί δεν γνωρίζω
αν το γνωρίζετε- έχουµε φτιάξει νέο πρόγραµµα, το οποίο ονοµάζουµε «Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης σε STEM», δηλαδή «Science – Technology – Engineering - Mathematics».
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι για παιδιά της ηλικίας του γυµνασίου θέλουµε µετά το σχολείο µε ειδικά επιστηµονικά προγράµµατα καταρτισµένα από ειδικούς επιστήµονες σε αυτές τις τέσσερις
επιστήµες να µπορούν να πηγαίνουν κατά 50% σίγουρα κορίτσια,
έτσι ώστε να έχουµε και την έµφυλη διάσταση σε αυτό. Έχουµε
ήδη εξασφαλίσει και διασφαλίσει 17 εκατοµµύρια ευρώ από το
Ταµείο Ανάκαµψης, τη συνέχιση της χρηµατοδότησης αυτών από
το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να έχουµε περισσότερα STEM - ΚΔΑΠ στο
γυµνάσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Τέλος -και θα µου επιτρέψετε µόνο να κλείσω µε αυτό- για τα
ΚΔΑΠ των ατόµων µε αναπηρία εδώ πέρα στο εθνικό Κοινοβούλιο ζητήσαµε σε όλους εσάς τους τριακόσιους να ψηφίσετε τη
διάταξή µας για την έκτακτη χρηµατοδότηση ΚΔΑΠΜΕΑ και
ΚΔΗΦ, έτσι ώστε µέσω της ΗΔΙΚΑ να βγει το παρουσιολόγιο των
παιδιών που δεν πήγαν λόγω του ότι ήταν ανεµβολίαστα τον
καιρό αυτό, για να µπορέσουµε να αποζηµιώσουµε αυτούς τους
ανθρώπους που τρέχουν είτε ΚΔΗΦ είτε ΚΔΑΠΜΕΑ για τα λειτουργικά τους έξοδα, τα οποία δεν µειώθηκαν, καθ’ ότι οι παρουσίες τους ήταν λιγότερες. Οπότε και σε αυτό ακριβώς έχουµε
προνοήσει.
Νοµίζω ότι σας είπα τα τρία στοιχεία. Για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς συνεχίζουµε ενισχυµένη χρηµατοδότηση, για τα
ΚΔΑΠΜΕΑ συνεχίζουµε και εκεί ενισχυµένη χρηµατοδότηση
25%, για τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης τυπικών παιδιών
συνεχίζουµε την ίδια χρηµατοδότηση. Δεν είναι κάτι στο οποίο
έχουµε ποτέ δεσµευτεί ότι όσο αυξάνεται η ζήτηση τόσο το κρά-
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τος θα την καλύπτει, όµως, δεν πάµε πίσω στη χρηµατοδότηση
που ήδη υπάρχει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στην
τρίτη µε αριθµό 738/6-6-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Καµµία αύξηση στα επιδόµατα αναπηρίας εδώ και έντεκα χρόνια».
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, στις 20 Απριλίου ο Πρωθυπουργός ήρθε και
δήλωσε ότι θα δώσει αύξηση στον κατώτατο µισθό κατά 9,7%.
Να σηµειώσουµε εδώ πέρα ότι µε βάση τους υπολογισµούς για
τους πιο ευάλωτους ανθρώπους ο πληθωρισµός αυτή τη στιγµή
δεν είναι 10%, αλλά ξεπερνά κατά πολύ το 20%, οπότε όλα αυτά
τα ποσά είναι απειροελάχιστα µε βάση τις ανάγκες. Όµως,
έδωσε κάτι.
Την ίδια στιγµή, κυρία Υπουργέ -και ερχόµαστε στα θέµατα
αρµοδιοτήτων σας- εδώ και έντεκα χρόνια δεν έχει δοθεί η παραµικρή αύξηση στα επιδόµατα αναπήρων. Έντεκα χρόνια! Να
συµφωνήσουµε σε αυτή την Αίθουσα ότι το κόστος έχει αυξηθεί
αυτά τα έντεκα χρόνια πάνω από 30%, µε αποκορύφωµα προφανώς τις τελευταίες αυξήσεις; Πώς νοείται σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα -οι οικογένειές τους
τους ενισχύουν χωρίς να έχουν, από το υστέρηµά τους- να
έχουµε µέχρι το 2011 ετήσιες αυξήσεις στα επιδόµατά τους της
τάξης του 7% µε 10% και από το 2011 και µετά όλα αυτά να κόβονται; Πώς είναι δυνατόν να µην απαντάτε στις αιτήσεις των θεσµικών τους φορέων, να µην προχωράτε σε αυτές τις απαραίτητες αυξήσεις;
Θα µου πείτε ότι εσείς έχετε κάνει ένα σχέδιο, το εθνικό σχέδιο
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. Επειδή έχετε σπουδάσει σε αγγλόφωνες χώρες, ξέρετε ότι το action plan δεν σηµαίνει ευχολόγιο στις άλλες χώρες. Το action plan σηµαίνει εκεί
που εφαρµόζεις λες «θα κάνω ένα, δύο, τρία, θα τα κάνω ως
τότε» και γίνονται. Αυτό είναι ένα action plan. Δεν έχουµε κάτι τέτοιο στην περίπτωσή µας αυτή τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µας πείτε, επίσης, ότι έχετε δώσει τα έκτακτα επιδόµατα,
στις 31-12 µία έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 250 ευρώ -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- και στα µέσα Απριλίου, το Πάσχα, ένα
επίδοµα 200 ευρώ για την ακρίβεια. Είναι ξεκάθαρο -το λέει και
η ΕΣΑΜΕΑ, διαβάζω την ανακοίνωσή της- ότι το έκτακτο επίδοµα
κατά της ακρίβειας που θα δοθεί από την Κυβέρνηση δεν µπορεί
ούτε στο ελάχιστο να λειτουργήσει ως αντιστάθµισµα της ακρίβειας. Χρειάζεται ουσιαστική στήριξη µε εύλογες αυξήσεις στα
επιδόµατα αναπηρίας και στις συντάξεις των χαµηλοσυνταξιούχων µε αναπηρία. Είναι δικαίωµα για αυτούς τους ανθρώπους να
µπορούν να επιβιώσουν σήµερα µε τις σηµερινές συνθήκες.
Δεν ζητάµε ένα φιλοδώρηµα εδώ και εκεί, ζητάµε αυτό που δικαιούνται, καθώς σας έχουµε καταθέσει και τα δεκαέξι σηµεία
του Συλλόγου ΑΜΕΑ Ιλίου, που είναι αυτονόητα πράγµατα για
όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουµε και την
απάντησή σας στα σηµεία. Θα επανέλθω και πιο αναλυτικά στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, είναι εύλογη η ανησυχία σας για την άσκηση
γύρω από την αύξηση των επιδοµάτων τόσο αναπηρίας όσο και
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Και αυτό γιατί και µέσα
στην πανδηµία, αλλά και ακόµα περισσότερο τώρα µε την ενεργειακή κρίση και όλη την αύξηση -αν θέλετε- στις τιµές των αγορών προϊόντων η αλήθεια είναι ότι για όλους µας και δη για τους
πιο ευάλωτους η ζωή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Οπότε στο
κοµµάτι αυτό δεν σας κρύβω -και νοµίζω ότι είναι κοινή γνώσηότι πλέον µε το Υπουργείο Οικονοµικών και µε το Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων γίνεται συγκεκριµένη άσκηση ερ-
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γασίας, έτσι ώστε να δούµε στην ίδια λογική µε τον κατώτατο
µισθό, αλλά και το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕΔ πώς µπορούν τα
επιδόµατα και δη τα επιδόµατα που δίνονται στους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και το
επίδοµα αναπηρίας, να ακολουθήσουν τον ίδιο τρόπο της προσαρµογής σε όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Άρα αυτό
είναι κάτι που γίνεται όση ώρα µιλάµε και εγώ ως οικονοµολόγος
προσπαθώ και συµβάλλω όσο µπορώ και όσο µου αποµένει στο
µυαλό στον σκοπό αυτό.
Η αλήθεια είναι, όµως, ότι παράλληλα µε αυτό και παράλληλα
µε την ποσοτική ανά µήνα ενίσχυση και προσαρµογή αυτής στα
πληθωριστικά δεδοµένα -ας πούµε- των αγορών, αυτό που γίνεται είναι οι έκτακτες δόσεις. Γιατί; Γιατί µέχρις ότου καταλάβουµε
και καταλάβουν τα στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών τη διάσταση και τη διάρκεια αυτών των πληθωριστικών πιέσεων πρέπει
να ενισχύσουµε τους συµπολίτες µας. Και το έχουµε κάνει. Το
έχουµε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια τέσσερις φορές µε δύο
έκτακτες ενισχύσεις την περίοδο προ Χριστουγέννων, µε µία
έκτακτη ενίσχυση την περίοδο προ Πάσχα και άλλη µία έκτακτη
ενίσχυση τον Απρίλιο, ανεξαρτήτως Πάσχα, του 2021. Οπότε, δεδοµένου του ότι η πίεση αυτή στο δικό µας το µυαλό είναι µεγάλη και θέλουµε να βοηθήσουµε όσο το δυνατόν αµεσότερα
γίνεται, αυτή η δουλειά γίνεται µέσω των έκτακτων δόσεων.
Παράλληλα, όµως -και σας το λέω- γίνεται αυτή η άσκηση στο
επίπεδο της αναπροσαρµογής -προς τα πάνω προφανώς- των
επιδοµάτων, του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και του επιδόµατος αναπηρίας.
Τώρα, τι ήθελα να σας πω; Η αλήθεια είναι ότι δεν σας κρύβω
ότι χάθηκα λίγο στην πληθώρα των ερωτηµατικών και δη ερωτηµατικών και ερωτηµάτων που δεν αφορούν αποκλειστικά στο δικό
µας εδώ το Υπουργείο και το Υφυπουργείο. Υπάρχουν κοµµάτια
που αφορούν στο Υπουργείο Υγείας, κοµµάτια που αφορούν στο
Υπουργείο Ενέργειας, κοµµάτια που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας, τα οποία και θα καταθέσω εδώ στα Πρακτικά, για να έχετε
κάποιες απαντήσεις που ζήτησα από τα συναρµόδια Υπουργεία,
καθ’ ότι δεν ήµουν εγώ η καθ’ ύλην αρµόδια.
Θέλω να σας πω ότι υποβάλλετε µια ερώτηση στην οποία ουσιαστικά απουσιάζει η πολιτική στόχευση. Διαβάζω µεταξύ άλλων
το αίτηµα για τη συµπερίληψη και άλλων παθήσεων σε αυτές που
χρήζουν προσωπικό βοηθό και δεν καταλαβαίνω, κύριε Βουλευτά. Τελικά, είστε υπέρ ή κατά της υπηρεσίας του «Προσωπικού Βοηθού»;
Γιατί θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι όταν το Κοινοβούλιο αυτό
ψήφισε τον ν.4837, ο οποίος θέσπιζε τον «Προσωπικό Βοηθό»
για κάθε άτοµο µε αναπηρία χωρίς καµµία συγκεκριµενοποίηση,
αν θέλετε, του ποια θα είναι αυτή η αναπηρία -θα είναι κινητική,
θα είναι αισθητηριακή, θα είναι νοητική, θα είναι νευροαναπτυξιακή; Τι θα είναι αυτή η αναπηρία; Όλες εντάσσονται στο πλαίσιο «Προσωπικού Βοηθού»- το κόµµα σας και εσείς ο ίδιος, γιατί
ήταν προφανώς ίδια η γραµµή του κόµµατος σας, ψηφίσατε κατά
και στην ολότητα του νοµοσχεδίου και κατ’ άρθρον. Οπότε ίσως
στη δική σας δευτερολογία, θα µπορούσατε να απαντήσετε σε
αυτό, γιατί πραγµατικά δεν έχω πολυκαταλάβει τον σκοπό της
ερώτησής σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Αρσένη.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εµείς σαν ΜέΡΑ25 είµαστε υπέρ της προστασίας των ανθρώπων µε αναπηρία. Ζητάµε τα αυτονόητα πράγµατα εδώ πέρα. Βέβαια, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο
διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες, οπότε πάρα πολλές φορές
έχουµε διαφωνήσει µε τροπολογίες που µπορεί και να ψηφίζαµε,
ιδίως όταν έρχονται ταυτόχρονα µαζί µε άλλα πράγµατα.
Να σας πω πολύ απλά την εµπειρία µου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν διαφωνούσες σε µια τροπολογία, τη χώριζες στα
δύο και επέλεγες τι θα ψηφίσεις. Αυτά που µας φέρνετε πάρα
πολύ συχνά εδώ πέρα στη Βουλή είναι σε µια τροπολογία να
έχετε πράγµατα µε τα οποία θα συµφωνούσαµε σε ένα µέρος
της τροπολογίας και ένα µέρος που να διαφωνούµε. Εκεί δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε. Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε για να κι-
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νηθεί το πράγµα στα καλύτερα. Ίσως αν η ψήφος µας σε µερικά
θέµατα έκρινε αν θα περάσει ή όχι, να ήταν διαφορετική. Αλλά
αυτό που µας φέρνετε διαρκώς σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι να
βάζετε σε µια τροπολογία κάτι καλό µε κάτι κακό ή κάτι µη ολοκληρωµένο. Ας αλλάξουµε τον Κανονισµό σε αυτήν τη Βουλή για
να µπορούµε να ψηφίζουµε το τµήµα µε το οποίο συµφωνούµε.
Τώρα θέτουµε την έλλειψη εκπροσώπων ΑΜΕΑ στα κέντρα
αποφάσεων και ιδίως σε θέµατα που αφορούν υποδοµές. Αυτό
καταλαβαίνω ότι δεν είναι εντελώς στο Υπουργείο σας, αλλά
είναι στο κοµµάτι που είναι σε συντονισµό µε το Υπουργείο σας.
Έχουµε µηδενική κάλυψη αναλώσιµων υλικών καθηµερινής
χρήσης αυτή τη στιγµή. Να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους: οι πάνες ακράτειας δεν καλύπτονται. Μπορεί για κάποιους
ανθρώπους όλα αυτά να είναι λεπτοµέρειες, όµως, για κάποιους
ανθρώπους που έχουν βαριές αναπηρίες αυτό είναι µια καθηµερινότητα.
Έχουµε µηδενική κάλυψη αναλώσιµων νοσηλείας, επιθέµατα
για κατάκλιση κ.λπ., για ανασφάλιστους ΑΜΕΑ που παίρνουν επιδόµατα από τον ΟΠΕΚΑ. Χρειάζεται επικαιροποίηση της λίστας
βοηθηµάτων. Πλέον δεν ζούµε στη δεκαετία του 1980. Ένας άνθρωπος µε αναπηρία χρειάζεται iPhone, τάµπλετ, λάπτοπ µε κατάλληλες εφαρµογές, γιατί τα συγκεκριµένα έχουν αυτές τις
εφαρµογές. Δεν υπάρχει αυτή η επικαιροποίηση.
Χρειάζονται ράµπες εισόδου και εξόδου σε διάφορες δηµόσιες υποδοµές και στο σπίτι τους. Για τον «Προσωπικό Βοηθό»
δεν έχει συµπεριλάβει την παράλυση µετά από εγκεφαλικό και
άλλα θέµατα αντίστοιχα. Η «Βοήθεια στο Σπίτι» χρειάζεται να
είναι σε εικοσιτετράωρη βάση. Αυτά τα πράγµατα είναι αυτονόητα. Δέχεστε σαν πολιτεία ότι κάποιος χρειάζεται βοήθεια στο
σπίτι και είναι δυνατόν να µην είναι εικοσιτετράωρη; Δηλαδή, αν
συµβεί κάτι σε έναν άνθρωπο µε αναπηρία µια ώρα που είναι
κλειστή η «Βοήθεια στο Σπίτι», τι θα κάνει;
Χρειάζεται ανάπτυξη συστήµατος επαγγελµατιών για την αποκατάσταση φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας.
Χρειάζεται η υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.
Ξέρω ότι ξεφεύγει από την άµεση αρµοδιότητά σας γιατί είναι
στο Υπουργείο Υγείας και το έχω φέρει προς συζήτηση. Όµως
δεν είναι αυτό σηµαντικό κοµµάτι στην εφαρµογή του σχεδίου
δράσης που εσείς θεωρείτε και δικό σας έργο; Αυτή τη στιγµή
καταρρέει αυτό το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, η µοναδική
δηµόσια δοµή που έχουµε.
Χρειάζονται επιδόµατα για τις ιατρικές επισκέψεις κατοίκων
που καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις κινητικών αναπήρων, για τη δηµιουργική απασχόληση για ανήλικους και ενήλικους µε θέµατα αναπηρίας. Κι ένα βασικό θέµα που αφορά
εσάς είναι η «Στέγη Υποστηριζόµενης Διαβίωσης» για µοναχικούς ΑΜΕΑ και ιδίως για αυτούς που χάνουν τον γονέα-βοηθό
τους. Επίσης, ζητάµε χρηµατοδότηση και επέκταση του θεσµού
των σκύλων-οδηγών, προγράµµατα του ΟΑΕΔ –που τα καταργήσατε βέβαια- για την ένταξη των ΑΜΕΑ στην παραγωγική διαδικασία µε επιδοτήσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και κατασκευή
υποδοµών ΑΜΕΑ σε δηµόσια κτήρια.
Αυτά είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες. Εµείς δεν ζητάµε
κάτι ιδιαίτερο. Ζητάµε το άτοµο µε αναπηρία να µην εξαφανίζεται
από την κοινωνία µας και να χρειάζεται να είναι στο σπίτι του,
αλλά να έχει τις δυνατότητες να είναι µέλος αυτής της κοινωνίας.
Η κοινωνία µας φταίει που τα άτοµα αυτά µε τα ζητήµατα αναπηρίας δεν είναι ανάµεσά µας, όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες
και είναι κλεισµένα στο σπίτι τους γιατί δεν µπορούν να κάνουν
τίποτα.
Όσο για την αναφορά για το Υπουργείο Οικονοµικών πραγµατικά θέλω να πω τα εύσηµα. Ευχόµαστε πραγµατικά «καλό
αγώνα». Καταλαβαίνουµε τη δυσκολία σας να τους πείσετε για
τα αυτονόητα. Εύχοµαι να τα καταφέρετε, γιατί αυτό που βγαίνει
προς τα έξω είναι ότι η Κυβέρνηση είναι ανάλγητη αυτή τη
στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μιχαηλίδου,
έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, κοινοβουλευτική δεν είµαι, αλλά η αλήθεια
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είναι ότι κάποιες βασικές διαδικασίες κοινοβουλευτικές τις γνωρίζω. Ο ν.4837, ο νόµος µας δηλαδή για την κοινωνική προστασία
είχε πληθώρα άρθρων για τον «Προσωπικό Βοηθό». Πραγµατικά
στεναχωριέµαι που δεν το γνωρίζετε. Δεν ήταν µια τροπολογία.
Ήταν πληθώρα άρθρων -έξι άρθρα αν δεν κάνω λάθος- τα οποία
όλα, όπως και το νοµοσχέδιο για την κοινωνική προστασία, είχαν
περάσει από δηµόσια διαβούλευση.
Αν θυµάµαι καλά, που θυµάµαι καλά, δεν είχαµε δει κάποια πρόταση ούτε από εσάς ούτε από το κόµµα σας. Το µόνο που θυµάµαι
και µάλιστα είναι και πολύ σύντοµη η µνήµη, καθότι µου το είπατε
πριν λίγο, είναι ξανά ότι δεν ψηφίσατε τίποτα από αυτό. Δεν απείχατε, το καταψηφίσατε και µας λέτε ότι νοιάζεστε για την κοινωνική προστασία και για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόµων µε
αναπηρία.
Ο «Προσωπικός Βοηθός» για εµάς είναι ουσιαστικός µηχανισµός, είναι ουσιαστικό όχηµα αυτόνοµης και ανεξάρτητης διαβίωσης. Δεν είναι µόνο τα επιδόµατα. Και έρχεται το ΜέΡΑ25 και µας
εγκαλεί γιατί δεν αυξάνουµε και άλλο τα επιδόµατα, εφόσον
έχουµε ήδη προβεί σε έκτακτες δόσεις και παράλληλα κοιτάµε τη
δυνατότητα προσαρµογής στον πληθωρισµό και τις πιέσεις που
υπάρχουν στις αγορές προϊόντων και παράλληλα µε αυτό δίνουµε
τις έκτακτες δόσεις.
Αλλά, κοιτάξτε, είµαστε µια Κυβέρνηση που πέρασε πανδηµία
και καταφέραµε και προστατέψαµε όλους τους ηλικιωµένους και
τα άτοµα µε αναπηρία καλύτερα από πάρα πολλές χώρες τις
οποίες φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε καλύτερα από εµένα, από τη θητεία σας στην Ευρωβουλή. Όµως, παράλληλα µε αυτό κάναµε και
µεταρρυθµίσεις και οι µεταρρυθµίσεις δεν χρειάζεται να είσαι αγγλοτραφής για να γνωρίζεις τι σηµαίνει action plan.
Και εδώ στην Ελλάδα η δική µας Κυβέρνηση καλά τα καταφέρνει κάπως σε αυτό. Action plan έχει ο «Προσωπικός Βοηθός» όταν
ήδη έχουν βγει όλες οι δευτερογενείς αποφάσεις µε υπουργικές
υπογραφές που χρειάζονται και οι αποφάσεις έτσι ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραµµα. Action plan υπάρχει όταν σε οκτώ µέρες
από σήµερα κλείνει, αν δεν κάνω λάθος, η πλατφόρµα για όλους
τους ανάπηρους συµπολίτες µας που έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους για να αποκτήσουν αρχικά έναν «Προσωπικό Βοηθό»
στην Αττική. Και βέβαια action plan έχουν και όλα τα προγράµµατα
τα οποία έχουµε εντάξει, έχουµε εξασφαλίσει χρηµατοδότηση και
έχουµε ξεκινήσει στο κοµµάτι της προσβα- σιµότητας.
Υπενθυµίζω ότι εξασφαλίσαµε 24 εκατοµµύρια για την προσβασιµότητα κατοίκων έτσι ώστε όλοι οι συµπολίτες µας να βγαίνουν
από το σπίτι τους και µαζί ή χωρίς τον «Προσωπικό τους Βοηθό»
που εµείς υλοποιούµε, να µπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια
τους όπως οι ίδιοι νοµίζουν.
Και υπάρχουν δύο ακόµα προγράµµατα τα οποία εντάσσονται
και αυτά στο action plan στο οποίο αναφερθήκατε πριν. Είναι το
πρόγραµµα της υποστηριζόµενης διαβίωσης για τριακόσια άτοµα
τα οποία είναι στο φάσµα του αυτισµού, δηλαδή πλήρη επιδότηση
του µισθολογικού και του µη µισθολογικού κόστους παράλληλα
µε τη στήριξή τους εν ώρα εργασίας και πριν και µετά από αυτήν,
αλλά και την ψυχοκοινωνική βοήθεια σε αυτούς ώστε να βρουν τη
θέση εργασίας που θέλουν.
Επίσης, υπάρχει το πρόγραµµα πρώιµης διάγνωσης και παρέµβαση στην αναπηρία. Γιατί αυτό που θέλουµε είναι οι συµπολίτες
µας να είναι όσο πιο λειτουργικοί γίνεται και ο µόνος τρόπος για
να το καταφέρουµε αυτό είναι να παρέµβουν οι ειδικοί επιστήµονες την ώρα που χρειάζεται, δηλαδή πριν την ηλικία των τεσσάρων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κυρία Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
πρώτη µε αριθµό 2484/18-1-2022 ερώτηση του κύκλου αναφορών
και ερωτήσεων του Βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµητρίου
Χαρίτου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε θέµα: «Θα χρηµατοδοτήσετε τις µελέτες και τις κατασκευαστικές εργασίες που χρειάζονται για τη µετεγκατάσταση των κατοί-
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κων του οικισµού Αλάν Κουγιού;».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, σε µια περίοδο βαθιάς οικονοµικής κρίσης
που πλήττεται η πλειοψηφία της κοινωνίας µας, είναι βέβαιο πως
τα πιο αδύναµα τµήµατά της όπως οι χίλιοι πεντακόσιοι Ροµά που
διαβιούν στις παρυφές της πόλης της Κοµοτηνής την βιώνουν µε
τον πλέον δραµατικό τρόπο.
Τα προβλήµατα µεγεθύνονται και γίνονται αβίωτα, όταν ζεις σε
παραπήγµατα χωρίς βασικές υποδοµές αποχέτευσης και ύδρευσης, χωρίς ασφάλεια υγείας, σε συνθήκες υψηλής ανεργίας και
ακραίας φτώχειας και εν τέλει σε κοινωνικό αποκλεισµό. Ίσως ο
οικισµός του Αλάν Κογιού να είναι από τους τελευταίους στη χώρα
που αποτελεί κοινωνικά µία µαύρη τρύπα και σίγουρα δεν τιµά την
κοινωνία µας και κανέναν µας ο αποχαρακτηρισµός και η παραχώρηση το 2004 έκτασης εκατό στρεµµάτων από το ΥΠΑΑΤ.
Η χωροθέτηση και ο χαρακτηρισµός του οικισµού ως χώρου µετεγκατάστασης µέσω του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του
Δήµου Κοµοτηνής το 2012 αποτέλεσαν το αρχικό βήµα. Όµως, µε
πολύ σοβαρή καθυστέρηση και µε τις πολιτικές ευθύνες που σας
αναλογούν φτάσαµε, κυρία Υπουργέ, στην ολοκλήρωση του ειδικού χωρικού σχεδίου από τον δήµο που αναµένει την έγκρισή του
από το ΥΠΕΝ και την έγκριση σχετικού προεδρικού διατάγµατος.
Ως γνωστό, αυτό είναι το πλαίσιο, η προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα έργα κατασκευής των βασικών υποδοµών, όπως της
οδοποιίας, της ύδρευσης, της αποχέτευσης και άλλα, έργα που
σύµφωνα µε τους πρώτους υπολογισµούς της δηµοτικής αρχής
αγγίζουν τα 10 εκατοµµύρια ευρώ και είναι το αιτούµενο σήµερα
για να οδηγηθούµε στη συνέχεια σε µόνιµη µετεγκατάσταση µε
την κατασκευή των κατοικιών, των σχολείων και των άλλων αναγκαίων χώρων.
Η ειδική γραµµατεία Ροµά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τη Γενική
Γραµµατεία Χωροταξίας είχαν εξασφαλίσει χρηµατοδότηση για
την υλοποίηση των έργων υποδοµής. Όµως, η καθυστέρηση της
ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδίου δεν επέτρεψε την αξιοποίησή
της.
Σήµερα, λοιπόν, που έχουν προχωρήσει τα πράγµατα, σας
ρωτώ, κυρία Υφυπουργέ, αν θα εγκρίνετε χωρίς καθυστέρηση
το ειδικό χωροταξικό σχέδιο του Δήµου Κοµοτηνής. Επίσης, αν
είναι στις προτεραιότητάς σας η χρηµατοδότηση της κατασκευής των βασικών έργων υποδοµής και από ποιο συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Τέλος, σας ερωτώ τι ουσιαστικά µέτρα οικονοµικής στήριξης
και κοινωνικής ένταξης θα λάβετε που είναι σήµερα αναγκαία για
τους κατοίκους του οικισµού, προκειµένου να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη τους απέναντι στην πολιτεία, ώστε να υλοποιηθούν
αύριο χωρίς καχυποψίες λύσεις µετεγκατάστασής τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, βεβαίως και είµαστε στην ίδια κατεύθυνση.
Η οµαλή ένταξη του πληθυσµού Ροµά στην κοινωνία είναι κάτι
το οποίο επιδιώκουµε. Και δεν το επιδιώκουµε µόνο µε λέξεις,
µόνο µε στρατηγικά σχέδια, παρ’ ότι έχουµε ήδη καταρτίσει επιτυχώς το εθνικό σχέδιο για την ένταξη των πληθυσµών Ροµά
µέσα στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, αλλά εµπράκτως.
Όµως, θα ήθελα να τονίσω το εξής: Η ερώτησή σας θα έπρεπε
πρωτίστως, αν όχι ολοσχερώς, να αναφέρεται στον συνάδελφό
µου Υπουργό Εσωτερικών. Όχι στον Υπουργό που έχω εδώ
δίπλα µου -ευτυχώς!-, αλλά στον Αναπληρωτή Υπουργό του τον
κ. Πέτσα. Αυτός έχει την αρµοδιότητα για τους δήµους.
Οπότε, ας δούµε τι συγκεκριµένο έχουµε εδώ και νοµίζω ότι η
απάντησή µου θα µας βρει ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση. Η διαδικασία, λοιπόν, είναι η εξής: Όπως γνωρίζετε, ο δήµος καταρτίζει
µια µελέτη και καταθέτει αυτή τη µελέτη στη δική µας Γενική
Γραµµατεία. Ο κ. Σταµάτης, ο Γενικός µου Γραµµατέας, είναι πλήρως ενήµερος και µάλιστα έχει πάει τρεις φορές στην Κοµοτηνή,
γιατί θέλουµε να είµαστε πάνω από το ζήτηµα και να δούµε τι γίνεται ακριβώς. Αφού, λοιπόν, καταρτίσει τη µελέτη, τη µελετούµε
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εµείς και τη δεχόµαστε και πηγαίνει για χρηµατοδότηση -καθότι
µε ρωτήσατε σε ποιο χρηµατοδοτικό πλαίσιο θα µπει- στο εθνικό
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, πληροφορήθηκα ότι είµαστε και αρκετά τυχεροί και αρκετά προχωρηµένοι καθότι στη συγκεκριµένη
περίπτωση για τη συγκεκριµένη µετεγκατάσταση υπάρχει ήδη ο
ανάδοχος, ο οποίος εντός εβδοµάδων θα καταθέσει την µελέτη
αυτή, έτσι ώστε και ο Δήµος Κοµοτηνής να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ένταξης του πληθυσµού
Ροµά, όπου µέσα στον Αύγουστο θα καταθέσουν σε εµάς τις µελέτες τους για να εγκριθούν και µετά να περάσουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, ειλικρινά σας
ακούω µε πάρα πολλή έκπληξη, γιατί εγώ δεν µίλησα γενικότερα
για το εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τους Ροµά και την ένταξη
και του Δήµου της Κοµοτηνής. Σας έθεσα πολύ συγκεκριµένα
ερωτήµατα που αφορούν πρωτίστως το Υπουργείο σας. Όµως,
αντιλαµβάνοµαι ότι µάλλον πάτε να αποποιηθείτε ευθύνες, γιατί
είναι προφανές ότι και για το ειδικό χωρικό σχέδιο -το οποίο είναι
ανάγκη και επείγει να εγκριθεί, έτσι ώστε πράγµατι να υπάρχει το
πλαίσιο για να προχωρήσουν οι όποιες ενέργειες γίνουν στη συνέχεια- έχει προφανώς σχέση και το δικό σας Υπουργείο µε την
έννοια ότι συνδέεται άµεσα µε τα ζητήµατα των Ροµά.
Δεύτερον, κυρία Υφυπουργέ, σας έθεσα πολύ συγκεκριµένα
ερωτήµατα, όπως αν πράγµατι είναι στις προθέσεις σας να υπάρξει χρηµατοδότηση στις βασικές υποδοµές και αν έχετε κάποιο
συγκεκριµένο σχέδιο, για να προχωρήσει πράγµατι η χρηµατοδότηση όλων των βασικών υποδοµών. Απάντηση δεν δώσατε. Δεν
ξέρω αν δεν είναι στις προτεραιότητές σας και αν το κόστος είναι
υψηλό, αλλά είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει η µόνιµη µετεγκατάσταση.
Αν κατάλαβα καλά µε όσα κυρίως γενικά και αόριστα λέτε, µου
δίνετε την εντύπωση ότι εσείς µάλλον θέλετε να αποφύγετε τη βασική αυτή κατεύθυνση της µόνιµης µετεγκατάστασης και µάλλον
σιωπηλά -αφού δεν αναλαµβάνετε δεσµεύσεις- µας µιλάτε για µια
προσωρινή µετεγκατάσταση, για την οποία το Υπουργείο σας
διαρκώς διακονεί στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής ότι κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ακριβώς δεν χρειάζεται
να αναλάβετε δεσµεύσεις για σοβαρές πράγµατι δαπάνες που
χρειάζονται, προκειµένου να γίνουν και οι υποδοµές, αλλά και στη
συνέχεια να προχωρήσουν τα βασικά έργα που χρειάζονται για
την ανέγερση των οικισµών, των σχολείων κ.λπ..
Σας τα λέω αυτά, κυρία Υφυπουργέ, γιατί πρέπει επιτέλους να
αναλάβετε πρωτοβουλίες. Σας επαναλαµβάνω ότι τέτοιες λύσεις
δεν οδηγούν πουθενά, είναι σε λάθος κατεύθυνση και είναι εµβαλωµατικές. Δεν µιλάµε για µικρό αριθµό µετεγκατάστασης ανθρώπων. Μιλάµε για χίλιους τετρακόσιους πενήντα Ροµά και
προφανώς πρέπει στην πράξη και όχι στα λόγια να υποστηρίζετε
ότι πράγµατι εσείς στηρίζετε αυτό το εγχείρηµα στην περιοχή.
Στο τέλος, τέλος, κυρία Υφυπουργέ, υπήρχε συγκεκριµένος
σχεδιασµός από την πλευρά της προηγούµενης Κυβέρνησης. Σας
είπα µε πολλή σαφήνεια ότι πριν απ’ όλα απαιτείται χρηµατοδότηση των βασικών έργων υποδοµής οδοποιίας, αποχέτευσης,
ύδρευσης από το ΠΕΠ, από το περιφερειακό πρόγραµµα και ταυτόχρονα των άλλων βασικών έργων που είναι πιο βαριά από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Αξιοποιήστε τα, κυρία
Υπουργέ και κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά,
υπάρχει αναντιστοιχία ανάµεσα στα λόγια σας και στις πράξεις
σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε κάθε περίπτωση, κυρία Υφυπουργέ, αν δεν το κάνετε εσείς,
προφανώς µια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα αναλάβει να κλείσει και αυτή την πληγή, γιατί είναι µια πληγή που πραγµατικά κακοφορµίζει στο σώµα της ελληνικής κοινωνίας.
Σας ζητώ, λοιπόν, να απαντήσετε πολύ συγκεκριµένα για το αν
πράγµατι τα ερωτήµατα που έθεσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε συνά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δελφε. Μην επαναλάβετε το ερώτηµα. Το είπατε πέντε φορές!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Περιµένω απάντηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, το άκουσε η
κυρία Υπουργός.
Ορίστε, κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, µάλλον ήµουν εξαιρετικά επιεικής και ευγενής
στην απάντησή µου. Κακό µάθηµα αυτό! Δυστυχώς, ακόµα κι αν
είστε τοπικός Βουλευτής και ακόµα κι αν εγώ παίρνω ως δεδοµένο
ότι µπορεί να έχετε το καλύτερο στο µυαλό σας και κυρίως στην
καρδιά σας για την εκπροσώπηση του τόπου σας, φαίνεται να µην
καταλαβαίνετε καθόλου το κοµµάτι της διαδικασίας. Το καταλαβαίνετε; Τι να εγκρίνουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Στη δική σας αρµοδιότητα είναι, κυρία
Υφυπουργέ!
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Βουλευτά, δεν σας διέκοψα!
Τι να εγκρίνουµε; Είστε Βουλευτής του τόπου σας εκεί πέρα.
Κλείνουµε σχεδόν τρία χρόνια εκεί πέρα. Είστε πάνω από τον δήµο
για να µας δώσει µία µελέτη; Τι να εγκρίνουµε; Δεν έχουµε καµµία
µελέτη στα χέρια µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Υπάρχει το ειδικό χωρικό σχέδιο!
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Υπάρχει ανάδοχος αυτή τη στιγµή. Μα,
δεν χρειάζεται αυτό! Δεν είµαστε το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Είµαστε το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και
οφείλετε να γνωρίζετε τη διαδικασία καθότι κοινοβουλευτικός.
Οφείλετε να γνωρίζετε τη διαδικασία αν θέλετε να προασπίσετε
το βέλτιστο συµφέρον του τόπου σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Δεν µας απαντάτε, κυρία Υπουργέ!
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Βουλευτά, ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχουµε λάβει καµµία µελέτη.
Άρα, µη έχοντας λάβει κάποια µελέτη, εµείς δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι, όσο καλή πρόθεση κι αν έχουµε. Καταλαβαίνω ότι
υπάρχει ανάδοχος για τη µελέτη αυτή. Το καταλαβαίνω. Άρα, είµαστε λίγο πιο κοντά. Όµως, τι να κάνει το Υπουργείο µας µόνο
µε το ότι υπάρχει ανάδοχος;
Και έρχεστε και µου λέτε αυτά µη έχοντας καµµία γνώση. Μόνο
κινήσεις εντυπωσιασµού θέλετε να κάνετε για τον πληθυσµό σας
εκεί πάνω;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Αφήστε τα αυτά, δεν σας τιµούν! Γνωριζόµαστε καλά!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: ...(δεν ακούστηκε)
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δεν είναι έτσι! Οι δικοί µας οι Βουλευτές γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείµενό τους.
Κυρία Φωτίου σας παρακαλώ πολύ, εσείς τι µιλάτε από πίσω;
Του Βουλευτή είναι η ερώτηση, δεν είναι δική σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μα, δεν είναι τρόπος αυτός, κυρία Υπουργέ.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δεν είναι τρόπος ο ποιος; Και σας λέω
ήµουν πολύ επιεικής στην αντιµετώπισή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε! Δεν τον διέκοψε η Υπουργός ούτε έκανε κριτική για το πώς ρωτάει. Θα της
πούµε πώς θα απαντάει; Για το όνοµα του Θεού!
Συνεχίστε και κλείστε.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Βουλευτά, ήσασταν τοπικός
Βουλευτής τρία χρόνια. Έπρεπε να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο
Κοινωνικών Υποθέσεων δεν µπορεί να εγκρίνει την οδοποιία!
Ήµαρτον! Φαντάζοµαι γνωρίζετε ότι ανήκει σε άλλο Υπουργείο.
Το δικό µας Υπουργείο δεν µπορεί να εγκρίνει την αποχέτευση,
καθώς και αυτό ανήκει σε άλλο Υπουργείο. Εµείς εγκρίνουµε τη
µελέτη για τον σκοπό αυτής της αναβάθµισης της ζωής των ανθρώπων αυτών που θέλουµε να εντάξουµε κοινωνικά. Είναι µια µελέτη που δεν έχουµε στα χέρια µας. Αν νοιαζόσασταν για τον τόπο
σας, φαντάζοµαι θα είχατε πιέσει, θα είχατε βοηθήσει, θα είχατε
βρει έναν τρόπο να χρηµατοδοτηθεί η µελέτη αυτή, τέλος πάντων,
κάτι θα είχατε κάνει περισσότερο από το να είστε εδώ, να δηµι-
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ουργείτε εντυπώσεις χωρίς καµµία πράξη.
Και κλείνω µε αυτό. Στο κοµµάτι της εικόνας. Ποια εικόνα του
σηµείου; Ποια είναι η εικόνα του δήµου σας εκεί; Υπάρχουν πολύ
συγκεκριµένα πράγµατα που πρέπει να γίνουν. Και ξαναλέω, η
σειρά αυτών είναι µελέτη από τον δήµο στο δικό µας Υπουργείο,
το δικό µας Υπουργείο την εγκρίνει για τον σκοπό αυτής και την
πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων συµφωνεί στον σκοπό της κοινωνικής ένταξης του πληθυσµού αυτού και χρηµατοδοτεί τις δράσεις
αυτές.
Δεν το γνωρίζατε, κακώς. Τώρα νοµίζω το µάθατε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώς.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 743/6-6-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου
(Κώστα) Ζαχαριάδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η
εκτόξευση των χρεών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ συνιστά
πρόκληση προς την κοινωνία και δηµιουργεί ζήτηµα δηµοκρατίας».
Θα απαντήσει ο πάντα παρών Υπουργός Εσωτερικών, κ. Βορίδης.
Κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας
ευχαριστήσω για την άµεση ανταπόκριση.
Θέλω να είµαι ευθύς. Το 2015 τα χρέη της Νέας Δηµοκρατίας
ήταν 198 εκατοµµύρια, το 2016 ήταν 225 εκατοµµύρια, το 2017
ήταν 251 εκατοµµύρια, το 2018 ήταν 279 εκατοµµύρια, το 2019
ήταν 309 εκατοµµύρια, το 2020 ήταν 343 εκατοµµύρια και το 2021
ήταν 381 εκατοµµύρια.
Σας θυµίζω τι µας είπε ο κ. Μητσοτάκης το 2016. Μας είπε ότι
εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες νεοδηµοκράτες δίνουν 1 ευρώ τον
µήνα, 12 ευρώ τον χρόνο, ένα εσπρεσάκι, για να στηρίξουν το
κόµµα.
Δεν ήρθα εδώ σήµερα για να σας πω αυτά τα οποία λέµε εµείς
για τα δάνεια των κοµµάτων. Κάνοντας την προετοιµασία µου
χθες, βρήκα δηλώσεις πολιτικών -που θα σας πω ποιοι είναι- και τι
λέγανε για τα δάνεια των κοµµάτων. Μια δήλωση που είχε γίνει το
2011: «Είναι προφανές πως για να αποπληρώσουν τα κόµµατα ως
το 2022 τα δάνειά τους, θα πρέπει να µην παίρνουν τίποτα από
αυτά που είχαν την περίοδο 2011 - 2022», «Αποδεικνύεται ότι ο
τραπεζικός δανεισµός των κοµµάτων είναι το πιο ακραίο φαινόµενο διαπλοκής, όταν οι διορισµένες διοικήσεις των κρατικών τραπεζών δανείζουν τις ηγεσίες των κοµµάτων, που τους διορίζουν
σε βάρος των µετόχων και των φορολογουµένων». Ποιος τα έλεγε
αυτά; Τα έλεγε κάποιος Συριζαίος; Όχι. Τα έλεγε στις 19 Δεκεµβρίου του 2011 η κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Η κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
Και συνεχίζω µε άλλη ερώτηση. «Δεν έχουν ευθύνη και οι διοικήσεις των τραπεζών αυτών για τις δανειοδοτήσεις; Ποιος αλήθεια
τις ελέγχει; Καλώ τον Οικονοµικό Εισαγγελέα να παρέµβει άµεσα
στο προκλητικό αυτό θέµα και την Τράπεζα της Ελλάδας να αναλάβει το µερίδιο ευθύνης που της αναλογεί». Ποιος τα έλεγε αυτά,
κύριε Βορίδη; Τα έλεγε κάποιος Συριζαίος; Όχι. Τα έλεγε ο κ. Αυγενάκης, ο σηµερινός Υπουργός Αθλητισµού του κ. Μητσοτάκη,
ο πρώην Γραµµατέας της Νέας Δηµοκρατίας. Και έλεγε ο κ. Αυγενάκης, όχι ο κ. Ζαχαριάδης: «Δικαίως λοιπόν ρωτούν οι πολίτες,
πώς µπορούν τα χρεοκοπηµένα κόµµατα να βρίσκουν δάνεια από
µία τράπεζα, ακόµα και ιδιωτική; Τι είδους συµφωνίες έχουν γίνει
αυτήν την ώρα; Το προηγούµενο διάστηµα πληρώνονταν κανονικά
τα δάνεια που είχαν λάβει ή ήταν δανεικά και αγύριστα; Πώς µπορούν οι πολίτες να τους εµπιστεύονται; Πόσο ανεξάρτητα είναι
αλήθεια τα κόµµατα όταν δηµιουργούνται τόσο µεγάλες εξαρτήσεις από συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς οµίλους, οι οποίοι
είναι και µεγαλοµέτοχοι στις τράπεζες που χορηγούν αυτά τα προκλητικά δάνεια;».
Αυτά έλεγαν ο κ. Αυγενάκης και η κ. Μπακογιάννη, κύριε Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ορίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ
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πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Υποθέτω ότι δεν φέρατε τον Υπουργό Εσωτερικών για να διευκρινίσει δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη. Υποθέτω αυτό. Γι’ αυτό πηγαίνω σε αυτά τα οποία πραγµατικά µε ρωτάτε, όχι αυτά τα οποία
αναπτύξατε τώρα, αλλά αυτά που µε ρωτάτε στην ερώτησή σας.
Ρωτάτε λοιπόν, τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριε συνάδελφε:
Σκοπεύει να αναλάβει νοµοθετική πρωτοβουλία, ώστε να αυξηθεί
το ποσοστό από την κρατική χρηµατοδότηση προς τα κόµµατα,
που θα παρακρατείται υποχρεωτικά για την πληρωµή των χρεών
τους; Αυτό µου προτείνετε να κάνω, να αυξήσω την υποχρεωτική
παρακράτηση.
Θα πράξει κάτι αντίστοιχο µε τη βουλευτική αποζηµίωση; Αυτό
είναι το δεύτερο που µου προτείνετε να κάνω. Να κάνω παρακράτηση της βουλευτικής αποζηµίωσης, υποθέτω υποχρεωτική, για
την αποπληρωµή των χρεών των κοµµάτων.
Υπάρχει κάποιο αξιόπιστο σχέδιο εξυπηρέτησης του τραπεζικού
δανεισµού και των κοµµάτων;
Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι όχι, δεν θα αυξήσω την
παρακράτηση. Αν θα κάνω κάτι αντίστοιχο µε τη βουλευτική αποζηµίωση, όχι δεν θα το κάνω. Και αν υπάρχει αξιόπιστο σχέδιο εξυπηρέτησης τραπεζικού δανεισµού και των κοµµάτων, το
Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι ούτε τράπεζα ούτε κόµµα. Είναι
το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ζαχαριάδη,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Βορίδη, σας εκτιµώ για
την ειλικρίνειά σας και την ευθύτητα σας. Δεν θα κάνετε τίποτα.
Τα χρέη θα αυξάνουν 50, 60, 70, 80 εκατοµµύρια τον χρόνο, θα
φτάσουµε τα 390 εκατοµµύρια να γίνουν 1 δισεκατοµµύριο. Τα
χρέη του κόµµατός σας είναι υπολογίσιµο µέγεθος για το ΑΕΠ της
χώρας. Θα τρώτε και θα πίνετε στην υγειά των κορόιδων και δεν
θα κάνετε τίποτα ούτε εσείς ούτε ο Πρόεδρος του κόµµατός σας
που θα έλυνε το πρόβληµα µε έναν εσπρέσο.
Όµως, την ίδια στιγµή που το κόµµα σας αυξάνει κάθε χρόνο
50 εκατοµµύρια τον τραπεζικό δανεισµό, αυτό δεν ισχύει για επιχειρήσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν πρόβληµα στα δάνειά τους.
Αυτό δεν ισχύει για ιδιώτες, οι οποίοι στην τρίτη εβδοµάδα του
µήνα ζορίζονται και δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, να πάνε στο
σουπερµάρκετ, να πάνε στην αντλία των καυσίµων. Εσείς µια χαρά
εδώ και δέκα χρόνια, µέσα στην κρίση, αυξάνετε τα χρέη σας.
Στον κόσµο όµως που χρεοκοπεί του κόβετε το ρεύµα, του κάνετε
κατασχέσεις. Και το καλύτερο από όλα αυτά ποιο είναι; Ότι εσείς,
κύριε Βορίδη σαν κόµµα και όχι σαν άτοµα -σαν άτοµο εσείς προσωπικά, γιατί κάποιοι το κάνουν- συνεχίζετε τον πολυτελέστατο
βίο. Ακριβά συνέδρια, καµπάνιες στα social media, προβολή παντού. Από πού, κύριε Βορίδη, προέρχονται τα χρήµατα για όλες
αυτές τις δραστηριότητες που έχουν τα κόµµατα; Πώς γίνεται
αυτήν τη στιγµή η Νέα Δηµοκρατία να είναι το πιο χρεοκοπηµένο
και το πιο φανταχτερό κόµµα ταυτόχρονα; Δεν συνιστά αυτό
ντροπή για τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι αντιµετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες ενώ την ίδια ώρα το κόµµα σας χρωστάει τα µαλλιά της κεφαλής του και δεν κάνει τίποτα και
Βουλευτές βγαίνουν και λένε «ο τζάµπας πέθανε»; Υπάρχει µεγαλύτερος τζαµπατζής από εσάς; Υπάρχει µεγαλύτερος µπαταχτσής
από τη Νέα Δηµοκρατία στο τραπεζικό σύστηµα και στον ελληνικό
λαό; Την ίδια ώρα έρχεστε µε δικές σας αποφάσεις στη Βουλή
των Ελλήνων και διορίζετε golden boys παντού.
Χρωστάει 380 εκατοµµύρια η Νέα Δηµοκρατία. Δεν θα κάνει
κάτι γι’ αυτό ο Υπουργός των Εσωτερικών, που έχει την ευθύνη
µε βάση το χαρτοφυλάκιο; Ήρθε, όµως, ο Υπουργός Ενέργειας,
ο κ. Χατζηδάκης, και νοµοθέτησε 360 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο
για τον CEO της ΔΕΗ. Στον ίδιο χώρο έγιναν αυτά. Ήρθε ο Βορίδης και λέει: «Δεν µπορώ να κάνω τίποτα και δεν θέλω να κάνω
τίποτα και δεν θα κάνω τίποτα». Ήρθε ο Υπουργός Εργασίας, ως
εκ θαύµατος πάλι, ο κ. Χατζηδάκης, στην ίδια Αίθουσα, και νοµοθέτησε 4.000, 8.000 και 200 χιλιάδες ευρώ για τους διευθυντές
στον ΕΦΚΑ. Ήρθε ο κ. Γεραπετρίτης και νοµοθέτησε αύξηση 70%
στους µισθούς των µετακλητών υπαλλήλων.
Για πόσο καιρό, κύριε Υπουργέ, νοµίζετε ότι µπορείτε να χρεώνετε τον ελληνικό λαό και εσείς να τρώτε και να πίνετε στην υγειά
των κορόιδων;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Τα τελευταία
λόγια προς τον κύριο Υπουργό υποθέτω ότι τα βάζετε εντός εισαγωγικών. Το λέω αυτό γιατί στα Πρακτικά αυτά δεν φαίνονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Εντός εισαγωγικών. Λαϊκή
σοφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε συνάδελφε, να σας ενηµερώσω τώρα για ορισµένα στοιχεία τα οποία
θα καταδείξουν όχι απλώς το λαϊκιστικό της συνολικής τοποθετήσεώς σας, αλλά το θεσµικά επικίνδυνο της τοποθετήσεώς σας.
Χρηµατοδοτήσεις των κοµµάτων: Το 2021 ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε στην
πρώτη δόση τακτικής επιχορήγησης 4.097.294, στη δεύτερη δόση
455.254, στην τρίτη δόση 2.731.529. Αυτά συνολικά µάς κάνουν
περίπου 7.200.000.
Η Νέα Δηµοκρατία αντιστοίχως έλαβε: 5.075.783,31 ως πρώτη
δόση, 563.275,93 ως δεύτερη δόση, 3.383.855,54 ως τρίτη δόση.
Συνολικά αυτά τα ποσά είναι γύρω στα 9 εκατοµµύρια.
Το δεύτερο, το οποίο θέλω να σας πω, είναι το εξής: Ασφαλώς
εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ ως Υπουργός Εσωτερικών το κόµµα της
Νέας Δηµοκρατίας. Υπάρχει, λοιπόν, και κάτι βαθιά αντιθεσµικό
σε αυτό που κάνετε, διότι θέλετε να µιλήσετε µε τον Υπουργό
Εσωτερικών, λες και είναι ο εκπρόσωπος των οικονοµικών της
Νέας Δηµοκρατίας. Χωρίς, όµως, να µπω σε αναλυτικό πειρασµό,
γιατί έχω και θεσµικούς περιορισµούς τώρα εδώ, να σας ενηµερώσω λίγο για τα ζητήµατα της χρηµατοδότησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, στον ισολογισµό της τον τελευταίο
θα δείτε ότι εγγράφει συνολικά έσοδα 12 εκατοµµύρια. Η κρατική
χρηµατοδότηση είναι 9 εκατοµµύρια ευρώ και 3 εκατοµµύρια είναι
τα έσοδά της συνολικά από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Έσοδα, λοιπόν, 12 εκατοµµύρια. Έξοδα: 45 εκατοµµύρια. Από αυτά τοκοχρεολύσια: 42.500.000.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζαχαριάδη, συνεχίζοντας τις σκέψεις σας από την ερώτησή σας, το εξής: Να αυξηθεί το ποσοστό
που θα παρακρατείται υποχρεωτικά από την επιχορήγηση των
κοµµάτων. Θέλετε να παρακρατήσουµε το 100%, κύριε Ζαχαριάδη. 100%. Δεν θέλω να ολιγωρείτε στην υπεράσπιση των τραπεζών! 100%.
Θα κάτσουµε, λοιπόν, να δεσµεύσουµε άλλα 9 εκατοµµύρια.
Δεν έχει χρηµατοδότηση κρατική η Νέα Δηµοκρατία. Θέλετε να
κάνουµε και κάτι άλλο; Να κάνω κάτι αντίστοιχο και µε τη βουλευτική αποζηµίωση. Οι συνάδελφοι µου και εσείς έχετε καθαρές
απολαβές στο τέλος του χρόνου 55.000 µε 60.000. Αυτό είναι οι
καθαρές απολαβές σας. Δεν υπολογίζω τα έξοδα των γραφείων
σας, δεν υπολογίζω τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά προ φόρου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έτσι µπράβο, για να
µην ξεχνιόµαστε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θέλετε να
σας τα δεσµεύσουµε, συνάδελφοι, όλα; Δεν θα παίρνετε τίποτε.
Μηδέν. Αυτό µας κάνει, κύριε Ζαχαριάδη, άλλα 9 εκατοµµύρια.
Εννοώ τα 55 χιλιάρικα επί τους εκατόν πενήντα επτά συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας. Άρα, εννέα και εννέα ίσον δεκαοκτώ. Υπολείπονται για να πληρωθούν οι τόκοι άλλα 24.
Και πάµε τώρα στο θεσµικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Εγώ θα τα πληρώσω, δηλαδή;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εννοείται,
κύριε Ζαχαριάδη, ότι εσείς προσωπικά είµαι βέβαιος ότι αν είχατε
θα θέλατε να τα πληρώσετε. Να εξηγήσω γιατί; Γιατί θα θέλατε,
γιατί είµαι βέβαιος ότι εσείς προσωπικά -όχι αυτά που µας είπατε,
γιατί αυτά υποθέτω ότι σας βάζει να τα λέτε το κόµµα σας- θα υπερασπιζόσασταν τη θεσµική λειτουργία των κοµµάτων.
Η ερώτησή σας ανοίγει κάτι πιο ενδιαφέρον.
Για ποιον λόγο, κύριε Ζαχαριάδη, ο κρατικός προϋπολογισµός
χρηµατοδοτεί τα πολιτικά κόµµατα; Για ποιον λόγο δίνει λεφτά ο
φορολογούµενος για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων;
Γιατί το κάνει αυτό; Υπάρχει κανένας λόγος; Γιατί να µην πούµε
«µηδέν η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, ό,τι παίρνουν
από τις εισφορές των µελών τους»;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξέρετε γιατί το κάνει, κύριε Ζαχαριάδη; Γιατί το Σύνταγµά µας
πιστεύει στην κοµµατική λειτουργία, αναθέτει ρόλο στα πολιτικά
κόµµατα, τα πολιτικά κόµµατα έχουν συγκεκριµένη λειτουργία, σηµαντική, κρίσιµη για τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος.
Ξέρετε γιατί τα χρηµατοδοτεί, κύριε Ζαχαριάδη; Γιατί δεν θέλει
να είναι εξαρτηµένα, γιατί δεν θέλει να δηµιουργούν σχέσεις που
τα δεσµεύουν µε συµφέροντα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, τα χρηµατοδοτεί ο προϋπολογισµός τα πολιτικά κόµµατα και κάνει επιλογή ο νοµοθέτης ακριβώς αυτού του
χαρακτήρα.
Τι έρχεστε τώρα εσείς και λέτε; Κάτι απολύτως αλυσιτελές. Να
µην έχει, δηλαδή, εισόδηµα η Νέα Δηµοκρατία, να µην έχουν εισόδηµα οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, άρα το µεγαλύτερο
πολιτικό κόµµα της χώρας στην πραγµατικότητα να µην µπορεί να
επιτελέσει τη λειτουργία του έτσι όπως ορίζει το Σύνταγµα. Και
αυτό γιατί; Γιατί δεν θέλετε η Νέα Δηµοκρατία να έχει πολιτική
δράση, κύριε Ζαχαριάδη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τι ταπεινή προσέγγιση είναι αυτή; Επειδή δεν µπορείτε να αντιπαρατεθείτε, αυτό που σκεφτήκατε, κύριε Ζαχαριάδη, είναι να καταργήσετε την κρατική χρηµατοδότηση στα πολιτικά κόµµατα;
Αυτό καταφέρατε να µας πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βορίδη, ελάτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Σας εξήγησα το πόσο λαϊκίστικο…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία Φωτίου, µε χαρά να µιλήσουµε µια άλλη φορά, όταν θα κάνετε ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Φωτίου, ο κ. Ζαχαριάδης έκανε ερώτηση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Απολαµβάνω τα επτά λεπτά της οµιλίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, κλείστε, γιατί πρέπει να µπω στο νοµοσχέδιό σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η κ. Φωτίου
διεγέρθηκε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Φωτίου, τι να
σας κάνω τώρα; Ερώτηση στον Βορίδη θέλατε. Τι να κάνουµε
τώρα; Απαντάει ο Βορίδης. Να τον µαστιγώσω;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Για να
κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέω το εξής: Σας κατέδειξα το λαϊκίστικο
και το αλυσιτελές των όσων λέτε. Στην πραγµατικότητα…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία Φωτίου, κάντε µου τη χάρη σας παρακαλώ πολύ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι, δεν σας την κάνω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Να µου την
κάνετε γιατί δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό. Κάντε µου τη
χάρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι θέµα χάρης.
Είναι θέµα Κανονισµού της Βουλής. Χάρες δεν κάνω εγώ από το
Προεδρείο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Επανέρχοµαι και κλείνω: Σας κατέδειξα το αλυσιτελές των όποιων επιχειρηµάτων σας. Σας κατέδειξα τον λαϊκιστικό χαρακτήρα. Όλα αυτά
τα οποία λέτε, το µόνο το οποίο κάνουν, είναι να υπονοµεύουν
στην πραγµατικότητα την οµαλή λειτουργία του κοµµατικού φαινοµένου. Και αντί να έρθετε εδώ… Το πώς έχουν διαµορφωθεί τα
χρέη των κοµµάτων το έχουµε συζητήσει σε εβδοµήντα επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε. Τελειώσαµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας εξηγώ,
κύριε Ζαχαριάδη, γιατί είναι επικίνδυνες οι απόψεις που διατυπώνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για πέντε λεπτά και κατόπιν θα
συνεχίσουµε µε νοµοθετική εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταµοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και
άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου
τοµέα».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση στις
2 Ιουνίου 2022 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία έως δύο συνεδριάσεις ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών. Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι
το τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση επί της εισηγητικής αυτής
διαδικασίας. Θα δούµε πόσοι θα εγγραφείτε και ανάλογα µε τον
αριθµό µάλλον θα πάµε και αύριο και θα δούµε και τι ώρα θα τελειώσουµε σήµερα. Λογικά, αφού θα πάµε και αύριο, θα φροντίσουµε να µην πάµε σήµερα πάρα πολύ αργά, αλλά αυτό θα το
καθορίσουµε αφού κλείσει ο κατάλογος των εγγεγραµµένων.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Παναγής Καππάτος για δεκαπέντε λεπτά. Κούµπωσε και το σακάκι, κοµψότατος!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
Να ανοίξει και το σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Καληµέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ηµέρα συµπίπτει µε την Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών. Δεν θα µπω όµως
στον πειρασµό να την παροµοιάσω µε την κατάσταση που το νοµοσχέδιο καλείται να διορθώσει. Και δεν θα το κάνω γιατί πιστεύω πως, παρά το βάθος του προβλήµατος που σήµερα
συζητούµε, που φαντάζει πράγµατι ωκεανός, υπάρχει κάτι που
µας κάνει να αισιοδοξούµε.
Η στοχοθεσία, η αξιολόγηση και η ανταµοιβή για την ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης έρχονται
πρώτη φορά προς ψήφιση στη Βουλή, όχι όµως και στην κοινωνία.
Εκείνη έχει δώσει την ψήφο εµπιστοσύνης της στην ανάγκη αξιολόγησης και αποτελεσµατικότητας πολύ πριν τη σηµερινή µας συζήτηση. Και αν αυτή η καθυστέρησή µας µπορεί να χαρακτηριστεί
ως µια µικρή ήττα, έχει σηµασία που συζητούµε σήµερα υπό συνθήκες θεσµικής ηρεµίας και πολιτικής νηφαλιότητας.
Είναι χρήσιµο και µε δεδοµένη την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην επιτροπή που προηγήθηκε να καταγράψουµε το περιβάλλον εντός του οποίου συζητούµε το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών. Και όταν αναφέροµαι στο περιβάλλον,
εννοώ το προϋπάρχον πλαίσιο της αξιολόγησης στο δηµόσιο,
αλλά και την ωριµότητα της κοινωνίας να αποδεχθεί τη φιλοσοφία του κειµένου που εισηγούµαστε σήµερα.
Ξεκινώ από το πρώτο. Αξιολόγηση στο δηµόσιο υπάρχει τυπικά; Ναι, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που έφερε και
ψήφισε το 2016 τον σχετικό νόµο. Υπάρχει ουσιαστικά; Η απάντηση είναι όχι. Με το 90% σχεδόν των αξιολογούµενων να λαµβάνει πολύ υψηλή βαθµολογία είναι ηλίου φαεινότερο ότι κάτι
πάει λάθος. Η αποφυγή αιτιολόγησης της βαθµολογίας αυτής
και η απουσία ενστάσεων εκ µέρους των υπό αξιολόγηση υπαλλήλων µάς χτυπούν το καµπανάκι ότι το σύστηµα πολύ απλά δεν
λειτουργεί.
Αναφορικά µε το δεύτερο, η ελληνική κοινωνία έχει διατηρήσει
στη µνήµη της τόσο την εµπειρία της δεκαετούς οικονοµικής κρίσης όσο και την πανδηµία που δεν έχουµε ακόµη ξεπεράσει. Η
εµπειρία µας αυτή µας έχει εξοπλίσει µε τη θεσµική ωριµότητα
να φιλτράρουµε διαφορετικά κάθε προσπάθεια αλλαγής σε µια
κατάσταση που δεν µας αρέσει.
Ειπώθηκε κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην επιτροπή ότι το σχέδιο που συζητούµε δεν βρέθηκε αντιµέτωπο µε
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κοινωνικές αντιδράσεις, όπως θα αναµέναµε σε διαφορετικές
συνθήκες. Αυτό είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι το γεγονός
πως οι Έλληνες πολίτες γνωρίζοντας πια το τι προηγήθηκε, περιµένουν από εµάς λίγα και συγκεκριµένα λόγια, παρεµβάσεις
ουσίας για την ουσία των προβληµάτων, ρυθµίσεις που διαρκούν
και αντέχουν στον χρόνο, που είναι σε θέση να αλλάξουν τη δηµόσια διοίκηση χωρίς να ανατρέψουν συνθήκες και δεδοµένα µε
θετικό πρόσηµο.
Με το σχέδιο νόµου που συζητούµε και ψηφίζουµε σήµερα ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις του περιβάλλοντος που προανέφερα. Για να καταλάβουµε δε τι νοµοθετούµε, έχει ενδιαφέρον να
καταγράψουµε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το παρόν κείµενο δεν εµφανίζει.
Εκείνο που δεν κάνουµε είναι να ανακυκλώνουµε ένα σύστηµα
δήθεν αξιολόγησης από το οποίο τελικά κανείς δεν βγήκε κερδισµένος ούτε οι υπάλληλοι που δεν αξιολογήθηκαν ούτε οι προϊστάµενοί τους, η απόδοση των οποίων δεν έχει µέχρι στιγµής
µετρηθεί ούτε τελικά οι πολίτες που µας βρίσκουν να αντιδικούµε
για ερωτήµατα που έχουν ήδη απαντηθεί στο κοινωνικό πεδίο.
Αντίθετα, εκείνο που κάνουµε σήµερα είναι η διαµόρφωση
ενός πλαισίου δεξιοτήτων για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Οριοθετούµε µε άλλα λόγια µια
οµπρέλα εννέα δεξιοτήτων, ώστε µε τρόπο διαφανή και λειτουργικό να αποτελέσουν ένα πραγµατικό σηµείο αναφοράς για το
σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού στο
δηµόσιο που στοιχειοθετείται στη βάση των διεθνών καλών πρακτικών οι οποίες διευρύνουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου
δυναµικού και τις ευκαιρίες που µπορούµε σήµερα να διαµορφώσουµε.
Έχοντας ήδη απαριθµήσει ήδη τις δεξιότητες αυτές, είναι προτιµότερο να σταθούµε στη στόχευσή τους στο πλαίσιο της δηµόσιας υπηρεσίας. Από την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του
πολίτη στην εκπλήρωση του δηµοσίου συµφέροντος µε οµαδικό
τρόπο, από την προσαρµογή του υπαλλήλου σε νέες συνθήκες
στην ιεράρχηση καθηκόντων και την επίλυση συγκρούσεων, προσφέρουµε στη διοίκηση του δηµοσίου τοµέα ένα εργαλείο ικανό
να υποστηρίξει τη διαδικασία αξιολόγησης και την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας, όπως την εισηγούµαστε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Κάτι άλλο που δεν κάνουµε είναι να παρουσιάσουµε µια σειρά
άσχετων µεταξύ τους στοιχείων, βαφτίζοντάς τους «στόχους».
Αντιθέτως, θεσπίζουµε ένα νέο λειτουργικό και διαφανές πλαίσιο
στοχοθεσίας που εξειδικεύεται σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, ενώ
καθορίζεται κατόπιν συνεργασίας και συµφωνίας.
Ορίζεται ακόµη ελάχιστος υποχρεωτικός αριθµός τριών στόχων ανά οργανική µονάδα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Ένας
από αυτούς τους στόχους εντάσσεται σε µία από τις ακόλουθες
κατηγορίες: παρεχόµενες υπηρεσίες, εσωτερική οργάνωση και
λειτουργία, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων.
Υιοθετούµε παράλληλα ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης στον δηµόσιο τοµέα, βασισµένο στη λογική των δεξιοτήτων
σε µια διπλή διάσταση: τον προσδιορισµό αφ’ ενός του επιπέδου
δεξιοτήτων του υπαλλήλου συνδυαστικά µε τις αρµοδιότητες της
µονάδας του, την κατάρτιση αφ’ ετέρου ενός πλάνου πρωτοβουλιών απαραίτητων για τη συνεχή ανάπτυξη και ενδυνάµωση του
ανθρώπινου δυναµικού.
Η έννοια της οµάδας, η υλοποίηση των στόχων και η κινητοποίηση των υπαλλήλων είναι ιδέες που δεν µας τροµάζουν, αλλά
µας προκαλούν, µας προκαλούν να σκεφτούµε ότι είναι ικανές
να αναπτυχθούν στον δηµόσιο τοµέα. Σε αυτόν τον σχεδιασµό ο
προϊστάµενος αποτελεί το επίκεντρο της προσέγγισης. Είναι ο
µόνος που αξιολογείται µε βαθµό τόσο για την επίτευξη των στόχων όσο και για τις δεξιότητές του, ενώ λογοδοτεί και ελέγχεται
για τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας του.
Ο αξιολογητής επιλέγει µε γνώµονα τους στόχους της µονάδας
και τον ρόλο του αξιολογούµενου σε αυτήν τρεις δεξιότητες του
αξιολογούµενου που θεωρεί ότι µπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο. Η τελική έκθεση της αξιολόγησης προϊσταµένου περιλαµβάνει τη βαθµολογία την υποχρεωτική επιλογή τριών δεξιοτήτων
προς ανάπτυξη και µία έως τρεις αναπτυγµένες δεξιότητες.
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Στην περίπτωση αντίθετα του υπαλλήλου, η έκθεση περιλαµβάνει την υποχρεωτική επιλογή τριών δεξιοτήτων προς ανάπτυξη
και µίας έως τρεις αναπτυγµένες δεξιότητες. Στόχος είναι η ενδυνάµωση της προστιθέµενης αξίας του αξιολογούµενου στην
εκπλήρωση των στόχων της οµάδας ειδικά, αλλά και της υπηρεσίας γενικότερα.
Την ίδια στιγµή, σε µια λογική αξιολόγησης από κάτω προς τα
πάνω, καθιερώνεται ο σφυγµός της οµάδας, δηλαδή η αποτύπωση της γνώµης των άµεσα ιεραρχικά υφιστάµενων υπαλλήλων
της οργανικής µονάδας, µε ερωτήσεις προσανατολισµένες στην
αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της οργανικής µονάδας συνολικά.
Ακόµη εισάγουµε τον θεσµό του συµβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού στη δηµόσια διοίκηση. Πρόκειται για εργαλείο οριζόντιου χαρακτήρα που τίθεται στη διάθεση των
δηµόσιων υπηρεσιών και των προϊσταµένων, ώστε να αποτελέσει
σηµείο επαφής για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού. Σε κάθε
Υπουργείο ορίζονται ένας ή περισσότεροι σύµβουλοι µε εξαίρεση συγκεκριµένα Υπουργεία, όπως το Εξωτερικών, το Προστασίας του Πολίτη και το Εθνικής Άµυνας. Στις ανεξάρτητες αρχές,
στο πλαίσιο της θεσµικής τους αυτονοµίας, οι σύµβουλοι ανάπτυξης ορίζονται µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων διοίκησής τους.
Το αντικείµενο εργασίας του συµβούλου εντοπίζεται σε ζητήµατα εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης και τον σχεδιασµό δράσεων ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Ο σύµβουλος
παρέχει συµβουλευτική συνδροµή και υποστήριξη στο προσωπικό τού οικείου φορέα και των εποπτευόµενων φορέων του στο
επίπεδο της αξιολόγησης, υποστηρίζει και συνεπικουρεί την αρµόδια οργανική µονάδα για ζητήµατα διοικητικής υποστήριξης
και ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης. Για το έργο που επιτελέστηκε και την αποτελεσµατικότητα των δράσεων συντάσσει ετήσια έκθεση και την
υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και τη Γενική Γραµµατεία
Ανθρώπινου Δυναµικού του δηµοσίου τοµέα. Η αρµόδια, τέλος,
για θέµατα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναµικού
οργανική µονάδα του οικείου φορέα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται, να παρέχει στοιχεία και να υποστηρίζει το έργο του
συµβούλου ανάπτυξης.
Μια ακόµη καινοτοµία του νοµοσχεδίου αφορά στην καθιέρωση συστήµατος κινήτρων και ανταµοιβής για τους υπαλλήλους. Πρόκειται για πιλοτικό µηχανισµό επιβράβευσης της
υλοποίησης συγκεκριµένων και προσυµφωνηµένων στόχων, που
αφορούν στα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων, τα έργα
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και
την υλοποίηση των δηµοσιονοµικών στόχων που το Υπουργείο
Οικονοµικών έχει θέσει.
Με αυτή τη λογική, επιλέγονται για την πιλοτική εφαρµογή της
ρύθµισης συγκεκριµένες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων, εκείνοι που σχετίζονται µε την υλοποίηση των στόχων των ετήσιων
σχεδίων δράσης, των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και των δηµοσιονοµικών πολιτικών.
Παράλληλα, το κίνητρο λειτουργεί και ως ένα διοικητικό εργαλείο που παρέχεται στον προϊστάµενο της οργανικής µονάδας,
που του δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας και της
τεχνογνωσίας των υπαλλήλων για την υλοποίηση των στόχων
προς όφελος της κοινωνίας, της οικονοµίας και της ανάπτυξης.
Μια επιπλέον κατηγορία είναι των δικαστικών υπαλλήλων. Γι’
αυτούς εφαρµόζεται προσωρινώς σύστηµα ανταµοιβής στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος
είναι αφ’ ενός η επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης και
αφ’ ετέρου η υλοποίηση συγκεκριµένων στόχων των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται. Η θεµελίωση µιας µεθόδου αυτοαξιολόγησης των
υπηρεσιών και φορέων του δηµοσίου αποτελεί ακόµη µια ρύθµιση που το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει. Εκείνη αφορά στην καθιέρωση του κοινού πλαισίου αξιολόγησης ως προτύπου
ολοκληρωµένης ανάλυσης της απόδοσης µιας οργάνωσης.
Σκοπός του είναι τόσο η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
της µονάδας όσο και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης µιας νέας
κουλτούρας ποιότητας στη δηµόσια διοίκηση. Για τον λόγο αυτό
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θεσπίζεται ο κύκλος ποιότητας δηµόσιων οργανώσεων. Πρόκειται για εργαλείο µε αντικείµενο τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση των µελών του σε πραγµατικό χρόνο µέσω της χρήσης
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι αρµοδιότητές του εµπίπτουν στο κοινό πλαίσιο αξιολόγησης σε θέµατα ποιότητας και σύγχρονων µεθόδων διοίκησης στον δηµόσιο τοµέα.
Η αυτοαξιολόγηση αφορά στην εφαρµογή του κοινού πλαισίου
αξιολόγησης από τους ίδιους τους υπαλλήλους του φορέα. Η
αντίληψη των ίδιων εργαζοµένων για τη λειτουργία του φορέα
που υπηρετούν και τις ανάγκες βελτίωσης που πρέπει να επέλθουν έχει εξαιρετικά βαρύνουσα σηµασία. Έχει σηµασία να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος
εντός του οποίου καλούνται να υλοποιήσουν στόχους και να εκπληρώσουν την αποστολή της υπηρεσίας τους.
Με δεδοµένο τον µη υποχρεωτικό χαρακτήρα του κοινού πλαισίου αξιολόγησης παρέχονται κίνητρα για την ορθή και ολοκληρωµένη εφαρµογή του. Τα κίνητρα αυτά εντοπίζονται σε θέµατα
στελέχωσης των φορέων και συγκεκριµένα στην κινητικότητα και
στον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων.
Για την κινητικότητα, µε την αξιολόγηση των αιτηµάτων των
φορέων και την τεκµηρίωση των σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, συνεκτιµάται η προσκόµιση από τον φορέα
πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωµένης εφαρµογής του κοινού πλαισίου.
Για τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων και την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού συνεκτιµάται
και εδώ η προσκόµιση του πιστοποιητικού εφαρµογής από τον
φορέα.
Ιδιαίτερη θέση στη συζήτησή µας έχουν οι συστάσεις της
GRECO στο καθεστώς των συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων. Το παρόν σχέδιο νόµου ενσωµατώνει τις παρατηρήσεις
αυτές στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας
και της λογοδοσίας. Η διευκρίνιση των υποχρεώσεων των συνεργατών, υπό το πρίσµα υψηλών προτύπων ακεραιότητας, κανόνων
δεοντολογίας και της αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων,
είναι προτάσεις που διέπουν το τρίτο µέρος του σχεδίου συνολικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω την εισήγησή µου
µε µια επισήµανση που πρέπει νοµίζω να καταγραφεί: Καµµία
στοχοθεσία, καµµία αξιολόγηση, κανένα κίνητρο δεν µπορούν να
εκπληρώσουν τον σκοπό τους αν δεν συνοδεύονται από την υιοθέτηση µιας στρατηγικής για τη διαχείριση της αλλαγής. Το
δίχως άλλο, η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης
περνά µέσα από την εφαρµογή των ρυθµίσεων που ψηφίζουµε
σήµερα, ρυθµίσεις που φέρουν τα επιτελικά στελέχη και τη διοίκηση του δηµοσίου ιεραρχικά ενώπιον της διαχείρισης µιας σηµαντικής αλλαγής στη µέχρι σήµερα οργανωτική κουλτούρα.
Η µετάβαση αυτή από το σηµερινό καθεστώς στο νέο θα είναι
επιτυχής όταν λάβει χαρακτήρα αναπτυξιακό και µετασχηµατιστικό, δηλαδή όταν ο λόγος υλοποίησής της γίνει κατανοητός,
όταν αντιληφθούµε ότι η µετατόπιση προς την αξιολόγηση των
δεξιοτήτων δεν είναι πολυτέλεια αλλά είναι ανάγκη. Εξηγήσαµε
σήµερα ότι οι λειτουργοί της δηµόσιας διοίκησης είναι έτοιµοι
για µια τέτοια αλλαγή, είναι σύµφωνοι σε µια τέτοια αλλαγή. Η
κοινωνία είναι επίσης έτοιµη.
Ευτυχώς για τον τόπο υπάρχει σήµερα µια πολιτική δύναµη
που τη φωνή της κοινωνίας, τις προκλήσεις της διοίκησης και τις
ανάγκες των υπαλλήλων κάθε βαθµίδας τις αντιλαµβάνεται. Το
νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα -και είχα την τιµή να εισηγηθώ-, αυτή ακριβώς την αντίληψη µετατρέπει σε νόµο του κράτους.
Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Υπουργό των
Εσωτερικών, τον κ. Βορίδη, και τους συνεργάτες του, για αυτό
το εξαιρετικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα φέρει µεγάλη αλλαγή στη
λειτουργία του δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος
Μεϊκόπουλος.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε το οποίο η Κυβέρνηση κατά
δήλωση του Υπουργού κ. Βορίδη εισάγει ένα νέο µοντέλο αξιολόγησης, µια διαφορετική αξιολογική φιλοσοφία, που φιλοδοξεί
να αλλάξει τη νοοτροπία στο δηµόσιο. Προσήλθαµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στη διαβούλευση µε θετική διάθεση και ειλικρινή πρόθεση να συµβάλουµε και να συζητήσουµε µε ποιον
τρόπο οι δηµόσιες υπηρεσίες θα γίνουν πιο λειτουργικές, πώς
θα αναβαθµιστεί το ανθρώπινο δυναµικό και θα βελτιωθεί η αποδοτικότητά του και, εν τέλει, ο στρατηγικός στόχος, πώς οι πολίτες θα εξυπηρετούνται πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο
αποτελεσµατικά. Διατυπώσαµε, κυρίες και κύριοι, τις παρατηρήσεις µας επί της ευρύτερης στόχευσης και των φερόµενων ως
καινοτοµιών του νοµοσχεδίου καλόπιστα, πλην όµως γειωµένα
µε την πραγµατικότητα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Με απογοήτευση άκουσα τον κύριο Υπουργό -ας µου επιτραπεί ο όρος- να «τσουβαλιάζει» τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις
που διατυπώθηκαν από το σύνολο της Αντιπολίτευσης, κάνοντας
λόγο χαρακτηριστικά για αριστερή αντιπολίτευση µε κριτική και
χαρακτηριστικά εξ επαγγέλµατος. Εκτιµώ ακόµα, κύριε Υπουργέ,
ότι κατά την ακρόαση των φορέων ακούσατε µάλλον επιλεκτικά
τις τοποθετήσεις τους και ερµηνεύσατε εντελώς υποκειµενικά
την απουσία παρουσίας της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και
κατατέθηκαν από τους θεσµικούς φορείς στοιχίζονται στον µεγαλύτερο βαθµό µε τα σηµεία της κριτικής µας. Η ουσία όµως,
κύριε Υπουργέ, είναι να παρακολουθήσουµε αν η νοµοθετική
πρωτοβουλία απαντά µε θετικό και πειστικό τρόπο στα θεµελιώδη ερωτήµατα από τα οποία κρίνεται αν ένα σύστηµα αξιολόγησης είναι αξιόπιστο και αποτελεσµατικό. Τι αξιολογούµε, πώς
αξιολογούµε, ποιος αξιολογεί;
Τι αξιολογούµε λοιπόν; Αξιολογείται η ατοµική επίδοση και
απόδοση των υπαλλήλων και των προϊσταµένων και όχι η απόδοση της οργανικής µονάδας µέσα στην οποία εργάζονται,
χωρίς να εξετάζεται αν οι µονάδες αυτές έχουν διασφαλίσει τις
αναγκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις για να φτάσουν στην επίτευξη του στόχου τους, αν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και την υλικοτεχνική υποδοµή, αν είναι κατάλληλα
στελεχωµένες και οργανωµένες. Απουσιάζει δε οποιαδήποτε
πρόβλεψη για ένα πλαίσιο υποστήριξης των µονάδων µε πόρους
και τρόπους βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.
Άρα αξιολογούνται, εν τέλει, ατοµικά προϊστάµενοι και υπάλληλοι, είτε έχουν καλή είτε κακή ηγεσία, είτε έχουν υλικοτεχνικά
µέσα είτε όχι, είτε η υπηρεσία τους είναι καλά οργανωµένη και
στελεχωµένη είτε δεν είναι.
Δεύτερον, πώς αξιολογούµε; Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι
προϊστάµενοι αξιολογούνται βάσει ενός πλαισίου δεξιοτήτων,
πολλές από τις οποίες ορίζονται ασαφώς και αόριστα, αφήνοντας τραγικά περιθώρια για υποκειµενισµό και φαινόµενα διαφάνειας. Για την αντιγραφή καλών πρακτικών, κύριε Υπουργέ, που
εφαρµόζεται στο εξωτερικό, δεν αρκεί απλά µια µετάφραση. Οι
δεξιότητες πρέπει να συνδέονται µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, οι οποίες προκύπτουν από τα περιγράµµατα θέσης εργασίας
των υπαλλήλων. Τι θα αξιολογείται, ποια δεξιότητα, µε βάση ποια
αρµοδιότητα;
Κατά τη συζήτηση στις επιτροπές συµπεράνατε ότι είµαστε
αντίθετοι στο να γίνεται αξιολόγηση βάσει δεξιοτήτων. Αρκεί,
κύριε Υπουργέ, µια προσεκτική ανάγνωση στον ν.4369/2016,
όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων, µε τη διαφορά όµως ότι µε τη µέθοδο
που ακολουθήσαµε σκιαγραφούνταν πλήρως το διοικητικό και
προσωπικό προφίλ του κάθε υπαλλήλου σε σχέση µε τη φύση
των εκτελούµενων από αυτόν καθηκόντων.
Ισχυρίζεστε ότι η επιδίωξή σας είναι η αξιολόγηση να αποτελεί
µια βελτιωτική διαδικασία για τον υπάλληλο. Εντύπωση προκαλεί
πάντως ότι δεν γίνεται η παραµικρή αναφορά για επιµόρφωση
και εκπαίδευση των υπαλλήλων πάνω στις συγκεκριµένες δεξιότητες.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, να θεωρούµε ότι η αξιολόγηση υποχρε-
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ωτικά ενός υπαλλήλου µε τρεις δεξιότητες προς ανάπτυξη, δηλαδή τρεις δεξιότητες που υστερούν και χρήζουν βελτίωσης
άνευ προϋποθέσεων, συνιστά αυθαίρετη κρίση. Δεν καταλαβαίνουµε πώς ακριβώς προκύπτει ο αριθµός «τρία», εφόσον δεν έχει
προηγηθεί χαρτογράφηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για
κάθε αρµοδιότητα, όπως επίσης και για ποιον λόγο υπάλληλοι,
που ενδέχεται να µην έχουν τρεις αδύναµες δεξιότητες, θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθούν µε αυτόν τον τρόπο. Εξηγήσαµε εκτενέστατα ποιους κινδύνους εγκυµονεί αυτός ο τρόπος
αξιολόγησης.
Σε σχέση τώρα µε το νέο σύστηµα στοχοθεσίας, δηλαδή τον
τρόπο καθορισµού και εξειδίκευσης των στόχων, αυτός χαρακτηρίζεται, κύριε Υπουργέ, από µια συγκεντρωτική αντίληψη
αφού δεν βασίζεται στη συνεργασία και στην επίτευξη συµφωνίας προϊσταµένων-υπαλλήλων, παρά µόνο εξαντλείται στα ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια. Πώς θα επιτευχθούν συγκεκριµένοι
στόχοι, όταν αυτοί δεν αποτελούν προϊόν συµφωνίας αλλά επιβολής; Λέτε ότι η διαδικασία, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο,
είναι συναινετική. Ωστόσο αν δεν υπάρχει συναίνεση, αποφασίζει
ο προϊστάµενος. Οι νόµοι του 2004 και του 2016 ορίζουν το ίδιο,
µε µια ουσιώδη όµως διαφορά: Αποφασίζει µεν ο προϊστάµενος
σε περίπτωση ασυµφωνίας, αφού πρώτα όµως έχει αναλυτικά
περιγράψει τη διαδικασία κατά τρόπο που δείχνει ότι απαιτείται
συµφωνία. Στο νοµοσχέδιο, κύριε Βορίδη, γίνεται µια τόσο αδύναµη αναφορά στην απαίτηση συµφωνίας και τόσο βιαστική ανάδειξη της απόφασης του προϊσταµένου που καθιστά βέβαιη τη
µη τήρηση καµµίας διαδικασίας συζήτησης. Επί της ουσίας επιβάλλεται η θέληση του προϊσταµένου.
Καταλήγω τώρα στο πιο κρίσιµο ερώτηµα από όλα: Ποιος
αξιολογεί; Στο σηµείο αυτό προκύπτει ένα κορυφαίο ζήτηµα ηθικής τάξης και νοµιµοποίησης, µε δεδοµένο ότι στις περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες οι υπηρετούντες προϊστάµενοι έχουν
κατά κύριο λόγο αναλάβει τα καθήκοντά τους µε απλή ανάθεση,
χωρίς να έχουν περάσει τη διαδικασία της τακτικής κρίσης από
τα υπηρεσιακά συµβούλια.
Αναρωτιέµαι στο σηµείο αυτό πώς νοµιµοποιείται ένας προϊστάµενος που δεν έχει περάσει την αντικειµενική και αξιοκρατική
διαδικασία της κρίσης από υπηρεσιακό συµβούλιο να αξιολογήσει τον υφιστάµενό του υπάλληλο; Δηλαδή τους υπαλλήλους
που δικαιούνται το µπόνους αποδοτικότητας, παραδείγµατος
χάριν, θα τους επιλέξουν προϊστάµενοι οι οποίοι ουδέποτε αξιολογήθηκαν για να λάβουν τη θέση που κατέχουν και σε πολλές
περιπτώσεις τα κριτήρια µε τα οποία ανέλαβαν αυξηµένα καθήκοντα είναι ασαφή ή ακόµα και αµφιλεγόµενα;
Εποµένως η προσδοκία που ελπίζατε να δηµιουργήσετε, κύριε
Υπουργέ, σε σχέση µε την προτεινόµενη νοµοθετική σας πρωτοβουλία είναι τουλάχιστον αναντίστοιχη µε την πραγµατικότητα
που υπάρχει στο περιβάλλον και στην καθηµερινότητα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Είναι υπαρκτά τα ζητήµατα και οι προβληµατισµοί και δεν αποτελούν απλές αιτιάσεις της
Αντιπολίτευσης, αλλά αναδείχτηκαν και από τις τοποθετήσεις
των φορέων κατά τη διάρκεια της ακρόασης.
Σας το επισήµανε το σύνολο της Αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο αλλά και η πλειοψηφία των φορέων ότι το σύστηµα κινήτρων και ανταµοιβής που εισάγετε δηµιουργεί πολλές και
διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων, καθώς θα αµείβονται ανάλογα µε στόχους που θα είναι µόνο ποσοτικοί. Αποκλείονται έτσι
οι υπάλληλοι των οποίων η εργασία µπορεί να αξιολογηθεί µόνο
βάσει ποιοτικών στόχων και δεικτών.
Στο σηµείο αυτό, µε τη λογική των µπόνους, ανοίγει κι ένα ευρύτερο ζήτηµα στρατηγικού προσανατολισµού, το οποίο κάνετε
ακόµα και σήµερα πως δεν καταλαβαίνετε. Αντί η πολιτική σας
στόχευση να είναι η αποκατάσταση των µισθολογικών αδικιών
που υφίσταται η πλειοψηφία του δηµοσιοϋπαλληλικού κόσµου
εδώ και δώδεκα χρόνια, δηµιουργείτε ένα παράλληλο σύµπαν
διαφορετικών µισθολογικών ταχυτήτων και κατηγοριών.
Έχετε σκεφτεί και κάτι ακόµα, κύριε Υπουργέ, ότι δηµιουργείται ο κίνδυνος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση,
το µπόνους να πριµοδοτήσει ένα κύµα αιτηµάτων κινητικότητας
προς υπηρεσίες των οποίων οι υπάλληλοι είναι επιλέξιµοι για την
πρόσθετη ανταµοιβή, µε αποτέλεσµα να αποδυναµωθούν οι υπό-
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λοιποι φορείς και υπηρεσίες;
Ξέρω καλά πως ο κ. Βορίδης αρέσκεται στη διαρκή, µετ’ επιτάσεως διεκδίκηση του τίτλου του µεταρρυθµιστή. Όµως τίποτα
από όσα σήµερα νοµοθετείτε δεν είναι καινούργιο. Ό,τι θεσπίστηκε µέχρι και σήµερα απλώς δεν εφαρµόστηκε συστηµατικά
και στην ολότητά του στην πράξη, ώστε να αλλάξει η κουλτούρα
στο δηµόσιο και να αποτελεί καθηµερινή διοικητική πραγµατικότητα, από τον νόµο του 2004 για τη συναινετική στοχοθεσία και
σύνδεση της αξιολόγησης µε την απόδοση του προσωπικού,
αξιολόγηση των δοµών µέσω του κοινού πλαισίου αξιολόγησης
που περιλαµβάνονται στον ίδιο νόµο, τον νόµο του 2016, που κινούνταν στην κατεύθυνση της συναινετικής στοχοθεσίας και σύνδεσης της αξιολόγησης του προσωπικού µε την επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων µέχρι την αξιολόγηση των ετών του 2020
και 2021 που ποτέ δεν έγινε. Δεν λαµβάνεται, λοιπόν, υπ’ όψιν η
ανοµοιογένεια που υπάρχει στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα.
Ακόµη και σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τους µικροµεσαίου µεγέθους δήµους θα έπρεπε
να υπάρχει εξειδίκευση στο σύστηµα αξιολόγησης, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και καλούνται καθηµερινά να καλύψουν. Συνεπώς είναι πυρηνικό στοιχείο το γεγονός ότι ο νοµοθέτης δεν έχει λάβει καθόλου υπ’ όψιν
του το περιεχόµενο του υπηρεσιακού περιβάλλοντος µέσα στο
οποίο πραγµατοποιείται η διοικητική δράση. Με λίγα λόγια και
απλά, αγνοείται παντελώς η πραγµατικότητα του ελληνικού δηµοσίου και των φορέων του.
Ισχυρίζεστε ότι ο σκοπός του νοµοθετήµατος είναι να θεσπιστεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στην ανάπτυξη και ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου, ώστε έτσι να
βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Απέχει όµως
χιλιόµετρα από το να χαρακτηριστεί ολοκληρωµένη, καθώς
απουσιάζει µια πολύ σηµαντική παράµετρος, που επιµένετε µε
οριακά επιπόλαια επιχειρήµατα να προσπερνάτε, η διασύνδεση
του συστήµατος στοχοθεσίας-αξιολόγησης φυσικά µε ένα νέο
σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων των δηµοσίων φορέων.
Ενώ επικοινωνήσατε σε όλους τους τόνους τη σταθερή σας
προσήλωση στην απογραφειοκρατικοποίηση του δηµοσίου, δεν
συµβαίνει κάτι τέτοιο ούτε στο πνεύµα ούτε στο γράµµα της προτεινόµενης νοµοθεσίας. Με την καθιέρωση νέων θεσµών, όπως
αυτός του συµβούλου ανθρώπινου δυναµικού, του οποίου οι αρµοδιότητες συγκρούονται και αλληλοεπικαλύπτονται µε τις υφιστάµενες διευθύνσεις ανθρώπινου δυναµικού ουσιαστικά
ακυρώνεται στην πράξη η ίδια η διοίκηση. Δηµιουργείται, δηλαδή, ένας παράνοµος µηχανισµός, µια ακόµη δοµή µέσα στην
υπάρχουσα δοµή, υποτιµώντας µε αυτόν τον τρόπο την ικανότητα και την υπηρεσιακή και επιστηµονική επάρκεια των ίδιων
των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης. Εδώ έχουν να γίνουν κρίσεις µια δεκαετία, ο σύµβουλος µας έλειπε! Εκτός κι αν θέλετε
να προσφέρετε τίποτα πρόσθετες αµοιβές σε «ηµετέρους» του
Υπουργείου και του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα αναλάβουν να διδάξουν τα σχετικά
αντικείµενα στους υποψήφιους να πιστοποιηθούν.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πόσοι υπάλληλοι του
Υπουργείου σας κάνουν στο ΕΚΔΔΑ µαθήµατα στοχοθεσίας του
ν.3230/2004, που όµως δεν εφαρµόζεται;
Είναι καθοριστικό για µια αντικειµενική αξιολόγηση, αποδεκτή
από όλους, να συντρέχουν δύο βασικές και κρίσιµες προϋποθέσεις: τα κριτήρια που πρέπει να είναι κατάλληλα να µετρήσουν
τον σκοπό που θέτεις, οι κριτές που πρέπει να είναι αξιόπιστοι.
Επειδή κατά το παρελθόν, είτε δεν υπήρχε το ένα -κατάλληλα
κριτήρια δηλαδή- είτε το άλλο -αξιόπιστοι κριτές- γι’ αυτό ακριβώς η διαδικασία υφίστατο έντονη αµφισβήτηση και συχνά δεν
εφαρµοζόταν. Δεν υπήρχε δηλαδή κουλτούρα αξιολόγησης.
Μέχρι που ήρθε το 2014 µε τον ν.4250 ο τότε Υπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέδεσε την αξιολόγηση µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Προώθησε, λοιπόν, την τιµωρητική
αξιολόγηση µε σκοπό να µειώσει τον αριθµό των υπαλλήλων,
οπότε έφερε αντίθετα αποτελέσµατα και επέτεινε τη δυσφορία
και την επιφύλαξη για το οποιοδήποτε σύστηµα. Ελπίζω να µην
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υποκρύπτεται µια τέτοια σκοπιµότητα και στο παρόν νοµοθέτηµα.
Συµπερασµατικά, κύριε Βορίδη, εισάγονται καινούργια κριτήρια ή δεξιότητες, που ναι µεν µπορεί να είναι γνωστές στη θεωρία και στον ιδιωτικό τοµέα, απαιτούν ωστόσο πολλή εργασία για
να αποσαφηνιστούν στην ελληνική διοικητική πραγµατικότητα.
Εποµένως δηµιουργούν αβεβαιότητα, ενώ θα έπρεπε να δηµιουργούν σιγουριά. Οι κριτές είναι εντελώς αναξιόπιστοι, ως σχεδόν όλοι κατέχοντες τη θέση µέσω εύνοιας, πολιτικής επιλογής
ή τύχης. Απλά βρέθηκε αρχαιότερος στον βαθµό. Με τον νόµο
Βερναρδάκη άρχισαν οι κρίσεις, κρίθηκαν όλοι γενικοί διευθυντές και ορισµένοι διευθυντές του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία βέβαια αυτή σταµάτησε
αδικαιολόγητα από τη σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία ψήφισε τον
ν.4674/2020 µε αλλαγή µορίων για κρίσεις και προαγωγές, τις
οποίες ωστόσο δεν έκανε. Σήµερα συνεπώς, µε ευθύνη της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, έχουν λήξει ακόµη και οι θητείες των κριθέντων του 2018-2019.
Αυτή η κατάσταση, που διαιωνίζεται, και δυσφορία εµπνέει και
δηµιουργεί και δηµιουργεί συνθήκες ακατάλληλες για το περιβάλλον της δηµόσιας διοίκησης. Σίγουρα δεν αποδίδει εµπιστοσύνη στους κριτές οι οποίοι θα κρίνουν εκείνους µε τους οποίους
διεκδικούν την ίδια θέση. Ενώ τονίζεται ως σκοπός της αξιολόγησης η απόδοση της υπηρεσίας, άρα κρίσιµο στοιχείο είναι η
επίτευξη στόχων, καταργείται η συναινετική και επιλέγεται η αυταρχική, η άνωθεν προσδιορισµένη στοχοθεσία. Κορυφαία αντίφαση.
Κι επειδή, κύριε Βορίδη, προσπαθήσατε στις επιτροπές να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις για το αν είναι συναινετική ή όχι, αρκεί
η σύγκριση των διατυπώσεων των άρθρων 3 του ν.3230/2004 και
22 του ν.4369/2016 µε τον τωρινό: µισή σελίδα αναλυτική περιγραφή το 2004, άλλη τόση το 2016, δύο γραµµές τώρα. Σε συµβολικό και σηµειολογικό επίπεδο το µήνυµα δόθηκε, «περιττή η
κουβέντα, αποφασίζει ο προϊστάµενος». Όλη η νοµοθετική πρόταση φαίνεται πως προέκυψε κατόπιν συνεννόησης του Υπουργείου µε παράγοντες του ιδιωτικού τοµέα. Το δήλωσε κατά την
ακρόαση των φορέων και ο κ. Κακαβάς, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου -είναι δικός σας, εκλέγεται µε τη ΔΑΚΕ.
Επιπλέον, τον Μάρτιο -εδώ έχω και την απόφαση ανάθεσης σε
ιδιωτική εταιρεία- είχε ανατεθεί η σύνταξη σχετικού σχεδίου σε
ιδιωτική εταιρεία. Δείξτε µας τι σας παρέδωσαν, να δούµε τι µας
κόστισε 12.000 ευρώ και κατά πόσο µοιάζει µε το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα.
Εν κατακλείδι και συµπερασµατικά, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά λυπάµαι, αλλά µια σύνθετη υπόθεση, όπως είναι η διαδικασία της αξιολόγησης µε πολλαπλούς σκοπούς, την κάνετε να
µοιάζει µέσα από το νοµοθέτηµά σας ως ένα άθροισµα υπεραπλουστεύσεων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μεϊκόπουλε.
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής
οµιλητών.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χάρης Καστανίδης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό διοικητικό σύστηµα
ίσως είναι το µόνο διοικητικό σύστηµα από τα διοικητικά συστήµατα των προηγµένων χωρών που δεν αξιολογείται. Δεν υπάρχει
ένα αποτελεσµατικό συνεκτικό σύστηµα αξιολόγησης που να
βοηθά και τον δηµόσιο υπάλληλο να γίνει καλύτερος και τη δηµόσια διοίκηση να εργάζεται υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος
και για το καλό των πολιτών.
Από το 1833, όταν άρχισαν δειλά-δειλά, µετά τη σύσταση του
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, να εισάγονται τα πρώτα συστήµατα αξιολόγησης µέχρι και σήµερα, έχουν νοµοθετηθεί δεκάδες
σχήµατα, τα οποία ουσιαστικά ποτέ δεν εφαρµόστηκαν ή δεν
εφαρµόστηκαν µε τρόπο που να αποδίδουν, για τον απλούστατο
λόγο ότι στην Ελλάδα είναι ακόµη και σήµερα εγκατεστηµένο
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στη δηµόσια ζωή το καθεστώς της πατρωνίας και πελατείας.
Είναι γνωστό ότι τα πολιτικά πελατειακά δίκτυα είναι ισχυρά
στον τόπο ανεξαρτήτως αν, κυρίως από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ, τα δίκτυα αυτά δέχτηκαν ισχυρά πλήγµατα, όπως µε την
ψήφιση του ν.2190 σχετικά µε τις προσλήψεις στο δηµόσιο.
Σε αυτό το καθεστώς πατρωνίας και πελατείας τα πελατειακά
δίκτυα δεν επιτρέπουν αξιολόγηση σοβαρή και αποτελεσµατική
για τον δηµόσιο υπάλληλο και τις διοικητικές οργανικές µονάδες,
όταν η αξιολόγηση συντελείται στο εσωτερικό των ιεραρχικών
δοµών. Με άλλους λόγους, εάν οι ιεραρχικώς προϊστάµενοι κρίνουν τους υφισταµένους. Αυτός είναι ο εσωτερικός έλεγχος, η
εσωτερική αξιολόγηση.
Παλαιότερα γινόταν λόγος -και νοµίζω ότι µπορεί να γίνει και
σήµερα λόγος- για το περίφηµο «merit system». Είναι το σύστηµα
λαφυραγώγησης. Συνήθως η κοµµατική αντιδικία παίρνει στο
τέλος τα χαρακτηριστικά του νικητή στον δηµόσιο βίο, που πρέπει να λαφυραγωγήσει, να έχει κέρδη και από τη χρήση των δηµοσίων µηχανισµών, των διοικητικών µηχανισµών.
Η Κυβέρνηση σήµερα εισηγείται ένα ακόµη νοµοσχέδιο για την
αξιολόγηση στο δηµόσιο. Είναι απολύτως δαιδαλώδες, γραφειοκρατικό αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει και δεν θα οδηγήσει
κάπου, διότι πρόκειται και πάλι περί εσωτερικής αξιολόγησης,
δηλαδή για µια αξιολόγηση που κινείται κυρίως από πάνω προς
τα κάτω. Θα σας πω µετά και για τα έντυπα σφυγµού της οµάδας. Έπαθα µια ταχυκαρδία, όταν το διάβασα αυτό.
Κινείται, λοιπόν, κυρίως από πάνω προς τα κάτω, ο ιεραρχικώς
προϊστάµενος κρίνει τον υφιστάµενο. Το πλαίσιο των δεξιοτήτων
που περιγράφεται και η στοχοθεσία -που περιγράφεται, επίσης,
στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο- οδηγούν σε βαθµολόγηση µε
βάση µια πενταβάθµια κλίµακα.
Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητάµε για ένα σχέδιο αξιολόγησης,
συνήθως θέτουµε τα εξής ερωτήµατα; Τι αξιολογούµε; Πώς αξιολογούµε; Κυρίως, όµως, το ερώτηµα είναι: ποιοι αξιολογούν; Εάν
δεν εξασφαλίσεις τη διοικητική και ηθική νοµιµοποίηση του αξιολογητή, δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει αποτέλεσµα πραγµατικής αξιολόγησης, που δεν θα έχει είτε στοιχεία κοµµατικού
οφέλους είτε θα αφίσταται από τη γνωστή λογική της "συναδελφικής αλληλεγγύης".
Ποιοι είναι, λοιπόν, αυτοί που αξιολογούν, για να περιγράψω
τώρα το σύστηµα αξιολόγησης που εισηγείται ο κύριος Υπουργός; Αξιολογούν οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς τους γενικούς
διευθυντές των Υπουργείων. Έχουν τη διοικητική και ηθική νοµιµοποίηση οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς, που επελέγησαν από
τους Υπουργούς της κυβέρνησης, να ελέγχουν τους γενικούς διευθυντές; Θα µπορούσα να δεχτώ ότι έχουν, αν δεν υπήρχε
εκείνη η "διαολεµένη" σύλληψη του κ. Γεραπετρίτη µε τον ν.4622,
που ορίζει ότι έκαστος γραµµατέας, γενικός ή ειδικός, υπογράφει συµβόλαιο απόδοσης µε τον Υπουργό που τον προτείνει και,
µε βάση το συµβόλαιο απόδοσης, κρίνεται κατ’ έτος.
Ρώτησα τον κύριο Υπουργό των Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή, πόσα συµβόλαια
απόδοσης υπάρχουν για τους γενικούς και ειδικούς γραµµατείς
και, αν υπάρχουν, πόσες φορές κρίθηκαν µέχρι τώρα µε βάση
την πρόβλεψη του ν.4622. Ζήτησα, επίσης, αν θα µπορούσαµε
να έχουµε µια εικόνα των κρίσεων.
Θέτω ξανά το θέµα: Έχουµε γενικούς και ειδικούς γραµµατείς
µε συµβόλαια απόδοσης; Πόσα;
Αν υπέγραψαν, κύριε Υπουργέ, συµβόλαια απόδοσης, πείτε
µου αν ετησίως εκρίθησαν και µε ποια αποτελέσµατα. Μέχρι
στιγµής απαντήσεις δεν έχω λάβει και θα παρακαλέσω, επειδή
έχω κάνει έρευνα, να είναι προσεκτική η απάντηση σε αυτό το
πεδίο.
Αν, λοιπόν, δεν έχεις κριθέντες κατά τον ν.4622, ακόµη και από
τους υπογράψαντες συµβόλαια απόδοσης γενικούς γραµµατείς
και ειδικούς γραµµατείς, πώς τους νοµιµοποιείτε εσείς µε το
προτεινόµενο νοµοσχέδιο να κρίνουν τους γενικούς διευθυντές;
Ποιοι άλλοι κρίνουν; Οι µετακλητοί. Επιλέγω τον µετακλητό
της αρεσκείας µου, τον έχω ορίσει επικεφαλής τµήµατος ή διεύθυνσης και τώρα αξιολογητή. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγµατα.
Ξεκίνησαν µε τον ν.4369, τον οποίο εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
τότε ήταν περιορισµένος ο αριθµός των µετακλητών που µπο-
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ρούσαν να κάνουν αξιολόγηση. Αυξήθηκε ο αριθµός των µετακλητών επί Νέας Δηµοκρατίας, όπως στο Υπουργείο Εργασίας
ή στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Προσλάβαµε, λοιπόν, µετακλητούς. Τους αναθέσαµε καθήκοντα προϊσταµένων και τους αρεστούς τους ορίζουµε σήµερα
ως αξιολογητές. Μάλιστα.
Ποιοι είναι οι άλλοι αξιολογητές; Οι ιεραρχικώς προϊστάµενοι,
δηλαδή οι γενικοί διευθυντές για τους υφισταµένους τους, οι διευθυντές για τους υφισταµένους τους, οι προϊστάµενοι των τµηµάτων για τους υφισταµένους τους. Ποιοι είναι όλοι αυτοί; Είναι
περίπου δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι, εκ των οποίων ένας πολύπολύ µικρός αριθµός, στο επίπεδο των γενικών διευθυντών, έχει
κριθεί για τις θέσεις αυτές, µετά από αξιολόγηση του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Όλοι οι άλλοι γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάµενοι είναι µε ανάθεση καθηκόντων. Και δεν προέρχονται από το παρελθόν. Η συντριπτική
πλειοψηφία είναι µε ανάθεση καθηκόντων από την παρούσα Κυβέρνησης.
Αξιολογητές είναι και οι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε ποιες περιπτώσεις; Στις περιπτώσεις των αυτοτελών οργανικών µονάδων. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου,
οι υπάλληλοι των αυτοτελών οργανικών µονάδων, που υπάγονται
απευθείας στον Υπουργό, αξιολογούνται από τον Υπουργό.
Πόσες αυτοτελείς οργανικές µονάδες έχουµε; Δεν έχω συγκεντρώσει το σύνολο, όµως, έχω µετρήσει µερικές από αυτές.
Δεκαοκτώ αυτοτελείς οργανικές µονάδες έχουµε στο Υπουργείο
Εσωτερικών. Δεκατρείς αυτοτελείς οργανικές µονάδες έχουµε
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεκατρείς, επίσης,
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και έντεκα στο Υπουργείο Εργασίας. Όλες αυτές οι οργανικές µονάδες, που υπάγονται στον
Υπουργό, διαθέτουν υπαλλήλους που εφεξής θα αξιολογούνται
από τον Υπουργό.
Συµπέρασµα. Όλοι όσοι καλούνται να αξιολογήσουν -καθώς
απαντάµε στο ερώτηµα ποιοι αξιολογούν και αν έχουν τη διοικητική και ηθική νοµιµοποίηση- στερούνται αυτής της νοµιµοποιητικής βάσεως για να αξιολογήσουν.
Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει και εκ των κάτω προς τα άνω µε
τα έντυπα σφυγµού οµάδας. Τι σηµαίνει αυτό; Οι υφιστάµενοι
µπορούν να αξιολογήσουν τον προϊστάµενο διά της συντάξεως
ενός εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους.
Φαντάζοµαι ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι ένας υπάλληλος
ο οποίος εξαρτάται ως προς την υπηρεσιακή του εξέλιξη από
τους προϊσταµένους του θα έχει τη µεγάλη γενναιότητα επωνύµως να υπογράψει ότι ο κ. Καστανίδης ή ο κ. Βορίδης -αν είναι
γενικοί διευθυντές, αν είναι προϊστάµενοι του τµήµατος- είναι
εξαιρετικοί ή ότι είναι κακοί υπάλληλοι.
Αυτά είναι τα έντυπα σφυγµού οµάδας. Δηλαδή, ο σφυγµός
της οµάδας είναι ο ασθµαίνων κατώτερος υπάλληλος, ο οποίος
θα κληθεί επωνύµως να αξιολογήσει τους ανωτέρους του.
Και έρχεται η πενταβάθµια κλίµακα, ένα έως πέντε η αξιολόγηση. Τι λέει η Κυβέρνηση; «Εάν κάποιος αξιολογηθεί µε έως δύο
βαθµούς στην πενταβάθµια κλίµακα δικαιούται ενστάσεως. Εάν
αξιολογηθεί από τρία και πάνω, δεν δικαιολογείται να υποβάλει
ένσταση». Το ερώτηµά µου είναι «γιατί;». Εάν, παραδείγµατος
χάριν, κάποιος πάρει για τις δεξιότητές του τρεις βαθµούς στους
πέντε, γιατί αυτός δεν δικαιολογείται να κάνει ένσταση; Γιατί δεν
έχει δικαίωµα υποβολής ένστασης;
Ας πούµε, όµως, ότι προσπερνάµε το σχετικό θέµα και υποβάλλουν ένσταση όσοι πήραν δύο βαθµούς στη πενταβάθµια
βαθµολογία. Υποβάλλουν, λοιπόν, την ένσταση τους στην επιτροπή εποπτείας - αξιολόγησης. Θα µιλήσω λίγο αργότερα για
την επιτροπή εποπτείας - αξιολόγησης. Η επιτροπή εποπτείας
αξιολόγησης καλείται να κρίνει την ένσταση του υπαλλήλου ο
οποίος θεωρεί ότι αδικήθηκε στη βαθµολογία. Εάν εξετάσει την
ένστασή του, έχει καλώς. Να ξέρετε ότι δεν θα εξετάσει την ένστασή του για τους λόγους που σε λίγο θα πω. Εάν, όµως, δεν
απαντήσει, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κυρίου Υπουργού
των εσωτερικών, εντός εξήντα ηµερών, θεωρείται ως απορριφθείσα σιωπηρώς η ένστασή του. Δηλαδή, καταργούµε και το
στοιχειώδες δικαίωµα του ενιστάµενου της προηγούµενης ακρόασης. Αυτό δεν γίνεται τυχαία.
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Εσείς κύριε Υπουργέ, που έχετε διατελέσει και στα έδρανα της
δικαιοσύνης, θα καταλάβετε σε λίγο την ουσία του επιχειρήµατος.
Οι επιτροπές εποπτείας και αξιολόγησης είναι τριµελείς. Αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, έναν εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και έναν εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας. Τρεις.
Πριν από λίγο καιρό συζητήσαµε την έκθεση µιας επιτροπής
του ΑΣΕΠ υπό τον κ. Παπατόλια, η οποία µας εξηγεί τα εξής εύγλωττα πράγµατα. «Έχουµε να κρίνουµε…» -λέει η έκθεση του
ΑΣΕΠ- «…δεκαπέντε χιλιάδες ανθρώπους για τις θέσεις γενικών
διευθυντών, διευθυντών και προϊσταµένων τµηµάτων και µε τον
αριθµό προσωπικού που διαθέτουµε θα χρειαστούµε πολλά χρόνια». Τώρα προσθέτουµε έναν ακόµη εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ στις
επιτροπές εποπτείας - αξιολόγησης.
Πόσες είναι οι επιτροπές εποπτείας - αξιολόγησης; Όχι λιγότερες από είκοσι πέντε. Μία επιτροπή εποπτείας - αξιολόγησης
σε κάθε Υπουργείο. Μία τουλάχιστον -λέει η σχετική διάταξη- για
το σύνολο των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Μία τουλάχιστον
για το σύνολο των ΟΤΑ Α’ βαθµού. Και µία τουλάχιστον για τους
οργανισµούς αυτοδιοίκησης Β’ βαθµού.
Αν αυτές τις αθροίσετε, είναι περίπου είκοσι πέντε επιτροπές
εποπτείας - αξιολόγησης. Εάν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η σχετική
ρύθµιση έχει τη διατύπωση «τουλάχιστον», θα µπορούσε κανείς
να σκεφτεί ότι αυξάνεται ο αριθµός των επιτροπών αξιολόγησης
µέχρι και τριακόσιες ογδόντα. Διότι είναι δεκαεννέα τα Υπουργεία,
συν τριακόσιοι τριάντα δύο οι οργανισµοί αυτοδιοίκησης, συν οι
ανεξάρτητες αρχές, που επίσης πρέπει να έχουν επιτροπές εποπτείας - αξιολόγησης, οπότε κοντά τριακόσιες ογδόντα.
Δεν θα αυθαιρετήσω, παρά το γεγονός ότι δικαιούµαι να ερµηνεύσω έτσι τη διάταξη που εισηγείται ο κύριος Υπουργός, και
θα πω ότι δεν θα είναι τόσες, αλλά µία επιτροπή εποπτείας - αξιολόγησης ανά Υπουργείο και από µία επιτροπή εποπτείας - αξιολόγησης για τις αποκεντρωµένες διοικήσεις, για τους ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθµού και για τις ανεξάρτητες αρχές.
Και έχετε την εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν
κραυγάζει το ΑΣΕΠ ότι «θέλω δεκαπέντε χρόνια για να κρίνω δεκαπέντε χιλιάδες υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταµένων στη
δηµόσια διοίκηση» ότι θα βρουν είκοσι πέντε τουλάχιστον ανθρώπους για να τους δώσουν στον Υπουργό Εσωτερικών στις επιτροπές εποπτείας - αξιολόγησης για να κρίνουν ενστάσεις;
Καταλάβατε γιατί λέει µε πονηρία ο συντάκτης του νοµοθετήµατος τα περί σιωπηρής απορρίψεως των ενστάσεων, έστω κι αν
καταργείται το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης των ενισταµένων; Πρόκειται περί ενός απίστευτου συστήµατος που επιχειρεί η Κυβέρνηση να εισαγάγει.
Εµείς έχουµε την άποψη -ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα-δύο λεπτά και κλείνω-, για τους λόγους που στην αρχή της οµιλίας µου εξήγησα, ότι οποιοδήποτε
σύστηµα αξιολόγησης για να πετύχει πρέπει να είναι εξωτερικό
προς τις ιεραρχικές σχέσεις. Θέλουµε εξωτερικό αξιολογητή.
Τι σηµαίνει εξωτερική αξιολόγηση; Ο εξωτερικός αξιολογητής
δεν προέρχεται από τη δηµόσια διοίκηση, δεν υφίσταται τις διαρθρωµένες ιεραρχικές σχέσεις. Μπορεί να ανήκει σε ένα εθνικό
µητρώο αξιολογητών. Είναι άλλης ώρας να πω πώς θα διαµορφωθεί αυτό. Έχει, όµως, δύο διαζευκτικές µεταξύ τους δυνατότητες ο εξωτερικός αξιολογητής.
Η µία δυνατότητα, το ένα καθήκον του είναι να καθοδηγεί τον
εσωτερικό αξιολογητή πώς θα κάνει την αξιολόγηση, να τον κατευθύνει, να τον συµβουλεύει. Η άλλη µορφή εξωτερικής αξιολόγησης είναι ότι ο εξωτερικός αξιολογητής πράγµατι αξιολογεί
ο ίδιος, όχι το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά τη διευθύνουσα οµάδα οργανικής µονάδας του δηµοσίου.
Ποια είναι η διευθύνουσα οµάδα, παραδείγµατος χάριν, σε ένα
Υπουργείο; Οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές. Ο εξωτερικός αξιολογητής ξέρει τη στοχοθεσία που έχει αποφασιστεί,
καλεί σε διαβούλευση τη διευθύνουσα οµάδα και την κρίνει µε
βάση την επιδεξιότητά της να επιτύχει τους στόχους. Ο εξωτερικός αξιολογητής τότε βαθµολογεί τη διευθύνουσα οµάδα και
αυτό έχει συνέπειες είτε θετικές είτε αρνητικές: αρνητικές σε ό,τι
έχει σχέση µε τις προαγωγές και θετικές, γιατί µπορούν να δο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θούν κίνητρα ανταµοιβής των υπαλλήλων.
Ακόµη και αν διατηρήσουµε µορφές εσωτερικής αξιολόγησης,
αν δεν διαµορφώσουµε, κυρίως, ένα σύστηµα εξωτερικής αξιολόγησης -όπως, παραδείγµατος χάριν, επιχειρούµε τα τελευταία
χρόνια για τα ελληνικά πανεπιστήµια, δεν πρόκειται ποτέ να πλήξουµε τις σχέσεις πατρωνίας-πελατείας, τα πελατειακά δίκτυα
και τον κοµµατισµό σε µια δηµόσια διοίκηση που θέλουµε να
είναι ακοµµάτιστη. Δεν πρόκειται ποτέ να διαµορφώσουµε µια
δηµόσια διοίκηση που πετυχαίνει τους στόχους της και που εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και τον πολίτη. Δεν πρόκειται ποτέ
να βοηθήσουµε τον δηµόσιο υπάλληλο να γίνει καλύτερος και
παραγωγικός.
Αυτές είναι οι σκέψεις µας και γι’ αυτό είµαστε συνολικά απορριπτικοί για το νοµοσχέδιο, πλην ελαχίστων διατάξεων.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Καστανίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκατρείς µαθήτριες και µαθητές και τέσσερεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 74ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πριν προχωρήσουµε στον επόµενο αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος ζήτησε τον λόγο
για µία µικρή παρέµβαση δύο λεπτών. Όχι, η κύρια οµιλία, έτσι;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κόβετε τους εισηγητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λαµπρούλη,
µισό λεπτό. Δεν θα µιλήσει επί του νοµοσχεδίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Για πέντε λεπτά θα µιλήσω. Εµείς το έχουµε κάνει πάρα πολλές
φορές. Ακόµη και εγώ έδωσα τον δικό µου λόγο, για να µιλήσουν
συνάδελφοι Βουλευτές. Τουλάχιστον, ας έχουµε αµοιβαιότητα σε
αυτές τις επιλογές όλοι µας.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, είναι τραγωδία, φαρσοκωµωδία να
µιλάς για κράτος στην Ελλάδα, ένα κράτος που φτιάξατε εβδοµήντα χρόνια βαθιά κοµµατικό και µιλάτε για αξιολόγηση. Εντάξει,
ο καθένας αξιολογεί αυτά που λέτε, αυτά που κάνετε, όταν εβδοµήντα χρόνια φτιάξατε ένα κράτος-ληστή, ένα κράτος-κλέφτη απέναντι στον πολίτη. Και το λέω αυτό έτσι ωµά, για να το καταλάβετε
και εσείς και οι υπόλοιποι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Από χθες και προχθές ακούω συνεχώς ότι αυξάνονται τα έσοδα,
ότι έχουµε ανάπτυξη, κλέβοντας τους Έλληνες µέσω της ακρίβειας. Κλέβετε από τη µία τσέπη του Έλληνα τα λεφτά µέσω του
µαγαζιού που πηγαίνει, εισπράττετε τον ΦΠΑ και µετά του επιστρέφετε ένα µέρος του ΦΠΑ πίσω στην τσέπη του, κλέβοντάς
τον.
Πραγµατικά, απορώ, πώς αυτή η ληστεία του Έλληνα γίνεται
ανάπτυξη στο µυαλό το δικό σας. Η ληστεία του Έλληνα! Μοιράζετε τα ψίχουλα, όταν κλέβετε τον Έλληνα καθηµερινά, αφού η
Ελλάδα είναι η χώρα µε την υψηλότερη ακρίβεια στην Ευρώπη.
Και, βέβαια, µιλάµε και για ένα κράτος αποτυχηµένο, κύριε
Υπουργέ, διότι στην Ελλάδα δεν φταίει κανείς. Στην Ελλάδα φταίει
η φωτιά, στην Ελλάδα φταίει το νερό, φταίει το χιόνι, φταίει το
πουλί στη Γλυφάδα. Έχουµε Υπουργούς που πιάνουν πουλιά στον
αέρα! Μπορεί να φταίνε όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τη δική µας
απρονοησία.
Παραδείγµατος χάριν, πριν έναν χρόνο εδώ µέσα τους είχαµε
πει: «Πάρτε πτητικά µέσα». Η Ελλάς ακόµη και τώρα δεν έχει πτητικά µέσα. Το καταλαβαίνετε; Τα 3/4 των Canadair έχουν προβλήµατα. Το καλοκαίρι θα έχουµε µεγάλο πρόβληµα, προειδοποιώ για
ακόµη µια φορά.
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Επίσης, κύριε Υπουργέ, διαβάστε η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τι λέει, πώς
κλέβετε τον Έλληνα πολίτη εσείς και η Κυβέρνησή σας, γιατί
πραγµατικά είστε µια Κυβέρνηση που κλέβει τους Έλληνες. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: «Στην Ελλάδα τα προϊόντα άµεσης ανάγκης είναι
δύο έως τρεις φορές ακριβότερα από τις ευρωπαϊκές χώρες». Θα
µου πείτε: «Εγώ δεν έχω σχέση µε το προϊόν που πωλείται». Ναι,
έχεις σχέση µε τον ΦΠΑ που εισπράττεις. Αν ένα προϊόν κάνει 100
ευρώ και γίνει 200 ευρώ, τότε ο ΦΠΑ από 24 ευρώ γίνεται 48 ευρώ.
Πού πάει; Στο κράτος. Παίρνει τα 48 ευρώ ο κλέφτης, το κράτος
-εσείς, κύριοι Υπουργοί…
Και θα ήθελα να µε ακούει ο κ. Βορίδης, γιατί είναι σοβαρά αυτά
που του λέω. Κύριε Υπουργέ µου, πείτε τα στο γραφείο µε τον
κύριο συνάδελφο. Ακούστε, είναι εποικοδοµητικά, θα σας βοηθήσουν και εσάς, πιστέψτε µε.
Κλέβετε, λοιπόν, µε τον ΦΠΑ τον Έλληνα, αισχροκέρδεια υπάρχει, του δίνετε ψίχουλα πίσω, επιδοµατάκι και λειτουργείτε επιδοµατικά. Ωραία φιλελεύθερη πολιτική. Πολύ ωραία φιλελεύθερη
πολιτική!
Και έχετε και Υπουργούς που κάνουν δηλώσεις, πραγµατικά,
τραγικές. «Αν µειώσουµε το ΦΠΑ θα ωφεληθούν οι τουρίστες εις
βάρος των Ελλήνων», λέει Υπουργός. Άλλο πουλί µεγάλο αυτό!
Πού τους βρήκατε όλους αυτούς; Άλλος Υπουργός -ακούστελέει: «Δεν µειώνουµε τους φόρους στα καύσιµα, γιατί θα ευνοηθούν οι πλούσιοι». Τι πουλιά πιάνουν στον αέρα όλοι αυτοί; Υπουργοί δικοί σας είναι. Τους ακούει ο κόσµος και γελάει. Βέβαια, έχετε
τα πλυντήρια που λέγονται «µέσα ενηµέρωσης». Άλλος Υπουργός:
«Είµαστε φίσκα στα νησιά. Με τιµή 2,70 στη βενζίνη, αυτό σηµαίνει
περισσότερα έσοδα για το κράτος». Τι πουλιά πετάµενα! Πού τους
βρήκατε όλους αυτούς; Τους κάνατε και Υπουργούς! Δεν έχετε
άλλους; Άλλος Υπουργός: «Η µείωση ΦΠΑ ωφελεί τους τουρίστες
και η µείωση φόρου στα καύσιµα τους κατόχους Cayenne».
Είστε µε τα καλά σας; Έχετε Cayenne εσείς, κύριε Υπουργέ;
Όχι. Κανένας εδώ µέσα δεν έχει Cayenne, φαντάζοµαι. Εάν βγείτε
στους Έλληνες, στους φτωχούς ανθρώπους, Cayenne δεν έχει
κανείς.
Η µείωση του ειδικού φόρου στα καύσιµα θα βοηθήσει συνολικά
όλη την οικονοµία, από τον πολύ φτωχό άνθρωπο µέχρι τη βιοτεχνία, το µαγαζί, τον µικροµεσαίο. Τα βασικά οικονοµικά δεν ξέρετε.
Και τι κάνετε; Προτιµάτε να πληρώνουµε ακριβό φυσικό αέριο. Η
Σερβία εξασφάλισε να παίρνει φυσικό αέριο στο 1/10 της τιµής
απ’ ό,τι πληρώνει η Ελλάδα, σε τιµές δέκα έως είκοσι φορές φθηνότερα.
Γιατί όµως; Για να επιδοτείτε ανεµογεννήτριες γερµανικές, για
να επιδοτείτε -ακούστε- φίλους ολιγάρχες, παρόχους ενέργειας
και το κυριότερο την ίδια τη Γερµανία. Τώρα θα φέρετε µέτρα,
λέει. Θα αγοράσουµε ψυγεία, θα αλλάξουµε ψυγεία όλοι. Χειροκροτήστε παιδιά, θα αλλάξουµε ψυγεία! Θα αλλάξουµε ψυγεία,
κλιµατιστικά, βέβαια! Ευτυχώς που παράγει η Ελλάδα και ψυγεία
και κλιµατιστικά, για να µείνουν τα λεφτά εδώ! Θα δώσετε λεφτά,
λοιπόν, επιδότηση, για να τα πάρουν πάλι οι Γερµανοί οι φίλοι σας,
αντί να δώσετε κίνητρα για να παράγει η Ελλάδα τα συγκεκριµένα
προϊόντα. Σας λέω συγκεκριµένα πράγµατα.
Και πάθατε και ένα µεγάλο χουνέρι. Κοροϊδεύατε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έβγαιναν οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας -πού να βγάλεις
άκρη- και έλεγαν το εξής: «Μαδούρο θα καταντήσει η Ελλάδα, Μαδούρο! Τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ; Μαδούρο θα µας κάνει Βενεζουέλα, Κολοµβία». Αυτά έλεγε ο Υπουργός. Και ξαφνικά ακούµε: «Ο
Μαδούρο θα µας πάει στο Μπόλιβαρ, διότι τέτοια δραχµή θα
φέρει, µε διαρκή υποτίµηση και πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα».
Τα έλεγε Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας.
Τελικά η Κυβέρνηση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες σκύβει τα γόνατα στον Μαδούρο! Και υπάρχουν και Βουλευτές εδώ της Νέας
Δηµοκρατίας που έλεγαν για Μαδούρο, κατά το παρελθόν.
Και εδώ, για να κλείνουµε, θα σας διαβάσω, κύριε Υπουργέ, τα
λόγια ενός ολιγάρχη Έλληνα -κύριε Υπουργέ, ακούστε µε λίγοπου είναι και φίλος σας. Δεν είναι κακό να έχουµε φίλους ολιγάρχες. Εγώ δεν έχω φίλους ολιγάρχες. Εσείς µπορεί να έχετε, είστε
Κυβέρνηση και καλά κάνετε. Είπε, λοιπόν: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αυτοτραυµατίζεται µε κυρώσεις κατά Ρωσίας».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρόεδρε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ, γιατί είναι άλλο η παρέµβαση. Οµιλία
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κάνετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
«Αυτή πουλάει ενέργεια µε έκπτωση σε Κίνα και Ινδία και το αγοράζουµε στη συνέχεια εµείς από αυτούς πανάκριβα».
Κύριε Βορίδη, ο κ. Μαρινάκης το είπε αυτό. Αυτό σηµαίνει κάτι:
Βάλτε µυαλό!
Και κλείνω, κύριε Υπουργέ, γιατί τα θέµατα είναι πιο σοβαρά µε
την Τουρκία. Πώς αποκαλείτε, κύριε Υπουργέ, εσείς προσωπικά,
αυτόν που αποψιλώνει από όπλα νησί που υποτίθεται ότι ο αντίπαλός του θα επιτεθεί; Πώς αποκαλείς αυτόν που παίρνει το
οπλικό σύστηµα από ένα ελληνικό νησί, επειδή το λένε οι Αµερικανοί ιµπεριαλιστές; Εκτελεί την εντολή την ώρα που ο ίδιος λέει
ότι κινδυνεύει η Ελλάς και ο αντίπαλος λέει ότι θα εισβάλει στο
νησί.
Εγώ τον αποκαλώ ή ανόητο ή προδότη ή δεν ξέρει ή κάτι άλλο
ξέρει, βαθύτερο απ’ ό,τι ξέρουµε εµείς. Θέλω να λέγεται ανόητος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όµως, είναι δυνατόν να παίρνουµε από αποθέµατα Stinger από
τα νησιά ή από την Ελλάδα και να τα δίνουµε στην Ουκρανία, την
ώρα που ο Ερντογάν λέει ότι θα εισβάλει σε ελληνικό νησί;
Και να έρχεται ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος στην επιτροπή
-γι’ αυτό ανέβηκα στο Βήµα, κύριε Πρόεδρε,- και να νοµίζει ότι
είναι παιδική χαρά; Γίνεται να µιλήσουν τα κόµµατα µε ανοιχτές
κάµερες σε ένα τέτοιο θέµα και να λέει «Ελάτε στο Υπουργείο να
σας ενηµερώσω»; Ποιος είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος; Τι είναι;
Επειδή ήταν στο Κολλέγιο Αθηνών, όπως εσείς; Ποιος είναι ο κ.
Παναγιωτόπουλος; Να πάω εγώ να ενηµερωθώ από τον Παναγιωτόπουλο µόνος µου, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέµα.
Αυτό έγινε στην επιτροπή πριν από λίγα λεπτά. Δεν είναι δυνατόν µε ανοιχτές κάµερες να συζητάµε τέτοια θέµατα στο ελληνικό Κοινοβούλιο µε ύφος χιλίων καρδιναλίων.
Γράφονται και πολλά επικίνδυνα. Ακούω ότι θα αποσύρετε,
λέει, στρατό από την ΕΛΔΥΚ, το 30%, γιατί είναι κοστοβόρο. Τι
λέτε, µωρέ; Η χούντα το ίδιο έκανε. Οι χουντικοί το ίδιο έκαναν
και χάσαµε τη µισή Κύπρο. Τα ξεχνάτε αυτά;
Και ο Ερντογάν µάς απειλεί. Δεν θα επαναλάβω, λέει, εγώ ο
ίδιος τα λάθη εκείνων που άφησαν τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα. Θα κάνω τη γαλάζια πατρίδα. Και πάει ο Υπουργός σας και
παίρνει όπλα από εκεί.
Και η τελευταία σφαίρα είναι απαραίτητη, όταν η Τουρκία προκαλεί για εισβολή στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνετε; Η τελευταία σφαίρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό και στους Αρχηγούς των
κοµµάτων να κληθούµε οι Αρχηγοί των κοµµάτων για ενηµέρωση. Οι στιγµές είναι ιστορικά κρίσιµες. Την έχει ανάγκη την ένταση η Τουρκία. Μην πέσουµε στην παγίδα της, αλλά και να µην
κάνουµε πίσω.
Εγώ θα απαντήσω το εξής στον φασίστα κ. Ερντογάν: Γαλάζια
πατρίδα είναι µία. Η δική του πατρίδα είναι κατακόκκινη από το
αίµα των Ελλήνων που σφάχτηκαν, των Αρµενίων, των Κούρδων,
των Ποντίων. Γαλάζια πατρίδα και µόνο γαλάζιο µέρος, κύριε
Υπουργέ, είναι το γαλάζιο Αιγαίο της Ελλάδος, που είναι µόνο
Ελλάδα και τίποτα άλλο! Έτσι πρέπει να απαντούν οι Πρόεδροι
των κοµµάτων και οι Υπουργοί!
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όχι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει «οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, θα έχει συνέπειες». Ποιες είναι αυτές; Το «Γιαβούζ» κάνει βόλτες τώρα στο Αιγαίο. Θα κατέβει το γεωτρύπανο
σε λίγο καιρό.
Ο κ. Τσίπρας λέει: «Ο Ερντογάν προκαλεί και οι Ευρωπαίοι νίπτουν τας χείρας τους».
Ο Ανδρουλάκης λέει: «Η Τουρκία είναι τραµπούκος της περιοχής».
Τα λέµε πενήντα χρόνια. Πενήντα χρόνια τα λέµε αυτά.
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Η πολιτική όλων σας, πραγµατικά, είναι ανεδαφική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρόεδρε,
µε συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι παρέµβαση. Είναι κυρίως
οµιλία και ο προκάτοχος Προεδρεύων µου είπε ότι θα µιλήσετε
τρία λεπτά. Μπορούσατε µετά τους εισηγητές, να µιλήσετε για
όσο χρόνο θέλατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ζητώ συγγνώµη. Κλείνω εδώ.
Χθες στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, προτείναµε
κάτι σοβαρό. Προτείναµε ό,τι ψήφισµα υπάρχει για την Κύπρο,
που ζητάει διζωνική κατοχή το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δικοινοτική οµοσπονδία µε πολιτική ισότητα, να ισχύσει και στην Τουρκία µε τους Κούρδους. Το προτείναµε στην Ευρωβουλή. Αφού η
Ευρωβουλή ζητάει αυτό να γίνει στην Κύπρο, το ίδιο να γίνει µε
τους Κούρδους στην Τουρκία. Κανείς Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και Ευρωβουλευτής δεν το ψήφισε.
Κλείνω, λέγοντας το εξής, γιατί πιέζει και ο Πρόεδρος. Οι
Τούρκοι, λοιπόν, απειλούν -και απευθύνοµαι στον ελληνικό λαόότι θα πετάξουν στην Ελλάδα τους Έλληνες. Οι στιγµές είναι κρίσιµες για όλους. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει πρωτοβουλίες, να ενηµερώσει, αν όχι όλη τη Βουλή, τους Αρχηγούς των
κοµµάτων. Γιατί δεν µπορεί να αφήνει την ηγεσία του πολιτικού
κόσµου εκτός ενηµερώσεως.
Αυτό που πρέπει να απαντήσουµε εµείς, επειδή µιλάτε για Διεθνές Δίκαιο συνεχώς και συµµάχους, είναι το εξής -και απευθύνοµαι σε όλους τους Έλληνες: Οι Έλληνες δεν πρέπει να
φοβούνται. Ο Στρατός, η Αεροπορία, το Ναυτικό, οι ένστολοι
είναι έτοιµοι να κάνουν ό,τι πρέπει, ό,τι έκαναν, όποτε χρειάστηκε
πάρα πολλές φορές!
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Από το 2012 µέχρι το 2022 έξι φορές τους νικήσαµε τους
Τούρκους. Όσες φορές ήταν αβοήθητοι από τρίτους οι Τούρκοι
-αβοήθητοι-, εµείς κερδίσαµε. Αυτό θα γίνει και τώρα.
Και απαντάµε στον προκλητικό Ερντογάν να σταµατήσει να µιλάει πολύ, γιατί όποιος µιλάει, στο τέλος κλαίει και πολύ. Οι Έλληνες ξέρουν να απαντούν, γιατί είµαστε Έλληνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ζητώ από τον Πρωθυπουργό και πάλι ενηµέρωση όλων των
πολιτικών Αρχηγών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Πάντως, πρέπει να υπενθυµίσω ότι ο Κανονισµός επιτρέπει
µόνο κατ’ εξαίρεση µία σύντοµη παρέµβαση για θέµα επικαιρότητας. Δεν προβλέπεται κύρια οµιλία. Θα µπορούσατε, κύριε
Πρόεδρε, να πάρετε τον λόγο µετά τους εισηγητές, να µιλήσετε
όσο θέλετε. Τέλος πάντων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Βρούτση.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Βρούτσης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντιπαρέρχοµαι την
παρατήρηση ότι ο Πρόεδρος, ο κ. Βελόπουλος, ζήτησε να κάνει
µία πολύ σύντοµη παρέµβαση και τελικά έκανε τοποθέτηση,
όπως και εσείς λέτε.
Όµως, είµαι αναγκασµένος να παρέµβω για το εξής: Μέσα σε
αυτή την Αίθουσα, την αίθουσα στην οποία εκπροσωπούνται τα
πολιτικά κόµµατα, έχουµε πει πολλές φορές ότι τα πατριωτικά
αισθήµατα για τη χώρα µας, για την Ελλάδα, διαπερνούν όλες
τις παρατάξεις, όλα τα κόµµατα και κανείς δεν µπορεί να κρίνει
τον άλλον για µειοδοτική στάση και κατά πόσο χειρότερο, για
την έκφραση την οποία ακούστηκε.
Η έκφραση που χρησιµοποίησε ο κ. Βελόπουλος λίγο πριν
ήταν προσβλητική για το σύνολο του πολιτικού συστήµατος.
Χρησιµοποίησε τη λέξη «προδοσία».
Θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρει πίσω αυτή τη λέξη,
γιατί η θέση µας είναι ότι προδότες δεν υπάρχουν σε αυτή την
Αίθουσα. Είµαστε όλοι Έλληνες πατριώτες, Βουλευτές που υπη-
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ρετούµε το καθήκον µας, υπερασπίζοντας την πατρίδα και ψηφίζοντας νοµοσχέδια για το καλό της πατρίδας, προασπιζόµενοι
τα πατριωτικά µας αισθήµατα. Κανένας από εµάς δεν υπολείπεται απέναντι σε αυτά τα πατριωτικά αισθήµατα.
Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτή η λέξη να εξαλειφθεί
από την τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελπίζω, τώρα που
θα έχουµε και την άρση ασυλίας, ο ίδιος ή ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος θα πρέπει να επανορθώσουν. Αλλιώς θα πούµε να
διαγραφεί από τα Πρακτικά.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Λαµπρούλης, ως ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας. Αµέσως µετά θα διακόψουµε για την άρση ασυλίας.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως έχουµε τοποθετηθεί και στις επιτροπές κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας το απορρίπτει, το καταψηφίζει, διότι αποτελεί ένα
ακόµα κοµµάτι του παζλ των αντιδραστικών, αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που προωθούνται σε συνέχεια και διαδοχικά από όλες
τις κυβερνήσεις -Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-, προκειµένου να γίνει η αναγκαία προσαρµογή της δηµόσιας διοίκησης
στις σηµερινές ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας, ώστε πιο
αποτελεσµατικά, πιο αποδοτικά, να στηριχθούν οι επενδύσεις, η
κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Δηλαδή, να υπηρετείται πιο αποτελεσµατικά η στρατηγική της ανταγωνιστικότητας.
Έτσι και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τις προβλέψεις του
συνδέεται πρώτον, µε τον χαρακτήρα του κράτους. Αποτελεί εργαλείο θωράκισής του, που µε τον «βούρδουλα» και τη βία της
αξιολόγησης, συνολικά µε τις αναδιαρθρώσεις στο δηµόσιο, ενισχύουν την ταξική επιθετικότητα του κράτους απέναντι στους δηµοσίους υπαλλήλους και κατ’ επέκταση σε όλους τους εργαζόµενους, στα λαϊκά στρώµατα, δυναµώνοντας την τάση υποχώρησης, συµβιβασµού και χειραγώγησης των δηµοσίων υπαλλήλων.
Δεύτερον, έρχεται να συµβάλει και αυτό στις επιδιώξεις για
συρρίκνωση των υπαρχουσών κρατικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της επιχειρηµατικής λειτουργίας τους -δείτε νοσοκοµεία,
σχολεία, πανεπιστήµια.
Τρίτον, µέσω της λεγόµενης αξιολόγησης, στοχεύετε στην
προώθηση σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, στην παράδοση ολόκληρων τοµέων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, προκειµένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους.
Συνεπώς η λεγόµενη αξιολόγηση δεν έχει καµµία σχέση µε την
ανάγκη επιστηµονικής, τεχνικής, επαγγελµατικής στήριξης των
δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές κοινωνικές
υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην
παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώµατα. Δεν
έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των διευρυµένων λαϊκών αναγκών ή την εξάλειψη των αιτιών που έχουν οδηγήσει στην υποβάθµιση των υπηρεσιών.
Εποµένως η θέση και η στάση µας απέναντι στην αξιολόγηση
έχει να κάνει µε το περιεχόµενο και τους σκοπούς που αυτή υπηρετεί. Γενικά, δεν είµαστε ενάντια στην αξιολόγηση αλλά ενάντια
στο συγκεκριµένο περιεχόµενο, στους σκοπούς και τις επιδιώξεις που προωθεί το αστικό κράτος και φυσικά, οι κυβερνήσεις
που το υπηρετούν µέσω της αξιολόγησης.
Φυσικά, δεν παραγνωρίζουµε ότι υπάρχουν προβλήµατα απόδοσης στην εργασία κάποιων δηµοσίων υπαλλήλων. Όµως,
υπάρχει για αυτά το αντίστοιχο πλαίσιο, µε το οποίο µπορούν να
αντιµετωπιστούν.
Θεωρούµε πως ο δηµόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι σωστός
και αποδοτικός στη δουλειά του. Όµως, άλλο είναι αυτό και άλλο
αυτή η απόδοση να συνδέεται µε την αξιολόγηση, µε την περικοπή µισθού και τις απολύσεις.
Εάν κάποιος, λοιπόν, καλοπροαίρετα θελήσει να διαπιστώσει
πώς επιβραβεύονται οι παραγωγικοί -όπως αναφέρεται και στο
νοµοσχέδιο- δηµόσιοι υπάλληλοι, που η Κυβέρνηση, µε αφορµή
και το νοµοσχέδιο, προπαγάνδιζε όλο το προηγούµενο διάστηµα
ως ένα νοµοσχέδιο τοµή κ.λπ., δεν έχει παρά να δει τι έχει συµβεί
στους υγειονοµικούς των δηµόσιων νοσοκοµείων καθ’ όλη τη
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διάρκεια της πανδηµίας αλλά και σήµερα. Βρέθηκαν να δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, σε συνθήκες ακραίας εντατικοποίησης, πρωτοφανούς ψυχικής φθοράς, σε απαξιωµένα και
υποστελεχωµένα νοσοκοµεία, µε πετσοκοµµένες αποδοχές και
µε απλήρωτες εφηµερίες, ενώ, µέσω της υποχρεωτικότητας,
επτάµισι χιλιάδες πετάχτηκαν στον δρόµο.
Είναι όλοι αυτοί που σήκωσαν όλο το βάρος αντιµετώπισης
της πανδηµίας, την ίδια στιγµή που τα µεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια θησαύριζαν πουλώντας πανάκριβα υπηρεσίες υγείας
στους ασθενείς-πελάτες. Έτσι το νοµοσχέδιο έρχεται να αντικαταστήσει την ισχύουσα αντιδραστική αξιολόγηση που θεσπίστηκε µε τον ν.4369/16 από τον ΣΥΡΙΖΑ, που -ας µην ξεχνάµεήταν δέσµευση και προαπαιτούµενο του τρίτου µνηµονίου, που
όλοι µαζί το ψηφίσατε, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το εµφάνιζε ως προοδευτικό µέτρο,
από τις έως τότε τουλάχιστον ρυθµίσεις που είχαν θεσπίσει οι
προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Η προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε τροπολογία της
τότε Υπουργού της κ. Γεροβασίλη, έφτασε στο σηµείο να αποκλείσει από τις θέσεις της ευθύνης στους εργαζόµενους που
είχαν συµµετάσχει στην απεργία-αποχή τότε της ΑΔΕΔΥ.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα η Νέα Δηµοκρατία επικαλούµενη, για
παράδειγµα, την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και πατώντας
πάνω στον κοινωνικό αυτοµατισµό που όλες οι κυβερνήσεις καλλιέργησαν απέναντι στους εργαζόµενους του δηµοσίου και φυσικά αξιοποιώντας τους ισχυρισµούς ότι δεν δουλεύουν πολύ,
ότι δεν ελέγχονται από πουθενά ή ότι δεν δίνουν αναφορά σε κανέναν -ζητήµατα που το αστικό κράτος και όλοι σας ως πολιτικοί
διαχειριστές, όσοι κυβερνήσατε, δηµιουργήσατε και αναπαράγετε διαχρονικά-, αξιοποιώντας ακριβώς αυτά τα δικά σας «επιτεύγµατα», εντείνει την επίθεση απέναντι σε όλους τους
εργαζόµενους του δηµοσίου.
Εξίσου θα ήταν καλό να θυµηθούµε, πως και τα χρόνια των
µνηµονίων οι δηµόσιοι υπάλληλοι στοχοποιήθηκαν πρώτοι για
την καπιταλιστική κρίση και στη συνέχεια φυσικά η επίθεση γενικεύτηκε και στους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα. Η άµεση
σύνδεση της αξιολόγησης µε τη µισθολογική εξέλιξη, τον βαθµό
επίτευξης στόχων θα οδηγήσει στη συρρίκνωση µισθών και συντάξεων, στην εξέλιξη των αρεστών που υποτάσσονται στις οδηγίες κυβερνήσεων που υλοποιούν κατευθύνσεις και οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαιτήσεις δηλαδή του κεφαλαίου,
στην εντατικοποίηση της εργασίας. Γιατί αυτό που επιδιώκετε
και αυτό που θέλετε είναι εργαζόµενους σιωπηλούς, φοβισµένους, να µη σηκώνουν κεφάλι, να µη διεκδικούν. Θέλετε να διαµορφώσετε υπαλλήλους ταυτισµένους µε το σύστηµα, που θα
δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο στην προώθηση των αντιλαϊκών πολιτικών.
Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παραπάνω προωθούνται
µέσω των διατάξεων του νοµοσχεδίου µε πρώτη την αξιολόγηση
όπου ενισχύεται ο ρόλος των προϊσταµένων στη διαδικασία της
αξιολόγησης, γεγονός που δικαιολογεί και τις επιφυλάξεις για
ζητήµατα υποκειµενικής κρίσης. Λέτε πως η αξιολόγηση δεν έχει
τιµωρητικό χαρακτήρα. Το ακούσαµε και στις επιτροπές. Όµως,
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο, της κακής
για παράδειγµα βαθµολόγησης του υπαλλήλου από τον αξιολογητή του, που αναγκαστικά θα επιφέρει την παραποµπή του στο
υπηρεσιακό συµβούλιο, που σύµφωνα µε τον αντιδραστικό υπαλληλικό κώδικα θα συµπεριληφθεί στους πίνακες µη προακτέων.
Αυτό τι είναι; Ή αντίστοιχα η κακή βαθµολόγηση του προϊσταµένου από τον αξιολογητή του µε βάση την ανωτέρω διαδικασία
δίνει ή όχι τη δυνατότητα παύσης των προϊσταµένων από τα καθήκοντά του λόγω πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του;
Και τρίτον, η πρόβλεψη των απαραίτητων τουλάχιστον τριών δεξιοτήτων, ώστε ο υπάλληλος να θεωρείται επαρκής. Αυτά λοιπόν
τι είναι;
Δεύτερο εργαλείο: Στοχοθεσία. Ρωτήσαµε και την επιτροπή
ποιος αλήθεια θα καθορίζει το τι είναι αντικειµενικός στόχος που
θα τίθεται βάσει του οποίου θα αξιολογείται το προσωπικό. Το
ρωτάµε και τώρα. Οι ανάγκες του λαού για φθηνές και ποιοτικές
υπηρεσίες στη µόρφωση, στην υγεία, στις κοινωνικές παροχές
ή οι ανάγκες του κεφαλαίου για κερδοφορία µέσω της εµπορευ-
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µατοποίησης και της ιδιωτικοποίησης κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών; Το ερώτηµα είναι ρητορικό γιατί η απάντηση είναι γνωστή και την βιώνει ο λαός µας στο πετσί του καθηµερινά.
Αντίστοιχα τους στόχους ποιος τους θέτει; Απαντά το νοµοσχέδιο: Η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός. Συνεπώς για
ποιον υπάρχει αποτελεσµατικότητα; Για τον λαό και τις ανάγκες
του; Όχι βέβαια. Για το κεφάλαιο και µόνο.
Αντίστοιχα µε την εφαρµογή της στοχοθεσίας θα υπάρξει εντατικοποίηση της εργασίας, ενώ θα συµβάλει στην ανάπτυξη του
ανταγωνισµού µεταξύ των υπαλλήλων, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός νοσηρού εργασιακού περιβάλλοντος στις υπηρεσίες.
Τρίτο εργαλείο είναι το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων. Η χρήση και
µόνο του όρου «δεξιότητες» δείχνει ακριβώς την αντίληψή σας
για τους εργαζόµενους, αφού πουθενά δεν αναφέρεστε σε ολόπλευρη γνώση, σε επιστηµονική ειδίκευση των εργαζοµένων,
αλλά µόνο σε δεξιότητες κι αυτό διότι επιδιώκετε την τυφλή υπακοή στην εφαρµογή των πολιτικών. Επικέντρωση στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα που εξυπηρετεί αυτούς τους
σχεδιασµούς.
Μετατρέπετε την εκπαίδευση και επιµόρφωση σε στοιχείο ανταγωνισµού µεταξύ υπαλλήλων και οµάδων υπαλλήλων ως ατοµικό στοιχείο υπεροχής του υπαλλήλου έναντι άλλων, ως εφόδιο
στον ανταγωνισµό για την κατάληψη θέσης ευθύνης.
Τέταρτον, µε τις προβλέψεις για τον σύµβουλο ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, τι επιδιώκεται στην ουσία; Την κεντρική επίβλεψη
και τον συντονισµό της διαδικασίας αξιολόγησης. Και αυτό δείχνει πως η αξιολόγηση αποτελεί, όντως, στρατηγικό στόχο της
Κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Μια διαδικασία που δεν
έχει καµµία σχέση µε την ανάγκη της επιστηµονικής, τεχνικής,
επαγγελµατικής στήριξης των εργαζοµένων, της συστηµατικής
επιµόρφωσής τους, ώστε οι ίδιοι και οι δηµόσιες υπηρεσίες να
γίνουν σύγχρονες και καλύτερες προκειµένου να παρέχουν αναβαθµισµένες υπηρεσίες.
Πέµπτον, αναστολή της µείωσης της προσωπικής διαφοράς.
Γίνεται λόγος για αναστολή εφαρµογής -όχι για κατάργησηαυτής της απαράδεκτης διάταξης που θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να παρουσιάζεται ως αύξηση ή ως παροχή προς τους δηµοσίους υπαλλήλους. Φυσικά
δεν πρωτοτυπείτε στην εξαπάτηση γιατί τα ίδια επιχειρήσατε και
µε τις υποτιθέµενες αυξήσεις του νόµου Βρούτση στους συνταξιούχους, τις οποίες ως διά µαγείας και αυτές τις κατάπιε η προσωπική διαφορά.
Έκτο εργαλείο. Το πολυδιαφηµισµένο µπόνους. Η επιβράβευση αφορά συγκεκριµένες κατηγορίες υπαλλήλων που εµπλέκονται σε διαδικασίες που αποτελούν προτεραιότητα για το
κεφάλαιο, ενώ αυτός που θα καθορίζει ποιοι υπάλληλοι θα υλοποιούν τους συγκεκριµένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων θα είναι ο διευθυντής της αντίστοιχης
διεύθυνσης.
Γίνεται αντιληπτό από τον καθένα πως στην πραγµατικότητα
δεν πρόκειται για επιβράβευση των υπαλλήλων, αλλά για χυδαίο
µηχανισµό πειθαρχικής, εξαγοράς και καταυλισµού συνειδήσεων
των εργαζοµένων. Συγχρόνως συµβάλλει, ώστε να δηµιουργηθεί
ένας µηχανισµός που θα µπορεί να ασκεί πίεση σε όσους δεν
είναι αρεστοί, σε όσους σηκώνουν το κεφάλι και διεκδικούν τα
δικαιώµατά τους.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τον ρόλο και τον βαθµό ανεξαρτησίας για παράδειγµα της δικαιοσύνης είναι και το σχετικό άρθρο
που θεσπίζει µπόνους των δικαστικών υπαλλήλων οι οποίοι εµπλέκονται στην εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας δίνοντας προτεραιότητα στις ζωτικές υποθέσεις
του κεφαλαίου του, οι οποίες φυσικά δεν µπορούν να περιµένουν
στην ουρά. Την ίδια ώρα για µία απλή υπόθεση απαιτούνται πολύχρονες διαδικασίες ή για παράδειγµα η εκδίκαση υποθέσεων
για την καταβολή µη δεδουλευµένων καθυστερεί δύο και τρία
χρόνια.
Έτσι απέναντι στο δίκαιο αίτηµα των δηµοσίων υπαλλήλων για
αυξήσεις στους τσακισµένους µισθούς που όλοι σας βάλατε το
χεράκι σας γι’ αυτό, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, απαν-
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τάτε µε έναν άθλιο µηχανισµό που πρώτα και κύρια ακολουθεί
τη γνωστή συνταγή του διαίρει και βασίλευε. Ενώ ο εκάστοτε
Υπουργός-εργοδότης µπορεί να ανοιγοκλείνει τη στρόφιγγα του
µπόνους αυξοµειώνοντας στους στόχους και εντάσσοντας ή
εξαιρώντας από αυτό εργαζοµένους κατά το δοκούν. Σκέτη εξαχρείωση και εκδούλευση προς τους εργαζόµενους, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή λαϊκή ρήση για το κόσκινο.
Έβδοµο εργαλείο: Μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Ενισχύεται
ακόµα περισσότερο µια εξαιρετικά αντιδραστική και απαράδεκτη
διάταξη που δίνει τη δυνατότητα να ασκείται εσωτερικός έλεγχος
από ιδιώτες τροποποιώντας τον ν.4759/2021. Η διάταξη αφορά
τους εποπτευόµενους φορείς καθώς και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού δίνοντας πρόσβαση σε ιδιώτες σε κρίσιµες διαδικασίες των
φορέων αυτών, όπως ο εσωτερικός έλεγχος.
Μάλιστα µε την τροποποίηση που φέρνετε γίνεται πολύ πιο εύκολο να εκχωρηθούν στους ιδιώτες καθώς προβλέπεται πλέον
πως η εκχώρηση αυτή µπορεί να γίνει όχι µόνο όταν υπάρχει
αδυναµία σύστασης µονάδας εσωτερικού ελέγχου στο φορέα,
αλλά και όταν διαπιστώνεται αδυναµία λειτουργίας της συσταθείσας µονάδας εσωτερικού ελέγχου. Βάζετε τον λύκο να φυλάει
τα πρόβατα.
Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα υποστηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις τα δίκαια αι-
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τήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων για ουσιαστικές αυξήσεις
στους µισθούς, για επαναφορά εδώ και τώρα του δέκατου τρίτου
και δέκατου τέταρτου µισθού, για κατάργηση εδώ και τώρα της
εισφοράς αλληλεγγύης, για να προσµετρηθεί στη µισθολογική
τους εξέλιξη η διετία 2016 - 2017, για να αυξηθεί το αφορολόγητο και να καταργηθούν τα αντιλαϊκά χαράτσια.
Υποστηρίζουµε τον αγώνα των εργαζοµένων για να µην περικοπούν τα βαρέα και ανθυγιεινά επιδόµατα, για να σταµατήσει
επιτέλους η οµηρία των χιλιάδων συµβασιούχων που εργάζονται
σε κρίσιµες κοινωνικές δοµές και πρέπει επιτέλους να µονιµοποιηθούν, να στελεχωθούν µε µόνιµο και εξειδικευµένο προσωπικό
οι τοµείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης,
της πρόνοιας.
Να, λοιπόν, γιατί και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο χρειάζεται
να βαδίζουν στον δρόµο του αγώνα, αν θέλουν να δουν ουσιαστική βελτίωση στη ζωή τους και σε αυτόν τον δρόµο ξέρουν πως
θα έχουν δίπλα τους αταλάντευτο συνοδοιπόρο το ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
για λίγο τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, για να προχωρήσουµε στην άρση ασυλίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» κ. Κυριάκου Βελόπουλου.
Θυµίζω ότι από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 2ας Ιουνίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της
επιτροπής πρότειναν οµόφωνα τη µη άρση της ασυλίας του κ.
Κυριάκου Βελόπουλου.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’. Ο λόγος δίνεται
πάντοτε, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή, στον οποίο αφορά η
αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή
στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018 για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επίσης, υπενθυµίζεται ότι η ψήφος σας αφορά το αίτηµα του
εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυµούν ψηφίζουν «υπέρ» ή «κατά»
της άρσης ασυλίας. Για όποιον το επιθυµεί µπορεί να ψηφίσει
«παρών».
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της περίπτωσης
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
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σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.
Η υπόθεση αφορά τον κ. Βελόπουλο. Συγκεκριµένα, κάποιος
κύριος, ο οποίος λέει ότι είναι Αρχηγός του κόµµατος «Ελληνικό
Ευρωπαϊκό Κόµµα 1984» ονόµατι Κωνσταντίνος Φωτεινός, υπέβαλε µήνυση κατά του κ. Βελόπουλου ότι αντιποιείται το ιατρικό
λειτούργηµα κατ’ εξακολούθηση.
Η επιτροπή έκρινε ότι η µήνυση αυτή ενέχει πολιτική σκοπιµότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, και
οµόφωνα προτείνει τη µη άρση της ασυλίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να θέλει να πάρει τον λόγο
για την υπόθεση αυτή; Όχι, δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος.
Συνεπώς προχωράµε στην ψηφοφορία.
Υπενθυµίζω ότι αφού καταχωρήσετε την ψήφο σας, έχετε τη
δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου οι αρµόδιοι υπάλληλοι να σας συνδράµουν.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να σας
ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους.
Οι ψήφοι αυτές θα εµφανιστούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έως ότου ολοκληρωθεί η καταµέτρηση και ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας, επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Πρώτος οµιλητής, λοιπόν, είναι ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να πω ότι θα ήθελα να είναι εδώ και ο αρµόδιος
Υπουργός. Ελπίζω να έρθει κάποια στιγµή.
Πριν µπω στα του νοµοσχεδίου και στην εισήγησή µου, κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση για όσα ακούστηκαν
πριν από την πλευρά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτση, ο οποίος µάλλον δεν κατάλαβε
τι ακριβώς είπε ο Πρόεδρός µας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν αποκάλεσε κανέναν προδότη στην Αίθουσα αυτή. Αυτό το οποίο είπε ακριβώς -και θα το
διευκρινίσω κι εγώ για άλλη µία φορά, γιατί είναι κακό να ακούγονται τέτοιες παρερµηνείες στο ελληνικό Κοινοβούλιο- είναι το
πώς µπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος, όταν την ώρα που η τουρκική προκλητικότητα είναι στο κόκκινο, την ώρα που η Τουρκία
διεκδικεί και απειλεί ακόµα και τα νησιά µας, εµείς την ίδια ώρα
προχωράµε σε πράξεις, όπως να παίρνουµε όπλα από τα νησιά
µας.
Πώς µπορεί να λέγεται αυτός; Μπορεί να λέγεται ή ανόητος ή
προδότης ή κάτι άλλο που δεν ξέρουµε και ξέρει αυτός. Δεν είπε
κάποιον λοιπόν. Το διευκρινίζω, για να µη δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις.
Κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή πάλι µιλάµε για το δηµόσιο, θέλω να τονίσω στο ξεκίνηµα της τοποθέτησης µας το εξής: Είστε Κυβέρνηση εδώ και
τρία χρόνια και θα πρέπει κάποια στιγµή να δούµε, κάθε φορά
µε αφορµή συζήτησης κάποιου νοµοσχεδίου, πώς ήρθε η Νέα
Δηµοκρατία στη διακυβέρνηση της χώρας, τι υποσχέθηκε προεκλογικά και τι κάνει πράξη.
Για παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε, υποσχέθηκε, θυµάµαι τώρα,
την ασφάλεια των πολιτών. Υποσχέθηκε «το νόµος και τάξη» που
το διαφήµιζε παντού ότι θα κάνει πράξη. Υποσχέθηκε ότι θα ακυρώσει την κατάπτυστη Συµφωνία των Πρεσπών, για παράδειγµα.
Υποσχέθηκε τάξη στα πανεπιστήµια. Υποσχέθηκε αξιοκρατία και
αριστεία στο δηµόσιο, ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα και τους
Έλληνες πολίτες µας. Μάλιστα.
Πάµε να δούµε τώρα τι έχετε κάνει µέχρι σήµερα και τι έχετε
πετύχει από όλα αυτά. Η απάντηση δυστυχώς είναι τίποτα. Όχι
µόνο, για παράδειγµα όλα αυτά που ανέφερα, δεν ακυρώσατε
τη Συµφωνία των Πρεσπών, γιατί φυσικά το κράτος έχει συνέχεια, αλλά υποστηρίζετε τώρα και την ευρωπαϊκή προοπτική των
Σκοπίων. Το «νόµος και τάξη» για παράδειγµα, φαίνεται ότι έµεινε
µόνο στα χαρτιά. Η εγκληµατικότητα κτύπησε κόκκινο. Την ίδια
στιγµή βλέπετε τι γίνεται µε τους παράνοµους µετανάστες. Τα
λέγαµε χτες στον κ. Μηταράκη. Αλλά η Κυβέρνηση, αυτή η Κυβέρνηση, ενώ απέτυχε σε όλα αυτά που σας ανέφερα -και θα
πάω και στον δηµόσιο τοµέα και στη δηµόσια διοίκηση- φαίνεται
ότι εξαντλεί την αυστηρότητά της στους Έλληνες πολίτες, στους
Έλληνες φορολογούµενους.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα διαβάσαµε και δεν ήταν έκπληξη, δυστυχώς το περιµέναµε, ότι ανακοινώνεται σε πολύ λίγο ο πληθωρισµός στο 12%, ότι η βενζίνη ανεβαίνει πάνω από τα 2,4 ευρώ
το λίτρο. Και αυτή η κυβέρνηση µιλάει για ανάπτυξη. Σοβαρά
τώρα; Ποια είναι η ανάπτυξη, για να καταλάβουµε;
Ανάπτυξη θα πει κύριοι, ευηµερία των πολιτών. Βλέπετε κάποια ευηµερία των πολιτών εσείς, όταν µιλάτε για ανάπτυξη; Πού
τη βλέπετε την ευηµερία; Πραγµατικά έλεος! Πραγµατικά έλεος!
Στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες πολίτες εφαρµόζετε µια δυσβάστακτη φορολογική πολιτική, µια αδιέξοδη οικονοµική πολιτική, µε πάρα πολλές στερήσεις που τον έχουν οδηγήσει τον
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Έλληνα στην ανέχεια, σε αδιέξοδα και σε απόγνωση.
Και εσείς, πώς επιχειρείτε τώρα να αντιµετωπίσετε την κατάσταση αυτή; Με επικοινωνιακές τακτικές, µε πολιτικές µε βαρύγδουπους τίτλους και χαρακτηρισµούς που δεν έχουν κανένα
αποτέλεσµα. Έχετε φέρει διάφορα νοµοσχέδια. Φέρατε νοµοσχέδια µε τίτλο «εργασία για όλους», «γιατρός για όλους». Ερώτηση: έχει µειωθεί η ανεργία στη χώρα µας; Έχουν περίθαλψη
οι Έλληνες που αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους;
Έχουν αξιοπρεπή περίθαλψη οι συνταξιούχοι στα νοσοκοµεία
του ΕΣΥ; Κατά τα άλλα είστε εσείς αυτοί που θα αντιστρέφατε
το brain drain και τώρα η πραγµατική ανεργία έχει εκτοξευθεί.
Και τώρα φαντάζει ακόµη πιο απίθανη από κάθε άλλη φορά η επιστροφή των επτακοσίων χιλιάδων νέων µας που έχει έχουν ξενιτευτεί.
Και επειδή το νοµοσχέδιό σας -και το συνδυάζω τώρα ιδίως µε
το brain drain και τη φυγή, την ξενιτιά που βιώνουν τα νέα παιδιά
µας, τα επτακόσιες χιλιάδες Ελληνόπουλα, το κύµα αυτό φυγής
το οποίο δεν θα σταµατήσει- έχει να κάνει µε το δηµόσιο, έχει να
κάνει µε την αξιοκρατία, θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι ο πρώτος
λόγος, ο σηµαντικότερος λόγος που επικαλέστηκαν τα νέα µας
παιδιά, τα παιδιά µας, που έφυγαν στο εξωτερικό είναι η έλλειψη
αξιοκρατίας στο δηµόσιο. Αυτός ήταν ο πιο σηµαντικός λόγος
που έσπρωξε τα παιδιά µας στο να εγκαταλείψουν την πατρίδα
τους και να αναζητήσουν την επαγγελµατική τους τύχη κάπου
αλλού. Με το νοµοσχέδιο αυτό λέτε ότι φέρνετε στο δηµόσιο -τι
ωραία που ακούγονται όλα αυτά- νέες µεθόδους, σύγχρονα εργαλεία, πετυχηµένα µοντέλα από το εξωτερικό. Πείτε µου όµως
το εξής: έχει η χώρα µας το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών του δηµοσίου, µε αυτές τις χώρες τις οποίες επικαλείστε; Έχει η χώρα
µας το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών µε αυτές τις
χώρες τις οποίες επικαλείστε; Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ µέσα
ή από αυτούς που µας ακούν εκεί έξω, Έλληνας πολίτης που να
µη γνωρίζει πως είναι στρεβλά δοµηµένο το δηµόσιο, ο δηµόσιος
τοµέας; Όλοι ξέρουµε το τι συµβαίνει. Διαφηµίζετε, πανηγυρίζετε για τον εκσυγχρονισµό του δηµοσίου, για την ψηφιοποίηση
του δηµοσίου. Έπρεπε δηλαδή, να κλείσει το δηµόσιο, να κατεβάσει ρολά µε τον COVID, να σχηµατίζει ο κόσµος ουρές απ’
έξω, έξω από κλειστές πόρτες, να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί,
για να αντιληφθεί η Κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία ότι πρέπει
επιτέλους το δηµόσιο να εκσυγχρονιστεί. Έπρεπε να γίνει αυτό.
Πράγµατι, η δηµόσια διοίκηση πρέπει να αναβαθµιστεί. Πρέπει
επιτέλους κάποια στιγµή το δηµόσιο να εξυπηρετεί και όχι να ταλαιπωρεί τον πολίτη. Αυτό όµως δεν σηµαίνει, όπως το µεταφράζετε εσείς, αθρόα εισαγωγή ξενόφερτων συστηµάτων που δεν
µπορούν να εφαρµοστούν στο ελληνικό δηµόσιο. Ούτε σηµαίνει
αθρόα ψηφιοποίηση, χωρίς να υπάρχουν κατάλληλες δικλίδες
ασφαλείας. Γιατί ξέρετε τι καταφέρνουµε σε αυτή την περίπτωση; Ψηφιοποιούµε το µπάχαλο. Αυτό κάνουµε. Αντί να βάλουµε µία τάξη και να περάσουµε στην ψηφιοποίηση, εµείς
φέρουµε την αναρχία, παίρνουµε το µπάχαλο και λέµε θα ψηφιοποιήσουµε το µπάχαλο και η ταλαιπωρία του πολίτη δεν έχει
τέλος, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας στην καθηµερινότητα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό λοιπόν, λέτε ότι συµπληρώνετε το
αξιοκρατικό κεκτηµένο, ότι ενισχύετε τη διαφάνεια την αξιοκρατία. Προβλέπετε τώρα για παράδειγµα τον σύµβουλο ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναµικού. Σε άλλο νοµοσχέδιο προβλέψατε τον
σύµβουλο ακεραιότητας. Ακούγονται πολύ ωραία αυτά, πραγµατικά. Μπορούν να λύσουν τα προβλήµατα αυτά που τόσο
όµορφα ακούγονται;
Έχετε λύσει το µεγαλύτερο πρόβληµα του δηµοσίου; Ποιο
είναι; Η υποστελέχωση. Μάλιστα. Μη µας πείτε «ναι, το έχουµε
λύσει». Γιατί αν είχατε λύσει το πρόβληµα της υποστελέχωσης
δεν θα µπλοκάρατε την κινητικότητα, για παράδειγµα, σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί υπάλληλοι θέλουν να φύγουν από τις συγκεκριµένες υπηρεσίες.
Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι αλήθεια ότι σε πολλές υπηρεσίες,
ακόµα και σήµερα -τώρα εδώ που µιλάµε, να πούµε πέντε πράγµατα να καταλάβει ο κόσµος-, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κοµπιούτερ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεν υπάρχουν αναλώσιµα σε
υπηρεσίες, δεν υπάρχει χαρτί φωτοτυπικού ούτε καν e-mail
έχουν όλοι οι υπάλληλοι; Αυτά δυστυχώς είναι µια πραγµατικό-
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τητα. Πώς περιµένετε, λοιπόν, να εξυπηρετηθεί ο πολίτης; Δεν
είναι αλήθεια επίσης ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κτηριακές
υποδοµές; Δεν είναι αλήθεια ότι οι φάκελοι σε αρκετές υπηρεσίες, στα δικαστήρια κάνουν στοίβες, ντάνα, ότι υπάρχουν υπόγεια γεµάτα µε υποθέσεις; Δεν είναι αλήθεια αυτό; Χρειάζεται να
αναφέρουµε εµείς πόσες φορές έχει γίνει µπαλάκι ο ασφαλισµένος, ο ηλικιωµένος που έχει καταθέσει τα χαρτιά του για τη σύνταξη αλλά αγνοείται ο φάκελός τους σε διάφορα υποκαταστήµατα; Και τις πολλές αδυναµίες και τις πολλές ελλείψεις της
διοίκησης, τις µετακυλίετε στους πολίτες. Τους βάζετε λοιπόν
τώρα να ξανακάνουν αίτηση σε πλατφόρµες και ουσιαστικά τους
εξαναγκάζετε να προσφύγουν σε ιδιώτες, να τρέχουν να προλάβουν ασφυκτικές προθεσµίες.
Συντάξεις εµπιστοσύνης: Έτσι βαφτίζετε τώρα το τεράστιο κόστος που υπάρχει µε τις εκκρεµείς υποθέσεις. Με όλη αυτή την
κατάσταση που επικρατεί, ο σύµβουλος ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναµικού είναι αυτό που λείπει; Καλά τώρα, είµαστε σοβαροί;
Με όλο αυτό που σας περιέγραψα τώρα εγώ, το «κερασάκι» ήταν
ο σύµβουλος; Είναι, ξέρετε, σαν να χτίζεται µια πολυκατοικία και
κοιτάµε πώς θα φτιάξουµε το ρετιρέ, ρε παιδί µου, ή τη βεράντα
πάνω, ενώ λείπουν οι πρώτοι όροφοι. Αυτό ακριβώς συµβαίνει.
Και για να είµαστε ξεκάθαροι, σαφώς πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Εννοείται. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν ένα καθήκον να επιτελέσουν απέναντι στον πολίτη
και να διαφυλάξουν το δηµόσιο συµφέρον. Ξεκάθαρο αυτό. Να
πούµε, όµως, µία αλήθεια; Αξιολόγηση στο δηµόσιο µε εσωτερικό έλεγχο, όπως είναι δοµηµένο το ελληνικό δηµόσιο, µε τις
στρεβλώσεις που κουβαλά όλα αυτά τα χρόνια και τις παθογένειες, δεν µπορεί να επιτευχθεί. Τελεία και παύλα. Εννοώ αξιολόγηση πραγµατική, µε αντικειµενικά κριτήρια, να µην αφήνει
περιθώριο η αξιολόγηση αυτή για εύνοιες, για δυσµένειες, ώστε
να προτιµώνται οι «δικοί» µας, οι «ηµέτεροι», να αποµακρύνονται
οι µη αρεστοί. Αυτά συµβαίνουν. Ξέρετε -δεν είναι εδώ ο κ. Βορίδης- όταν µου ανέθεσε το κόµµα να εισηγηθώ το νοµοσχέδιο
αυτό, εκτός από την επισταµένη ανάλυση των άρθρων του νοµοσχεδίου, αλλά και την ακρόαση των φορέων, έκανα, κύριε Πρόεδρε, το εξής: Προέρχοµαι από τον ιδιωτικό τοµέα, τα ένσηµα
είκοσι οκτώ χρόνων, πριν µπω στη Βουλή, που κουβαλώ στις πλάτες µου, είναι όλα από τον ιδιωτικό τοµέα. Έτσι, λοιπόν, επέλεξα
να µιλήσω για το θέµα αυτό -συνήθως όταν εισηγούµαι θέµατα
της δηµόσιας διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών πάντα
το κάνω- µε δέκα δηµοσίους υπαλλήλους. Πήρα δέκα γνωστούς
µου δηµοσίους υπαλλήλους και τους είπα: «Παιδιά, θα βοηθήσει;
Πώς είναι η κατάσταση εκεί;». Από αυτούς πήρα σφυγµό. Και δεν
πήρα δέκα δηµοσίους υπαλλήλους της Ελληνικής Λύσης. Άλλος
ήταν δεξιός, άλλος αριστερός, άλλος νεοδηµοκράτης, κάνα δυο
ήταν ΚΚΕ, δυο, τρεις δικοί µας, της Ελληνικής Λύσης. Ήθελα να
πάρω τον σφυγµό, να µου πουν τι επικρατεί και πώς τους φαίνεται το νοµοσχέδιο. Τους είπα: «Να σας πω, ρε παιδιά, αυτή η Κυβέρνηση φέρνει την αξιολόγηση, φέρνει τη στοχοθεσία, αλλάζει
ο Βορίδης αυτά, φέρνει αυτά. Πείτε µου λίγο πώς µπορούν να
εφαρµοστούν αυτά; Είναι υλοποιήσιµα;». Μου απάντησαν ότι δεν
είναι και µου περιέγραψαν πράγµατα που συµβαίνουν στο δηµόσιο, τα οποία είτε θα τα δούµε κατάµατα είτε θα περιγράφουµε
µια κατάσταση ειδυλλιακή ότι είµαστε µια κορυφαία χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τα κάνουµε όλα τέλεια κ.λπ.. Όχι.
Το νέο σύστηµα αξιολόγησης το συνδέετε µε εννέα διαφορετικές δεξιότητες που η καθεµία έχει τρεις ή τέσσερις υποκατηγορίες δεξιοτήτων. Πώς θα µπορεί να διαγνώσει αυτές τις
δεξιότητες ο προϊστάµενος ο οποίος θα κληθεί να αξιολογήσει
όλες αυτές τις κατηγορίες, αφού είναι αµφίβολο αν ακόµη και ο
προϊστάµενος διαθέτει αυτές τις δεξιότητες; Επίσης, πόσες ανθρωποώρες θα χρειαστούν για να εφαρµοστούν και να λειτουργήσουν όλα αυτά; Θα κυνηγούν όλοι οι υπάλληλοι, οι
τµηµατάρχες, οι διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές τις δεκάδες
δεξιότητες; Θα αποµείνει χρόνος να κάνουν καθόλου δουλειά
εκεί µέσα. Τα αντίστοιχα ισχύουν για τη στοχοθεσία που προβλέπεται. Πόσο θα αλλάξει τα πράγµατα; Θα γίνονται συζητήσεις
επί συζητήσεων για το ποιοι θα είναι αυτοί οι στόχοι, πώς θα επιτευχθούν, εάν θα επιτευχθούν οι στόχοι, εάν χρειάζεται αναθεώρηση και πώς θα βαθµολογηθούν. Πολλές συζητήσεις, πολλά
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στάδια, πολλή γραφειοκρατία. Εννοείται ότι το δηµόσιο χρειάζεται να γίνει πιο αποδοτικό, να γίνει πιο παραγωγικό. Γίνεται,
όµως, να δίνετε πριµ παραγωγικότητας για να κάνουν οι δηµόσιοι
υπάλληλοι τη δουλειά τους; Τη δουλειά τους πρέπει να κάνουν.
Και τώρα, που έρχονται εκλογές, τους δίνετε µπόνους. Προφανώς! Ψηφαλάκια!
Εσείς δεν είστε που καταργήσατε το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ως περιττό; Η Κυβέρνησή σας το κατήργησε.
Εσείς δεν είστε που δεν έχετε καµµία ευθύνη για την εικόνα του
δηµοσίου και λέτε ότι για όλα φταίνε οι δηµόσιοι υπάλληλοι; Γιατί
δεν φροντίζετε, λοιπόν, να υπάρχουν κίνητρα, να υπάρχουν ευκαιρίες, να είναι όλοι οι υπάλληλοι παραγωγικοί; Και µη µας πείτε
ότι δεν ξέρετε τι συµβαίνει στις δηµόσιες υπηρεσίες. Αυτά µου
είπαν και οι δέκα δηµόσιοι υπάλληλοι, µε τους οποίους µίλησα
προχθές. Δεν ξέρετε ότι άλλος υπάλληλος κάνει δουλειά για δύο
άτοµα, άλλος δεν δουλεύει καθόλου, αλλά όλοι πληρώνονται;
Δεν ξέρετε ότι αν έχεις γνωριµίες, εάν υπάλληλος πάει στην υπηρεσία χαλαρά και ένας άλλος µε πολύ άγχος, παίρνει δουλειά
και στο σπίτι για να βγάλει τον όγκο δουλειάς; Δεν το ξέρετε
αυτό; Δεν ξέρετε ότι ο υπάλληλος που δουλεύει του φορτώνουν
και άλλα για να βγει η δουλειά της οργανικής µονάδας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Αυτές είναι νοοτροπίες δεκαετιών δυστυχώς και ευθύνονται
όλες οι κυβερνήσεις γι’ αυτές τις νοοτροπίες. Η αλήθεια είναι ότι
η γενιά των σαραντάρηδων που πλέον αρχίζει να παίρνει τα
πράγµατα στα χέρια της και στον δηµόσιο τοµέα, έρχεται µε µία
άλλη νοοτροπία και λίγο το τοπίο σιγά σιγά αλλάζει. Και στις υπηρεσίες αυτές, όµως, πάλι ο προϊστάµενος διεύθυνσης είναι
αυτός που θα επιλέξει τους συγκεκριµένους υπαλλήλους. Τι σηµαίνει αυτό δηλαδή; Ότι σε µια υπηρεσία, ακόµη και σε ένα
τµήµα, άλλοι υπάλληλοι θα παίρνουν το πριµ και άλλοι πάλι από
την ίδια υπηρεσία δεν θα παίρνουν το πριµ; Νοµίζετε ότι θα επικρατεί ανάµεσα στους υπαλλήλους ένα καλό κλίµα; Νοµίζετε ότι
θα υπάρχει εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας µε αυτά; Να είµαστε πέντε, δηλαδή, εγώ και ο Αβδελάς να παίρνουµε το πριµ
και οι άλλες τρεις κυρίες και ο Μπούµπας να µην το παίρνουν;
Θα γίνει χαµός εκεί µέσα! Θα σας πω τι θα συµβεί. Οι υπάλληλοι
θα φιλονικούν, θα υπάρχουν έχθρες, θα υπάρχουν αντιπάθειες,
δεν θα δουλεύουν. Θα γίνουν οι δηµόσιες υπηρεσίες πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων. Είδαµε τι έγινε -είναι και ο Υπουργός
Υγείας εδώ- και πώς επιβραβεύσατε, για παράδειγµα, τους γιατρούς του ΕΣΥ και όλο το υγειονοµικό προσωπικό. Στην αρχή της
πανδηµίας τούς χειροκροτούσατε και τώρα τους έχετε βάλει στο
περιθώριο και τα νοσοκοµεία υπολειτουργούν, οι ασθενείς αναγκάζονται να διανύσουν χιλιόµετρα για την απαραίτητη περίθαλψη. Πριµ και επιβραβεύσεις δεν πρέπει να δίνονται αλά καρτ.
Η αλήθεια είναι πως σε όλη σας την πολιτική κάνετε πάντα
αυτό που σας βολεύει. Όταν όµως η ίδια η πολιτεία, η κάθε κυβέρνηση χρησιµοποιεί το δηµόσιο -το ξέρουµε όλοι αυτό, είναι
κοινό µυστικό- για να εξυπηρετήσει τους δικούς της ανθρώπους,
για ποια αξιοκρατία µιλάµε; Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Βλέπουµε
τους δικούς µας, κάνουµε «δουλίτσα», εξασφαλίζουµε ψηφαλάκια και η ζωή συνεχίζεται! Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Θέλετε
να λέµε εδώ αρλούµπες, να λέµε τι ωραία που είναι όλα, καλώς
καµωµένα; Όταν οι απευθείας αναθέσεις κυριαρχούν, οι fast
track διαδικασίες συνεχίζονται, πού είναι η διαφάνεια; Πού στα
κοµµάτια είναι η νοµιµότητα, όταν η ταλαιπωρία του πολίτη συνεχίζει, το δηµόσιο γίνεται δαιδαλώδες και πιο ακριβό, δαπανηρό
για τον Έλληνα πολίτη; Δείτε, λοιπόν, ποια είναι τα σηµαντικά
στοιχεία για να βελτιώσουµε το δηµόσιο και ιεραρχήστε αυτά
που πρέπει να γίνουν.
Κλείνοντας, θα επισηµάνω και πάλι τη χρησιµότητα ενός ψηφιακού χάρτη του δηµοσίου. Πρέπει να κάνουµε τον χάρτη του
δηµοσίου, να δούµε τι έχουµε στα χέρια µας, ποιο είναι επιτέλους αυτό το ρηµάδι το δηµόσιο, πόσους υπαλλήλους έχουµε,
πού βρίσκονται αυτοί, που πονάµε, για να το καταγράψουµε. Ο
ψηφιακός χάρτης θα αποτυπώνει ανάγλυφα πόσες δηµόσιες
υπηρεσίες υπάρχουν, ποιος είναι ο ακριβής αριθµός υπαλλήλων.
Με αυτό τον τρόπο θα φαίνονται ταυτόχρονα και οι κενές θέσεις,
τα προβλήµατα λειτουργίας όπου υπάρχουν.
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Η αξιοκρατία, λοιπόν, η ακεραιότητα, η διαφάνεια, δεν αρκεί
µόνο να διακηρύσσονται και να µένουν στα λόγια ή σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν θα εφαρµοστεί ποτέ. Πρέπει να παίρνουν
σάρκα και οστά στη δηµόσια διοίκηση, ώστε το δηµόσιο στο
πλευρό του πολίτη και όχι απέναντί του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο έχει
ως βασικό θέµα την αξιολόγηση, τη στοχοθεσία και την επιβράβευση των υπαλλήλων του δηµοσίου. Είναι ένα νοµοσχέδιο που
όπως επισήµανε ο Υπουργός από την αρχή, ακόµη και πριν κατατεθεί, όταν ανέβηκε στη διαβούλευση, θα επιτύχει τη διαρκή
βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων. Όταν παρουσιάστηκε
το νοµοσχέδιο υποστηρίχθηκε από πλευράς του Υπουργείου
Εσωτερικών ότι το νέο σύστηµα αξιολόγησης και στοχοθεσίας
θα έρθει να αντικαταστήσει το ισχύον σύστηµα αξιολόγησης, ένα
σύστηµα που είναι χρονοβόρο, αναποτελεσµατικό και επιφέρει
ένα σηµαντικό διοικητικό κόστος στον κρατικό µηχανισµό.
Σίγουρα αυτό είναι ένα γεγονός που έρχεται να λειτουργήσει
επιβαρυντικά, ειδικά σε µία οικονοµία αναιµική όπως η δική µας.
Σύµφωνα πάλι µε το Υπουργείο Εσωτερικών το νέο σύστηµα
θα φέρει τη βαθµολόγηση των προϊσταµένων και θα ενδυναµώσει τον ρόλο τους µέσα από την παροχή µιας πληθώρας διοικητικών εργαλείων. Καταργείται την ίδια στιγµή η βαθµολόγηση
των υπαλλήλων, αποσυνδέεται η αξιολόγηση από την τιµωρία,
γεγονός που καθιστά σαφές σε όλους ότι οι επιχειρούµενες αλλαγές έχουν ως στόχο και συµβάλουν στη διαρκή βελτίωση των
δεξιοτήτων των υπαλλήλων του δηµοσίου, αναδεικνύοντας και
αξιοποιώντας τις δυνατότητες και δεξιότητές τους, εντοπίζοντας
ταυτόχρονα και βελτιώνοντας τις αδυναµίες τους.
Όµως ας δούµε τι απ’ όλα αυτά ή τον βαθµό που κάποιο από
αυτά επιτυγχάνεται τελικά µετά από την εφαρµογή του νοµοσχεδίου. Να σηµειώσω εκ προοιµίου πως κανείς δεν θα µπορούσε
να είναι αντίθετος σε έναν λειτουργικό δηµόσιο τοµέα µε λιγότερη γραφειοκρατία, µε στελέχη που θα υπηρετούν στη θέση
που θα είναι σύµφωνη µε τις δυνατότητες και τις δεξιότητές
τους, στελέχη που διαρκώς θα συνεχίζουν να επιµορφώνονται
χρησιµοποιώντας και τη διά βίου εξειδίκευση και µάθηση, την
ίδια στιγµή που θα µπορούσε να δηµιουργηθεί κι ένα πλαίσιο
εξυπηρέτησης όλων µας µε τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα υπάρχουν παθογένειες στο δηµόσιο, όπως υπήρχαν διαχρονικά, και
τα κόµµατα του µνηµονιακού τόξου που έχουν διαχειριστεί την
εξουσία δεν έκαναν κάτι για να τις βελτιώσουν. Ακριβώς το αντίθετο, συνέβαλαν και αυτά το καθένα µε τον δικό του τρόπο στο
να γίνει η κατάσταση χειρότερη, και όχι γιατί δεν έχουµε αξιόλογα στελέχη ή στελέχη µε κατάρτιση ή στελέχη µε όρεξη. Ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν στελέχη στον δηµόσιο τοµέα που και
όρεξη έχουν και κατάρτιση, όµως έρχονται αντιµέτωποι µε έναν
κυκεώνα γραφειοκρατίας, έρχονται αντιµέτωποι µε δυσλειτουργίες ετών που πραγµατικά θα πρέπει κάποια στιγµή να συζητήσουµε σοβαρά για το πώς θα αρθούν. Και βέβαια αυτό δεν θα
γίνει µε τη θεσµοθέτηση, για παράδειγµα, του µπόνους αποδοτικότητας, έστω και αν αυτό λέτε ότι θα λειτουργήσει σε πιλοτική
µορφή και φυσικά θα δοθεί σε πρώτο στάδιο στα στελέχη εκείνα
που θα χειριστούν τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης.
Βλέπουµε όµως, όσο και αν διατείνεται περί του αντιθέτου ο
Υπουργός, να δηµιουργούνται µισθολογικές ανισότητες. Υποστήριξε ο κύριος Υπουργός στην τελευταία συνεδρίαση ότι το µπόνους είναι κάτι έξτρα. Ναι, δεν είπε κανείς ότι θα εντάσσεται στον
µηνιαίο µισθό. Εξάλλου αυτή την έννοια έχει το µπόνους, είναι
κάτι επιπλέον που θα λάβει ένας εργαζόµενος, ένας υπάλληλος.
Όµως γιατί λέµε ότι δηµιουργείτε µια ανισότητα και δηµιουργείτε
υπαλλήλους όχι δύο αλλά πολλών ταχυτήτων; Γιατί έρχεστε να
αλλάξετε τον ίδιο τον πυρήνα του δηµοσίου τοµέα µε το νοµο-
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θέτηµα που προτείνετε, που εισάγετε και που µε τις δικές σας
ψήφους θα είναι νόµος του κράτους από αύριο. Έρχεστε να πάρετε τον πολίτη από τον πυρήνα του δηµοσίου, γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι πυρήνας του δηµοσίου είναι ο πολίτης. Έρχεστε,
λοιπόν, να βγάλετε τον πολίτη, έρχεστε να αποσπάσετε τον
υπάλληλο όταν θα έπρεπε να τον εντάξετε στην οµάδα της υπηρεσίας του ώστε πραγµατικά να νιώσει πως συµβάλλει και εκείνος µε τη σειρά του και µε τον τρόπο του και µε τις δυνάµεις του
στη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και τελικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων µας, όλων των πολιτών αυτής της
χώρας. Έρχεστε να του πάρετε την προσοχή από το σύνολο και
από την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και να τον στρέψετε στο
µπόνους. Πλέον οι υπάλληλοι θα λειτουργούν µε το βλέµµα στο
µπόνους.
Θα µου πείτε: «γιατί αυτό είναι κακό; Αν κάποιος δουλεύει περισσότερο θα πρέπει να αµειφθεί». Δεν θα διαφωνήσω. Το πρόβληµα, όµως, έγκειται στο γεγονός ότι κάνετε το δηµόσιο ένα
υβριδικό δηµιούργηµα, το θέτετε να λειτουργεί µε όρους ιδιωτικού τοµέα -εξάλλου το έχει πει από την πρώτη στιγµή ο κύριος
Υπουργός-, έρχεστε να κάνετε το δηµόσιο πολυεθνική. Ο προϊστάµενος θα είναι ο CEO. Μετακυλίετε λοιπόν σε αυτόν την ευθύνη, εκείνος θα έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των στελεχών
και βάζετε τα στελέχη να τρέχουν προσπαθώντας να πετύχουν
τους στόχους που θα τους θέσει ο µάνατζερ. Αυτό, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, δεν είναι εξυγίανση του
δηµοσίου, δεν είναι αξιοποίηση των στελεχών, δεν είναι βελτίωση
του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών. Είναι µια ξεκάθαρη αλλαγή όχι προς το καλύτερο, αλλά είναι µια αλλαγή που σίγουρα
εντάσσεται πλήρως και ακουµπάει πλήρως στη δική σας αντίληψη και ιδεολογία περί του δηµοσίου και του τρόπου λειτουργίας του.
Αντιγράφετε και µάλιστα µε τον χειρότερο τρόπο που θα µπορούσατε να το κάνετε, δηµιουργείτε ένα κακέκτυπο ιδιωτικής
εταιρείας, πολυεθνικής, στο δηµόσιο και αυτό προσπαθείτε να
το περάσετε µε µια µορφή βελτίωσης. Θέλετε να πείσετε τους
πολίτες πως πραγµατικά αν οι υπάλληλοι στο δηµόσιο τρέχουν
για να πετύχουν τους στόχους που θα θέσει ένας µάνατζερ,
αύριο το πρωί δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα, όλα τα προβλήµατα, όλες οι παθογένειες, όλα τα ζητήµατα θα έχουν λυθεί στο
δηµόσιο. Όχι. Ας είµαστε ειλικρινείς στους πολίτες. Τίποτα δεν
θα έχει λυθεί. Πέρα από το ότι θα έχουν αξιοποιηθεί κάποια δικά
σας στελέχη σε θέσεις - κλειδιά, σε θέσεις µάνατζερ, πέρα από
το ότι το δηµόσιο θα έρθει να γίνει µία πολυεθνική, τίποτε άλλο
δεν θα έχει βελτιωθεί.
Είπα και στην επιτροπή πως πραγµατικά είναι θετικό το ότι
περνάτε κάποιες επιπλέον δικλίδες και έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τους µετακλητούς. Όµως
το πρόβληµα είναι ακριβώς ότι πέρα από το ότι έχετε αυξήσει,
έχετε δηµιουργήσει, έχετε οικοδοµήσει το κράτος την περίοδο
της διακυβέρνησής σας και φυσικά χτίσατε σε όλα αυτά που είχατε αφήσει από τις προηγούµενες φορές που είχατε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια σας, έχετε επιπλέον πραγµατικά
δηµιουργήσει µία στρατιά µετακλητών στους οποίους έχετε
δώσει σε πολλές περιπτώσεις αυξηµένες αρµοδιότητες και φυσικά χωρίς να τους υποχρεώνετε να λογοδοτούν σε κανέναν.
Μας το είπαν και οι φορείς στην ακρόαση των φορέων πως πραγµατικά δεν σας ενδιαφέρει, δεν ασχολείστε µε το πώς θα µπορέσουν να αρθούν οι µισθολογικές διαφορές αλλά, όπως προείπα,
ειδικά µε το µπόνους -και όχι µόνο- έρχεστε να δηµιουργήσετε
ακόµη περισσότερες.
Το γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, πως είναι συνταγµατικά οριζόµενο ότι θα πρέπει να λαµβάνεται ίση αµοιβή για ίση εργασία. Επιλέγετε να µην το ακούσετε,
επιλέγετε µε πλάγιο τρόπο να περάσετε την ιδεολογία σας, για
ακόµη µια φορά να την αποτυπώσετε στο δηµόσιο. Δυστυχώς
προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως βήµα εκσυγχρονισµού την
πλήρη αποτύπωση της νεοφιλελεύθερης λογικής σας περί δηµοσίου και περί του τρόπου, του σχεδιασµού επάνδρωσής του.
Φαίνεται να ξεχνάτε -γιατί θεωρώ πως το γνωρίζετε πολύ καλάπώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Γνωρίζετε πολύ καλά τις αρχές
χρηστής διοίκησης, επιλέγετε όµως να υπηρετήσετε την ιδεολο-
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γία σας και επιλέγετε να εξυπηρετήσετε τα στελέχη σας και όχι
να λειτουργήσετε προς όφελος του συνόλου και των πολλών.
Φυσικά -και θα κλείσω µε αυτό- δεν µπορούµε να παραβλέψουµε πως πέρα από τις αφηρηµένες έννοιες της ανταµοιβής,
της αξιολόγησης και όλα τα επιµέρους ζητήµατα, όπως τα κριτήρια αξιολόγησης και πολλά άλλα, θα αποφασίζονται πλέον και
παραπέµπονται µε το άρθρο 50 του νοµοσχεδίου σε υπουργικές
αποφάσεις. Το είπα και στην επιτροπή, το επαναλαµβάνω και
εδώ. Δεν είναι κάτι νέο. Θα µου πείτε πως διαχρονικά τέτοια ζητήµατα και πολλά άλλα λύνονταν µε υπουργικές αποφάσεις.
Όµως δεν θα πρέπει, από τη στιγµή που θεωρείτε και διατείνεστε πως έρχεστε να εκσυγχρονίσετε το δηµόσιο και έρχεστε
να λύσετε παθογένειες, έρχεστε να βοηθήσετε στην ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, να κάνετε το δηµόσιο απόλυτα
λειτουργικό, ότι δεν θα υπάρχει γραφειοκρατία και όλα θα λύνονται και θα γίνονται µε τον βέλτιστο τρόπο .
Ευχή όλων µας θα ήταν να µην υπάρχει γραφειοκρατία και
πραγµατικά να µην υπήρχαν ζητήµατα και προβλήµατα στο δηµόσιο, να µπορούσε ο πολίτης πολύ εύκολα να εξυπηρετηθεί και
να λύσει προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει, να εξυπηρετηθεί άµεσα σε µία υπηρεσία.
Όµως ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ούτε µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου και δεν
θα γίνει µε κανένα νοµοσχέδιο, αν δεν υπάρξει µια ολοκληρωµένη στρατηγική που θα έρθει να εκσυγχρονίσει πραγµατικά τις
δηµόσιες υπηρεσίες.
Όµως για ακόµη µια φορά επιλέγετε να βαφτίσετε το κρέας
ψάρι, να βαφτίσετε τη νεοφιλελεύθερη λογική των µπόνους και
του ιδιωτικού τοµέα βελτίωση, εκσυγχρονισµό, αξιοποίηση των
στελεχών του δηµοσίου.
Ας λύσουµε τα προβλήµατα της υποστελέχωσης του δηµοσίου, ας λύσουµε τα προβλήµατα της γραφειοκρατίας, ας λύσουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι υπάλληλοι και οι
πολίτες καθηµερινά, όταν πηγαίνουν για παράδειγµα σε µια εφορία να κάνουν µια ρύθµιση χρεών ή να λύσουν κάποιο άλλο ζήτηµα που τους ταλανίζει και βλέπουν έναν ή µία υπάλληλο να
πρέπει να αντιµετωπίσει όλους τους πολίτες, να φέρει σε πέρας
όλες τις υποθέσεις κάθε µέρα και πραγµατικά, µέσα στη µέρα
να πελαγώνει ο υπάλληλος και να απελπίζεται ο πολίτης.
Ας λύσουµε αυτά πρώτα. Ας λύσουµε πιο απλά ζητήµατα,
όπως όταν, για παράδειγµα, µπαίνει ένας συµπολίτης µας στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου και θέλει να βγάλει κάτι πολύ απλό,
µία εξουσιοδότηση, και δεν µπορεί, αν δεν έχει κωδικούς e-banking. Ας λύσουµε τέτοια απλά ζητήµατα πρώτα και µετά ας έρθουµε να µιλήσουµε για τον εκσυγχρονισµό του δηµοσίου που
δεν θα έρθει µε τις δικές σας προτάσεις και µε µπόνους αποδοτικότητας.
Θα έρθει µε στρατηγικό σχεδιασµό, συζήτηση, ανταλλαγή
απόψεων, όταν πραγµατικά θέσετε και εσείς ως κέντρο της πολιτικής σας τον πολίτη και όχι τα ολιγαρχικά συµφέροντα, τους
πολλούς και όχι τους λίγους, το κοινό καλό και όχι την ιδεολογία
σας, το κοινό καλό και όχι την τέρψη του πολιτικού σας ακροατηρίου, το καλό των πολλών και όχι των λίγων, άριστων, αρεστών
και φίλων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κυρία συνάδελφε. Τον λόγο τώρα έχει για δύο λεπτά ο
Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, για να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Υγείας έχει δύο διατάξεις που φέρνει, την
πρώτη στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι η επέκταση του καθεστώτος για να µπορούν να πληρώνονται οι εφηµερίες που γίνονται από το
προσωπικό, τους γιατρούς που υπηρετούν στο εθνικό σύστηµα
υγείας και στα εµβολιαστικά κέντρα. Είναι η διάταξη που υπάρχει
για την πανδηµία και πληρώνονται άµεσα µε τη διαδικασία της
προκαταβολής και χωρίς την ανάγκη να προσκοµιστεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ουσιαστικά είναι παράταση

14647

διάταξης που ισχύει σε όλη την πανδηµία για να πληρώνονται
πολύ πιο γρήγορα οι εφηµερίες. Είναι να πληρωθούν και οι εφηµερίες του δευτέρου τριµήνου, γι’ αυτό είναι κατεπείγουσα της
διάταξης που έρχεται.
Το δεύτερο που ρυθµίζουµε είναι το εξής. Στα άρθρα 4 και 5
της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιούµε τη
διαδικασία σύγκλησης της Εθνικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων
Δηµόσιας Υγείας. Είναι η επιτροπή που τρέχει όλο το πρόγραµµα
των προληπτικών εξετάσεων. Από τη µία πλευρά, θα πρέπει να
συντάσσεται έκθεση πεπραγµένων κάθε έτος ώστε να µπορούµε
να έχουµε και τα αποτελέσµατα των προληπτικών εξετάσεων που
γίνονται, ενώ ρυθµίζεται και η σύγκληση της ολοµέλειας, δύο
φορές ετησίως, και της τακτικής εκτελεστικής συνέλευσης, µία
φορά κάθε δίµηνο.
Ήταν οι διατάξεις που προέκυψαν από τη λειτουργία της επιτροπής και το κατεπείγον εδώ δικαιολογείται πάλι καθώς αύριο
ξεκινάει το πρόγραµµα των προληπτικών εξετάσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Είναι το πρόγραµµα «ΔΟΞΙΑΔΗΣ» και
ειδικά αύριο είναι το πρόγραµµα του καρκίνου του µαστού που
φέρει και το όνοµα της Φώφης Γεννηµατά. Το κατεπείγον είναι
ότι όλες αυτές οι δράσεις συνδυάζονται µε τις εισηγήσεις της
συγκεκριµένης επιτροπής.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκυλακάκης, Υπουργός Οικονοµικών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνω τον λόγο σε
αυτό το νοµοσχέδιο για το κοµµάτι του συστήµατος ανταµοιβής
του δηµοσίου.
Όπως ξέρετε, τα µισθολογικά θέµατα ανήκουν στην ευθύνη
της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Συνεπώς έχουµε συνευθύνη µε
τον αγαπητό συνάδελφο Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Βορίδη,
για το κοµµάτι αυτό του νοµοσχεδίου και θα ήθελα λίγο να εξηγήσω τρία πράγµατα. Το ένα είναι γιατί κάνουµε αυτή την παρέµβαση, το δεύτερο είναι πώς δουλεύει το σύστηµα και το τρίτο
είναι ποιοι είναι οι κρίσιµοι παράγοντες στο σύστηµα αυτό.
Το σύστηµα ανταµοιβών χρειάζεται για δύο πολύ απλούς λόγους. Ο ένας είναι διότι οι περισσότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι, η
µεγάλη πλειοψηφία, δεν έχουν επαρκή οικονοµικά κίνητρα στη
διάρκεια της εργασιακής τους ζωής και είναι χρήσιµο να έχουν
περισσότερα κίνητρα, σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση που
είναι σχεδόν καθόλου κίνητρα. Υπάρχουν ασφαλώς τα αντικίνητρα, οι τιµωρίες, αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά
είναι πολύ πιο ορθολογικό ένα σύστηµα που συνδυάζει και τα θετικά κίνητρα –ηθικά, προαγωγών-, αλλά και τα οικονοµικά.
Ο δεύτερος λόγος που παρεµβαίνουµε είναι ότι η Κυβέρνηση
και οι κυβερνήσεις γενικότερα δεν έχουν επαρκή εργαλεία από
πλευράς κινήτρων και πάλι για να κινητοποιούν τη δηµόσια διοίκηση για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων που υπάρχουν
σε κάθε κυβερνητική πορεία και διαδικασία, είτε ειδικών κυβερνητικών στόχων -το πρόγραµµα που έχει ψηφίσει για την κάθε
κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, γιατί οι κυβερνήσεις, µην ξεχνάµε,
έχουν τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση να εφαρµόζουν το πρόγραµµά τους- είτε για µονιµότερους ή αυτονόητους στόχους,
όπως είναι στην περίπτωσή µας οι δηµοσιονοµικοί στόχοι ή οι
στόχοι απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων ή η επιτάχυνση της
απονοµής της δικαιοσύνης.
Ο τρίτος λόγος που παρεµβαίνουµε είναι ότι και οι διοικούντες
στο δηµόσιο, οι διευθυντές και οι προϊστάµενοι, δεν έχουν ούτε
και αυτοί αρκετά εργαλεία για να ασκούν αποτελεσµατικά διοίκηση. Όποιος έχει ασκήσει διοίκηση στο δηµόσιο -και πολλοί συνάδελφοι κατά καιρούς για διάφορους λόγους και µε διαφόρους
τρόπους έχουν ασκήσει διοίκηση στο δηµόσιο- το γνωρίζει αυτό
πολύ καλά.
Υπάρχει πάντα αυτή η δυσκολία όποιου ασκεί διοίκηση στο δηµόσιο ότι, σε αντίθεση µε άλλα συστήµατα που υπάρχουν στον
ιδιωτικό τοµέα, η άσκηση της διοίκησης είναι περισσότερο µε
διαταγές, κανόνες που επιβάλλεις και όχι µε κίνητρα. Αυτό το ξέρουµε όλοι. Και λίγο πολύ, απ’ ό,τι άκουσα στην Αίθουσα, όλοι
συµφωνούµε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστηµα κινήτρων,
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αλλά όλοι σκέφτονται ότι θα έπρεπε να κάνουµε κάτι άλλο πριν
φέρουµε το σύστηµα κινήτρων: να πάρουµε περισσότερους
υπαλλήλους ή να πάρουµε υπολογιστές ή να κάνουµε διάφορα
άλλα πράγµατα.
Πρέπει να σας πω ότι διεθνώς, στον ΟΟΣΑ που είναι οι αναπτυγµένες χώρες, η συντριπτική πλειοψηφία έχει ένα σύστηµα
ανταπόδοσης και κινήτρων στο δηµόσιο. Συνεπώς ορθολογικό
είναι να φέρουµε αυτό το σύστηµα και, αν θέλετε, µας κινητοποίησε και η µεγάλη πίεση που έχουµε να απορροφήσουµε
σωστά τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης που έχει ασφυκτικούς χρονικούς περιορισµούς και µε την ευκαιρία αυτή, εισάγουµε ένα αρκετά ευρύτερο σύστηµα.
Πώς δουλεύει αυτό το σύστηµα; Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε. Πρόκειται για σύστηµα κινήτρων. Δεν είναι επίδοµα. Το
επαναλαµβάνω τρεις φορές για εµπέδωση. Δεν είναι επίδοµα,
δεν είναι επίδοµα, δεν είναι επίδοµα.
Τι σηµαίνει «δεν είναι επίδοµα»; Δεν αφορά όλους. Δεν µπορεί
να αφορά όλους. Ένα επίδοµα αφορά όλους. Ένα σύστηµα κινήτρων, όταν αφορά όλους, παύει να είναι σύστηµα κινήτρων και
αφεύκτως θα διολισθήσει στο επίδοµα.
Εδώ λοιπόν –το λέω και θα ισχύσει πρώτα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αυτό που λέω, που είναι η υπηρεσία που
έχω την ευθεία αρµοδιότητα- δεν θα πάρουν όλοι οι υπάλληλοι
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους την ανταµοιβή στο σύστηµα ανταµοιβής. Θα υπάρχουν είτε υπηρεσίες εξειδικευµένες,
που θα έχουν στοχοθεσία, θα την πετύχουν και θα πάρουν, είτε
έργα που πρέπει να γίνουν –πρότζεκτ θα τα λέγαµε στα αγγλοελληνικά- και όσοι θα συµµετάσχουν στο πρότζεκτ θα τα πάρουν.
Αυτό θα ισχύσει γενικότερα.
Είναι οι πέντε κατηγορίες, τις ξέρετε: οι κυβερνητικοί στόχοι
από το Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, που το
ποσό είναι 20 εκατοµµύρια, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης, που
είναι 10, οι δηµοσιονοµικοί στόχοι, που είναι 5 και καταλαµβάνει
αρκετούς, οι δικαστικοί υπάλληλοι, που είναι 11 για όλη την περίοδο και είναι χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης, και το ΕΣΠΑ.
Και το τρίτο -για να τελειώσω- είναι ποιοι αποφασίζουν. Εδώ
λοιπόν έχουµε χωρίσει στα δύο το ποιοι αποφασίζουν. Οι στόχοι
ορθώς µπαίνουν από την Κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία σε
συνεργασία µε τη διοίκηση. Όµως για το ποιοι υπάλληλοι µπαίνουν στο σύστηµα και µετά αργότερα για το ποιοι υπάλληλοι θα
ανταµειφθούν, εκεί τον καθοριστικό, τον µοναδικό ρόλο τον παίζει ο διευθυντής, ο προϊστάµενος µιας µονάδας ή ενός έργου.
Γιατί γίνεται αυτό; Διότι έτσι θα δώσουµε πραγµατική δύναµη διοικητική στους ανθρώπους αυτούς από τους οποίους ζητάµε να
πετύχουν τους στόχους µην ξεχνάµε, γι’ αυτό τους βάλαµε τους
στόχους. Τους στόχους δεν τους βάλαµε για να δώσουµε τα
λεφτά, όπως γίνεται στην περίπτωση της διολίσθησης στο επίδοµα. Βάλαµε τα λεφτά για να πετύχουµε τους στόχους.
Αυτό είναι το σύστηµα και θα ήθελα να το αξιολογήσει το
Σώµα σαν ένα εργαλείο, που, ανεξαρτήτως ποια κυβέρνηση θα
υπάρχει στο µέλλον, θα είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για να µπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να ασκεί πολιτική προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση. Διότι στο τέλος της ηµέρας το εργαλείο αυτό θα
υπάρχει από δω και πέρα και οι κυβερνήσεις θα το αξιοποιούν
για ό,τι έχει ψηφίσει κάθε φορά ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
κάνω µια ερώτηση στον Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Βεβαίως, κύριε Ζαχαριάδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είµαι πραγµατικά έκπληκτος. Ακούγοντας την οµιλία σας νοµίζω ότι δεν
έχετε καταλάβει τι βιώνει ο µέσος δηµόσιος υπάλληλος µέσα σε
αυτή την οικονοµική κρίση και µέσα σε αυτήν την οικονοµική περιθωριοποίηση µε την ενεργειακή φτώχεια. Η πρόσφατη έκθεση
του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ λέει ότι για τους χαµηλόµισθους συµπολίτες
µας η επίδραση του πληθωρισµού στον µισθό τους και στα οικογενειακά τους έσοδα δεν είναι στο 9%, 10%, 11% που ανακοινώ-
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νει κάθε µήνα η ΕΛΣΤΑΤ, αλλά είναι πάνω από 18%. Γι’ αυτόν τον
κόσµο, κύριε Υπουργέ, έχετε να πείτε τίποτα;
Σας έχουµε προτείνει εδώ και µήνες µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να ανακουφίσουν αλλά οι µήνες περνούν, ο πληθωρισµός καλπάζει, εσείς παρακολουθείτε -δεν ξέρω αν παρακολουθείτε- και δεν προτείνετε τίποτα. Έχετε κάποια στρατηγική για
το πώς µπορεί όλος αυτός ο µισθωτός κόσµος που αντιµετωπίζει
αυτά τα προβλήµατα να αντέξει την ακρίβεια ή θα µας κάνετε γενικά περιγράµµατα θεωριών περί µπόνους και µη µπόνους σαν
να κάνουµε διάλεξη στο πανεπιστήµιο; Σκέφτεστε να µειώσετε
τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα, κάποια µισθολογική ενίσχυση στους χαµηλόµισθους στο δηµόσιο, για να µπορέσουν να περάσουν αυτήν τη
δυσκολία, πράγµατα τα οποία και συζητώνται και εφαρµόζονται,
όχι σε κάποια κοµµατικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μου κάνει εντύπωση ότι από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που ως γνωστόν έκανε διαδοχικές
αυξήσεις της φορολογίας και µείωσε το βιοτικό επίπεδο όλου
αυτού του κόσµου για λόγους που είναι γνωστοί, έρχεται τώρα
το ενδιαφέρον αυτό, το οποίο το θέτετε και είναι κοινό το ενδιαφέρον προφανώς, αλλά σε άσχετο νοµοσχέδιο. Με µεγάλη ευχαρίστηση να συζητήσουµε τι µέτρα έχουµε λάβει. Για
παράδειγµα τώρα πρόκειται να δοθούν 380 εκατοµµύρια σε αυτούς που πλήρωσαν υπερβολικούς λογαριασµούς, και αυτό περιλαµβάνει όλους. Άλλο παράδειγµα, το «fuel pass», πιθανόν
µέτρα που θα έχουµε όταν θα έχουµε δηµοσιονοµικό χώρο για
όλον αυτόν τον κόσµο.
Αλλά σήµερα δεν συζητούµε αυτό. Και επειδή βλέπω ότι σχολιάζετε κάτι άσχετο από αυτό που συζητούµε, υποθέτω ότι δεν
έχετε κάτι να πείτε γι’ αυτό που συζητούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Μπαίνουµε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να είναι συνεπείς στον χρόνο τους,
γιατί έχουµε πάρα πολύ µεγάλο αριθµό συναδέλφων που θέλουν
να µιλήσουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Χειµάρας εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. Έχει ως επίκεντρο την ενίσχυση εφαρµογής της
αξιοκρατίας και την ενδυνάµωση των δεξιοτήτων των δηµοσίων
υπαλλήλων. Ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της νοµοθέτησης του
Κώδικα Λειτουργίας του Δηµοσίου και του επιτελικού κράτους.
Είναι γεγονός ότι η συζήτηση αυτή όλα τα προηγούµενα χρόνια διεξαγόταν µέσα σε ένα φορτισµένο πολιτικό πλαίσιο µε πολλές, πολλές αντιδράσεις. Το ερώτηµα όµως που παραµένει
επίκαιρο είναι το εξής: Είµαστε ικανοποιηµένοι από το παραγόµενο αποτέλεσµα της δηµόσιας διοίκησης και από την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων; Και το ερώτηµα αυτό µπαίνει σε
µια περίοδο που η απαίτηση της κοινωνίας των πολιτών για ποιοτικές υπηρεσίες είναι δεδοµένη και αυξηµένη.
Ένα ακόµη επίκαιρο ερώτηµα προς απάντηση είναι αν το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης, νοµοθέτηµα της προηγούµενης
κυβέρνησης, παράγει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Και η
απάντηση εδώ είναι «όχι». Όχι, γιατί η αξιολόγηση των υπαλλήλων έδειχνε πως το 97% είχε κριθεί άριστο ή επαρκές και µόνο
το 0,16% ανεπαρκές ή ακατάλληλο. Αυτή είναι η υφιστάµενη κατάσταση, η οποία προφανώς δεν ικανοποιεί κανέναν.
Ο διαρκής εκσυγχρονισµός της λειτουργίας του δηµοσίου, µε
την ταυτόχρονη ανάδειξη του άξιου ανθρώπινου δυναµικού και
τη βελτίωση των στελεχών που δεν ανταποκρίνονται µε επάρκεια
στα καθήκοντά τους, οφείλει να αποτελεί σταθερή πολιτική για
κάθε κυβέρνηση και είναι σίγουρο πως αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη δική µας Κυβέρνηση. Και για την επίτευξη του στό-
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χου αυτού η Κυβέρνησή µας ακολουθεί τον δρόµο της αξιοκρατίας και της ορθολογικής αξιοποίησης του προσωπικού µε βάση
τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εργατικότητα του καθενός,
στο πλαίσιο των απαιτήσεων της κάθε υπηρεσίας. Αυτό επιχειρούµε και θέλουµε να αλλάξουµε.
Διότι το ζητούµενο για τον πολίτη, το ζητούµενο για την επιχείρηση είναι να πάψουν να είναι όµηροι της γραφειοκρατίας, να
επικρατήσει η γρήγορη και διαφανής εξυπηρέτηση, η αξιοκρατία, η επιβράβευση των υπαλλήλων που εργάζονται µε ζήλο και
αποτελεσµατικότητα.
Η νοµοθετική αυτή παρέµβαση αποτελεί µια πολιτική πρωτοβουλία, η οποία έχει έντονο κοινωνικό περιεχόµενο, συµβάλλει
στο µεταρρυθµιστικό και ουσιαστικό εκσυγχρονισµό της χώρας.
Αναφέρει συχνά ο Πρωθυπουργός πως η ευηµερία των κρατών
και των λαών της δεν εξαρτάται µόνο από τη γεωγραφική θέση,
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τον πολιτισµό της, αλλά εξαρτάται εξίσου από την ποιότητα των πολιτικών και των οικονοµικών
θεσµών. Και είναι αυτοί οι θεσµοί οι οποίοι καθορίζουν το συντηρητικό ή προοδευτικό της πρόσηµο.
Η εξυπηρέτηση, λοιπόν, του πολίτη είναι ο σκοπός της λειτουργίας του κράτους, ώστε ο καθένας, ο κάθε πολίτης να άρει
τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητά του σε αυτό.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ανάµεσα σε άλλα επιδιώκεται η αναµόρφωση του συστήµατος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού, της δηµόσιας διοίκησης, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αξιοκρατίας και
ενδυνάµωσης των δεξιοτήτων. Εισάγεται ένα νέο πλαίσιο στοχοθεσίας, άρρηκτα συνδεδεµένο µε την αξιολόγηση. Ανατίθεται
στον προϊστάµενο της οργανικής µονάδας η επίτευξη των στόχων. Υιοθετείται ο θεσµός του Συµβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού, µε στόχο την καθοδήγηση και την υποστήριξη
των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης. Θεσπίζεται σύγχρονο σύστηµα κινήτρων και ανταµοιβής υπαλλήλων, το οποίο θα λειτουργεί ως µηχανισµός επιβράβευσής τους. Προσδιορίζονται οι
απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση των καθηκόντων του
προσωπικού και την αξιολόγησή τους. Επιδιώκεται η ενίσχυση
της διαφάνειας, του πλαισίου που διέπει τους συνεργάτες των
ιδιαίτερων γραφείων των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των γενικών και των ειδικών γραµµατέων.
Γιατί εστιάζουµε στην αξιολόγηση; Μα, προκειµένου ο κάθε
εργαζόµενος, οι προϊστάµενοί του και εν τέλει, το σύνολο της
εργασιακής κοινότητας του δηµόσιου τοµέα να µπορούν να διακρίνουν σηµεία βελτίωσης. Διότι, αν η αξιολόγηση παραµένει
κενό γράµµα, παραµένει µια τυπική διαδικασία που δεν εστιάζει
στο ζητούµενο, εφόσον δεν επιτυγχάνει τη βελτίωση των αδυναµιών του υπαλλήλου.
Αυτή ακριβώς είναι η αντίληψη που αλλάζει. Προωθείται µε
αυτόν τον τρόπο µια αλλαγή φιλοσοφίας στο ελληνικό δηµόσιο
που βασίζεται στη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων, µέσα από
ολοκληρωµένα σχέδια δράσης, τα οποία δεν ενέχουν τιµωρητικό
χαρακτήρα. Αλλάζει η αξιολόγηση των προϊσταµένων, η οποία
θα καθορίζεται σε ποσοστό 50% από την επίτευξη της στοχοθεσίας της οργανικής τους µονάδας, σε ποσοστό 40% από την
αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους και σε ποσοστό 10% από την
κρίση των υφισταµένων τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο σύστηµα αξιολόγησης
και στοχοθεσίας θα διαµορφώνεται µε ρεαλιστικά κριτήρια, προσαρµοσµένα πάντοτε στις πραγµατικές δυνατότητες της εκάστοτε οργανικής µονάδας. Συνδέει στενά τη στοχοθεσία µε την
αξιολόγηση και η υλοποίησή της ανατίθεται στους προϊσταµένους. Αποσυνδέεται η διαδικασία στοχοθεσίας από την απόφαση
του Υπουργού και µεταφέρεται σε υπηρεσιακό επίπεδο, ανεξάρτητα από το αν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τον Υπουργό.
Το σηµερινό νοµοθέτηµα συµπληρώνει τον βασικό πυλώνα της
µακροπρόθεσµης στρατηγικής για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στη δηµόσια διοίκηση, θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στη δηµόσια διοίκηση, θα συνδράµει
καθοριστικά στην υποστήριξη των ανθρώπων και των υπηρεσιών
εκείνων που καλούνται να εφαρµόσουν τις πολιτικές της Γενικής
Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα, θα προσδώσει κίνητρα στους υπαλλήλους, θα λειτουργήσει ως µηχανι-
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σµός αυτοβελτίωσης, αλλά και επιβράβευσής τους.
Ο νέος νόµος δεν είναι και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείµενο
πολιτικής αντιπαράθεσης και µάλιστα, επίπλαστης. Οι τοποθετήσεις τόσο των φορέων όσο και της Αντιπολίτευσης δεν έδειξαν
ανυπέρβλητα εµπόδια σύγκλισης. Για τον λόγο αυτόν και µόνο,
σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει η κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύστηµα στοχοθεσίας και αξιολόγησης στο δηµόσιο. Εκ
των πραγµάτων -και στις ρυθµίσεις που διαβάζουµε σήµερα, που
ήρθαν- νοµίζω ότι µας γυρνάει χρόνια πίσω, µας γυρνάει περίπου
στο 2014 η λογική των ρυθµίσεων, στην εποχή δηλαδή που ο
τότε Υπουργός κ. Μητσοτάκης εφάρµοσε το σύστηµα των ποσοστώσεων. Σας θυµίζω υποχρεωτική αρνητική βαθµολογία για το
15% των υπαλλήλων τότε, που κατ’ ευθείαν οδηγούσε σε διαθεσιµότητα και απολύσεις.
Νοµίζω ότι και σήµερα επανέρχονται ρυθµίσεις αντίστοιχης
λογικής. Δηλαδή, επαναφέρει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία τις εκ
προοιµίου αρνητικές βαθµολογίες. Υποχρεωτικά, λέει το νοµοσχέδιο, ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι χωλαίνουν σε τρεις δεξιότητες.
Όχι ένας, όχι κάποιοι. Οριζόντια.
Ακούσαµε, κύριε Υπουργέ, από εσάς ότι δεν είναι τιµωρητικό,
διότι αφορά όλους. Ακριβώς επειδή αδιακρίτως αφορά όλους,
το σύστηµα αυτό είναι τιµωρητικό, επανέρχεται στην ίδια παλιά
λογική. Αποφασίσατε, δηλαδή, για διακόσιες χιλιάδες υπαλλήλους σε µια νύχτα, µε µια διάταξη νόµου, ότι όλοι πάσχουν στις
τρεις κατηγορίες, ότι τους λείπουν ή πρέπει να βελτιώσουν υποχρεωτικά τρεις δεξιότητες. Αυτό πώς λέγεται; Τιµωρητικό, αυθαίρετο;
Προσωπικά, βέβαια, δεν θέλω να είµαι αφοριστική και δεν θα
σταθώ περισσότερο σε αυτό. Θέλω να καλωσορίσω την αναγνώριση -έστω και αργά- από τον κ. Βορίδη και τη Νέα Δηµοκρατία,
ότι παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα σύστηµα αξιολόγησης, που
νοµίζω ότι είναι το πρώτο που πραγµατικά εφαρµόζεται στο δηµόσιο έκτοτε και µάλιστα, γίνεται µε ηλεκτρονική αξιολόγηση.
Να µην ξεχάσουµε όµως -εγώ δεν το ξεχνάω- ποιος δυναµίτισε
τότε τη διαδικασία της µεταρρύθµισης. Ήταν η Νέα Δηµοκρατία,
που µε τη λογική των αρνητικών αξιολογήσεων, των ποσοστώσεων, των οριζόντιων απολύσεων έστρεψε δικαίως τους δηµοσίους υπαλλήλους απέναντι στο ζήτηµα της αξιολόγησης.
Κάναµε αγώνα για να εµπεδωθεί η αξιολόγηση, η µη τιµωρητική αξιολόγηση, αυτής των τριακοσίων εξήντα µοιρών, µε αντικειµενικά κριτήρια κ.λπ., ενάντια στην προπαγάνδα, αλλά και στο
συνδικαλιστικό κίνηµα τότε. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις των µνηµονίων φούντωσαν και την αντίδραση στο ζήτηµα της αξιολόγησης
και δικαίως.
Βεβαίως, έχει µείνει ακόµα και σήµερα -το άκουσα σε διάφορες τοποθετήσεις των ηµερών- η τροπολογία Γεροβασίλη, που
εγκαθίδρυσε την αξιολόγηση, αλλά αυτό έχει µείνει από τον
αγώνα εκείνο. Και βέβαια, η Νέα Δηµοκρατία µάς λοιδορούσαν
και τότε µε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή για το αν φαίνονται
στο σύστηµα απογραφής οι συµβασιούχοι, το προσφυγικό και οι
έκτακτες ανάγκες, αν όχι, να απολυθούν.
Πόσοι είναι οι συµβασιούχοι σήµερα, κύριε Υπουργέ; Το απευθύνω και στον κ. Γεωργαντά, που κοπτόταν τότε ότι οι εκατό χιλιάδες συµβασιούχοι επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολλοί και ότι έπρεπε να
απολυθούν αρκετοί από αυτούς, για να µειωθεί το κόστος στο
δηµόσιο. Σήµερα είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες αυτοί που απογράφονται συµβασιούχοι και µάλιστα, χωρίς να εµπεριέχονται
αυτοί που προσελήφθησαν για τον COVID. Έχει σπάσει ή δεν
έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ η Νέα Δηµοκρατία για τους µετακλητούς; Από χίλιους επτακοσίους επί ΣΥΡΙΖΑ σήµερα είναι τρεις χιλιάδες διακόσιοι σαράντα πέντε, µε κόστος 70 εκατοµµύρια ανά
έτος, διότι αυξήθηκαν και οι αµοιβές τους και ελαττώθηκαν και
τα προσόντα πρόσληψης.
Πιέζατε τότε, κύριε Υπουργέ, οι πέντε χιλιάδες πυροσβέστες
να απολυθούν, αντί να µονιµοποιηθούν. Και βεβαίως, υπήρχε και
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τότε µια τροπολογία Γεροβασίλη και εξαιτίας αυτής υπηρετούν
και σήµερα στην Πυροσβεστική ως µόνιµοι χιλιάδες πυροσβεστών.
Βεβαίως, συνολικά κατασυκοφαντηθήκαµε και ενώ διαρκούσε
και η διαδικασία της αξιολόγησης της χώρας από τους θεσµούς
και κινδύνευε να µην κλείσουν οι διαπραγµατεύσεις και να γίνει
η έξοδος από το µνηµόνιο το 2018. Να θυµίσω για τους διοικητικούς γραµµατείς τις συκοφαντίες, ότι δήθεν ήταν φωτογραφικές
οι προκηρύξεις. Ήρθε η Νέα Δηµοκρατία σε µια νύχτα, κατήργησε και διόρισε τους άριστους -καµιά φορά και χωρίς πτυχίοαπευθείας, χωρίς καµµία προκήρυξη, χωρίς καµµία διαδικασία.
Ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ν.4369/2016, στόχευσε στην αποκοµµατικοποίηση του κράτους. Προκήρυξη ΑΣΕΠ για επιλογή διοικητικών γραµµατέων στα Υπουργεία και επικεφαλής διοικήσεων,
κρίσεις προϊσταµένων, κατάργηση των κοµµατικών διορισµών.
Τι κάνει η Νέα Δηµοκρατία εδώ και τρία χρόνια; Πορεύεται µε
απευθείας αναθέσεις σε όλο το δηµόσιο σε θέσεις προϊσταµένων. Εδώ και τρία χρόνια καµµία κρίση, καµµία αξιοκρατία, καµµία αντικειµενικότητα. Και βεβαίως, να µην ξεχνάµε και τις
απευθείας αναθέσεις στις προµήθειες.
Επίσης, σήµερα έχει προαναγγελθεί και άλλη τροπολογία από
τον Υπουργό -δεν ξέρω αν θα έρθει- για να «φυτευτούν» πάλι
κοµµατικά στελέχη στη θέση των παλιών γενικών γραµµατέων,
µετά συντονιστών, των αποκεντρωµένων διοικήσεων που λήγει
η θητεία. Πρόκειται για κοµµατικές θέσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε πριν από επτά χρόνια. Αυτά για την παλινόρθωση του κοµµατικού κράτους.
Θέλω να θυµίσω, όµως, ότι µε τη διοικητική µεταρρύθµιση που
πραγµατοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη συνεργασία της δηµόσιας διοίκησης τότε και επίσης σε συνεργασία µε το γαλλικό δηµόσιο, την
Expertise France, την τεχνική βοήθεια, έγιναν τοµές και µεταρρυθµίσεις στη χώρα που εφαρµόζονται µέχρι σήµερα.
Υλοποιήσαµε το σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
του δηµοσίου, το γνωστό HRMS, προγραµµατισµό προσλήψεων,
στοχοθεσία, αξιολόγηση δοµών υπηρεσιών, ψηφιακά οργανογράµµατα, περιγράµµατα θέσεων εργασίας, ηλεκτρονική αξιολόγηση δηµοσίων υπαλλήλων, ενιαίο σύστηµα κινητικότητας,
µητρώο στελεχών, προκηρύξεις διοικητικών γραµµατέων, προ-
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κηρύξεις προϊσταµένων προοδευτικά σε όλο το δηµόσιο, ψηφιακή επιµόρφωση σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ.
Βεβαίως, στην κάθε µεταρρύθµιση το µέτρο της επιτυχίας
είναι η εφαρµογή. Και οι µεταρρυθµίσεις αυτές εφαρµόστηκαν,
εφαρµόζονται και έχουν αγκαλιαστεί από τη δηµόσια διοίκηση.
Κλείνοντας, ποιος θα φανταζόταν πριν µερικά χρόνια ότι περίπου δύο χιλιάδες φορείς του δηµοσίου θα έχουν ψηφιακό οργανόγραµµα; Παραλάβαµε ένα δηµόσιο που δεν ήξερε κανείς πού
δουλεύει, τι δουλειά κάνει και σε ποια πόλη βρίσκεται. Ποιος θα
µιλούσε για ηλεκτρονική αξιολόγηση στο δηµόσιο πριν από τον
ΣΥΡΙΖΑ;
Εν πάση περιπτώσει, η χώρα σήµερα δοκιµάζεται από πολλαπλές κρίσεις, ενεργειακή, κρίση ακρίβειας, πανδηµία, φωτιές, κλιµατική κρίση, εξωτερική πολιτική, και έχει ανάγκη και την
ασφάλεια και τη συνέχεια του κράτους και όχι, κύριε Υπουργέ,
την κοµµατικοποίηση του κράτους, την οποία υπηρετείτε πιστά
την τελευταία τριετία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή
να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αιτήσεως άρσης ασυλίας
του συναδέλφου Βουλευτή και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου Βελόπουλου.
Για την υπόθεση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν συνολικά 250 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσης ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισε ουδείς.
Κατά της άρσης ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 250 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Δίνω τον λόγο τώρα στον κ. Μουλκιώτη εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ερώτηµα: «Πού στοχεύει η
αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων;» προφανώς συµφωνούµε
ότι στοχεύει στην αποτελεσµατική λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών. Συµφωνούµε ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι καθολική
σε όλη την έκταση του δηµόσιου τοµέα. Και όχι µόνο καθολική,
αλλά να είναι και αυστηρή αξιολόγηση. Συµφωνούµε και σε αυτό,
διότι θεωρούµε ότι µόνο µε τον τρόπο αυτό, που µπορεί να βελτιώσει τη διοικητική λογική και διαδικασία, µπορεί να βελτιωθεί
και η διοικητική επίδοση, πάντα προς όφελος του πολίτη.
Στο ερώτηµα: «Πόσα πλαίσια αξιολόγησης έχουν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης;» -ο εισηγητής µας, ο
κ. Καστανίδης, αναφέρθηκε από ίδρυσης του ελληνικού κράτους
στα εκατοντάδες θέµατα που έχουν θεσµοθετηθεί- η απάντηση
είναι ότι έχουµε επτά πλαίσια αξιολόγησης.
Ο κ. Μητσοτάκης για ποια ως µία από τις βασικές µεταρρυθµίσεις είχε προβεί σε ανακοινώσεις για να αναλάβει την εξουσία;
Ήταν η αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν µια πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση που θα οδηγούσε σε µεγάλη αύξηση στην παραγωγικότητα στο δηµόσιο, σε
περιορισµό του κόστους και, βεβαίως, σε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ποιο είναι το µόνο πλαίσιο ως αξιολόγηση που έχει ψηφιστεί
από την ελληνική Βουλή και δεν έχει εφαρµοστεί; Ένα και µοναδικό. Είναι εκείνο το οποίο θεσµοθετήθηκε επί θητείας του νυν
Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης, που θυµάστε όλοι τι προέβλεπε: Υποχρεωτική
ποσόστωση κακώς αξιολογούµενων υπαλλήλων στο 15%, που
οδήγησε τότε σε διαθεσιµότητες και απολύσεις και έµεινε στα
χαρτιά κατόπιν δυναµικών αντιδράσεων και των αξιολογούµενων
και των αξιολογητών.
Και τότε βεβαίως θυµάµαι στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
έχοντας πολιτική ευθύνη, το πώς είχαµε αντιµετωπίσει τους
υπαλλήλους και πώς είχαν αντιµετωπιστεί οι υπάλληλοι που
έπρεπε να αξιολογηθούν σώνει και καλά ότι είναι κακοί. Σώνει και
καλά, µε έµπνευση νόµου του νυν Πρωθυπουργού!
Τι συµβαίνει τώρα; Τρία χρόνια µετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δηµοκρατία η Κυβέρνηση εισηγείται προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που επικεντρώνεται σε µία περίπλοκη
γραφειοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, η οποία, όµως, όπως
και οι προηγούµενες προσπάθειες, δυστυχώς -ο εισηγητής µας
αναφέρθηκε αναλυτικότατα και παραστατικότατα- είναι καταδικασµένη να αποτύχει. Το ίδιο συµβαίνει µε κάθε αξιολόγηση που
είναι δέσµια των πελατειακών δικτύων και σχέσεων και δεν διενεργείται στο πλαίσιο µιας διαφορετικής διοικητικής νοοτροπίας
και διαφορετικής παράδοσης όπως ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Όσον αφορά το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, θα αναφερθώ σε
νέα καίρια σηµεία στα οποία εντοπίζεται από πλευράς µας η προβληµατικότητά του.
Πρώτον, δεν στοχεύει στη συνολική λειτουργία των φορέων.
Δεν προβλέπει κάποια αξιολόγηση οργανικών οµάδων, αλλά περιορίζεται στην απόδοση των προσώπων. Με άλλα λόγια, δηλαδή, αξιολογείται η ατοµική απόδοση των προϊσταµένων,
ανεξάρτητα διαθέσιµων υλικών ή ανθρωπίνων πόρων και κατάλληλης στελέχωσης.
Δεύτερον, θεσπίζει κριτήρια αξιολόγησης αρκετά θεωρητικά,
µε κρίσεις και εκφράσεις λίαν αξιολογικής φύσεως και πάρα
πολύ ανοικτά στην ερµηνεία τους, πλατιά, ευρύχωρα, που αποτελούν εργαλείο για τη δηµιουργία σχέσεων υποτέλειας καθαρά,
ενώ ταυτόχρονα και ουσιαστικά καταργεί την αξιολόγηση από
κάτω προς τα πάνω.
Τρίτον, µε τη θεσµοθέτηση αρµοδιοτήτων του νέου συµβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού προβλέπεται ξεκάθαρα
και ρητά επικάλυψη αρµοδιοτήτων. Και αυτή η ασάφεια ως και
αυτή τη στιγµή δεν έχει αρθεί. Είναι ένα µείζον ζήτηµα.
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Τέταρτον, προβλέπεται ότι ο Υπουργός µπορεί, και µε υπουργική απόφαση ακόµα, να ρυθµίσει επί τα χείρω ή επί τα βελτίω δεν γνωρίζουµε- διατάξεις νόµου.
Πέµπτον, στερείται οποιασδήποτε ρύθµισης ή αναφοράς για
το ζήτηµα της επιλογής προϊσταµένων, η οποία γίνεται κατά
κύριο λόγο µε ανάθεση και όχι µε διαδικασία των κρίσεων, αποτελώντας έτσι µια διαχρονική παθογένεια της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Έκτον, θεσπίζει αυτό το νοµοσχέδιο κίνητρα για συγκεκριµένες κατηγορίες υπαλλήλων, καταστρατηγώντας ακόµα µια φορά
το ενιαίο µισθολόγιο και δηµιουργώντας επίσης υπαλλήλους
πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων.
Έβδοµον, παραπέµπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις ελληνικές καλένδες την αξιολόγηση των νοµιµοποίητων αξιολογητών, καθώς το ΑΣΕΠ, όπως αναφέρθηκε αναλυτικότατα και
παραστατικότατα –επαναλαµβάνω- ο εισηγητής µας, λόγω του
όγκου του πλήθους επιλογής διακοσίων ενενήντα πέντε γενικών
διευθυντών, τριών χιλιάδων διακοσίων ενός διευθυντών, δέκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο προϊσταµένων τµηµάτων κραυγάζει ότι απαιτούνται κατά την προσέγγιση τουλάχιστον επτά
έτη. Μαζί, λοιπόν, µε την επιλογή των διοικητών, υποδιοικητών,
γραµµατέων και άλλων επιτελικών στελεχών ο χρόνος που θα
απαιτηθεί για το σύνολο των κρίσεων υπερβαίνει τουλάχιστον τα
επτά έτη. Εποµένως, τι γίνεται;
Προβλέπει µάλιστα ότι ο µη αξιολογούµενος και ο µη υπογράψας αυτό το συµβόλαιο απόδοσης γενικός ή ειδικός γραµµατέας, όπως προέβλεπε ο περίφηµος νόµος για το επιτελικό
κράτος, θα αξιολογεί τους γενικούς διευθυντές.
Προβλέπει διενέργεια αξιολόγησης από αξιολογητές που δεν
έχουν τη διοικητική νοµιµοποίηση να αξιολογήσουν, διότι από
όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που κατέχουν θέσεις
προϊσταµένων, αυτοί που αξιολογήθηκαν από το ΑΣΕΠ και αξίως
κατέχουν τη θέση, είναι ελάχιστοι έως ελαχιστότατοι. Η συντριπτική πλειοψηφία –το γνωρίζετε- είναι κατ’ ανάθεση και, µάλιστα,
µε εντολή από τους Υπουργούς.
Το όγδοο σηµείο: Ενώ ο εσωτερικός έλεγχος του δηµοσίου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πρέπει να προκύπτει από το
ίδιο το δηµόσιο και σε καµµία περίπτωση να διενεργείται από άλλους φορείς, προβλέπεται µονάδα εσωτερικού ελέγχου που µπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε σύµβαση
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Και το ένατο σηµείο: Συνδέει την αξιολόγηση µε οικονοµικές
ανταµοιβές και επιβραβεύσεις, χωρίς όµως να διασφαλίσει τη
διεξαγωγή σωστής αποτελεσµατικής και αµερόληπτης αξιολόγησης.
Αυτά τα εννέα δεδοµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά
την άποψή µας στερούν τη δυνατότητα νοµιµοποίησης της Κυβέρνησης να ισχυρίζεται ότι σκοπεύει να δηµιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο αξιόπιστης αξιολόγησης. Είναι ξεκάθαρο ότι µε το
νοµοσχέδιο, το οποίο εισηγείται ο κύριος Υπουργός, η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να δηµιουργήσει πλαίσιο ουσιαστικό, αξιόπιστο και να αντέχει στη δηµοσιότητα αξιόπιστης αξιολόγησης.
Αντίθετα, λοιπόν, αποτελεί ένα ακόµη εργαλείο ενίσχυσης της
πελατειακής διακυβέρνησης που δεν οδηγεί ούτε σε µία πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση, αλλά ούτε και σε καλύτερες παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Εξ όλων αυτών δεν µπορεί να υπάρχει άλλη άποψη από το
ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής από την καταψήφισή του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πέρα από τα επιµέρους των διατάξεων του σχεδίου νόµου,
που ο εισηγητής µας εκτενώς αναφέρθηκε ως όφειλε, νοµίζω ότι
πρέπει να δοθεί συνέχεια σε σχέση µε τις πραγµατικές στοχεύσεις της Κυβέρνησης.
Με πρόσχηµα τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του
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δηµοσίου, πατώντας σε υπαρκτά προβλήµατα –φυσικά- στον
έναν ή στον άλλο βαθµό προωθείτε και εσείς ως Κυβέρνηση,
όπως και οι προηγούµενες, αναδιαρθρώσεις, για να υπηρετήσετε
τους στόχους και τις ανάγκες της άρχουσας τάξης, της πραγµατικής ιδιοκτήτριας του κράτους σε κάθε ταξική κοινωνία.
Ποιος είναι ο ένοχος για εσάς; Ο εργαζόµενος. Αυτός ενοχοποιείται για την κακοδαιµονία στις δηµόσιες υπηρεσίες. Και φυσικά, βρίσκονται στο απυρόβλητο οι πολιτικές που εφαρµόσατε
στη δηµόσια διοίκηση και οδήγησαν σε φαινόµενα, για τα οποία
σήµερα κατηγορείτε τους εργαζόµενους.
Η δηµόσια διοίκηση µάς λέτε ότι πρέπει να είναι ουδέτερη, να
υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και να είναι πέρα και έξω από κόµµατα. Μας λέτε, δηλαδή, ότι η δηµόσια διοίκηση δεν έχει ταξικό
πρόσηµο, είναι µακριά και πέρα από πολιτικές και ιδεολογικές
στοχεύσεις. Ουδέν ψευδέστερο και απατηλό βέβαια και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Αλήθεια, το κράτος ποιανού είναι; Είναι του εργάτη; Είναι του
αγρότη; Είναι του αυτοαπασχολούµενου επαγγελµατία; Τα Σώµατα Ασφαλείας, το αστικό δίκαιο υπηρετούν τον λαό; Όχι βέβαια.
Το κράτος αυτό, για το οποίο δεν γίνεται κουβέντα από την
πλευρά σας, είναι το κράτος της άρχουσας τάξης, της αστικής
τάξης. Σε ένα τέτοιο κράτος και σε αυτές τις µεταρρυθµίσεις
έχετε συµφωνήσει όλοι σας, όχι µόνο η Νέα Δηµοκρατία που
είναι ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του κεφαλαίου, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, όλα τα κόµµατα που υποστηρίζουν αυτό το σύστηµα.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει τη στρατηγική της συνέχειας αυτού του κράτους και να κουµπώσει µε
την εθνική στρατηγική για τη διοικητική µεταρρύθµιση που η ίδια
η Νέα Δηµοκρατία ξεκίνησε ως κυβέρνηση το 2014 µε Υπουργό
τον σηµερινό Πρωθυπουργό. Τη συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τους νόµους Γεροβασίλη, Κατρούγκαλου, Βερναρδάκη –έχει προϊστορία
ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό- αφήνοντας άθικτο όλο το επιχειρησιακό
πρόγραµµα 2014-2020 που ξεκίνησε η Νέα Δηµοκρατία ως προς
τους στόχους, τους άξονες και τις προτεραιότητες που έθετε.
Και σήµερα, φυσικά, έχει στρωθεί ο δρόµος, άνοιξε η όρεξη
για τη Νέα Δηµοκρατία, για να γίνει ακόµα πιο επιθετική και αντιλαϊκή η πολιτική της για αντιδραστικές αλλαγές στο δηµόσιο.
Θέλετε δηµοσίους υπαλλήλους υποτακτικούς στην κυβερνητική
πολιτική που θα τους µετατρέπει σε πειθήνιο γρανάζι της κρατικής µηχανής. Τους πετάτε τη µπανανόφλουδα των κινήτρων και
της ανταµοιβής υπαλλήλων και αυτό το ψευτο-µπόνους για τους
δικαστικούς υπαλλήλους.
Μάλιστα, λες και απευθύνεστε σε αδαείς, παρουσιάζετε ως
αύξηση ή ως παροχή προς τους δηµοσίους υπαλλήλους την
προσωρινή αναστολή της µείωσης της προσωπικής διαφοράς
κατά τη µισθολογική τους εξέλιξη. Οι εργαζόµενοι, δηλαδή, κατηγοριοποιούνται ακόµα και εάν έχουν τα ίδια προσόντα, ακόµα
κι εάν εργάζονται στην ίδια υπηρεσία, κάτι που σηµαίνει µεγαλύτερη διάσπαση των εργαζοµένων µπροστά στην ενιαία επίθεση
που εξαπολύει η Κυβέρνηση. Μα µιλάµε για έναν χυδαίο µηχανισµό εξαγοράς και εκδούλευσης των εργαζοµένων.
Δηλαδή, τι θέλετε; Θέλετε οι εργαζόµενοι να είναι πειθαρχηµένοι, να είναι στοχοπροσηλωµένοι, να είναι αδιάλλακτοι στην
εφαρµογή των αντιλαϊκών στόχων. Και αυτό το επιβάλλετε µε µία
σειρά ρυθµίσεων, πειθαρχικών διαδικασιών, αξιολογήσεων και
άλλα, που βέβαια έχουν θεσπιστεί ήδη.
Και εσείς, όχι µόνο δεν τα αλλάζετε, όπως συζητάµε, αλλά το
πάτε και ακόµα πιο πέρα. Όλα όσα προβλέπει το σχέδιο νόµου,
δηλαδή, δεξιότητες, αξιολόγηση και στοχοθεσία, κίνητρα αποδοτικότητας και ανταµοιβές, σύµβουλοι ακεραιότητας και µονάδες εσωτερικού ελέγχου -µιλάµε τώρα για µηχανισµούς, όχι
ψευτιές- συνδέονται και µε το σύστηµα των προσλήψεων και τις
δοµηµένες συνεντεύξεις που συνιστούν κόφτη, δηλαδή αποκλεισµό κάποιων και ευνόηση εκείνων που αποδέχονται να υπηρετήσουν µια δηµόσια διοίκηση ως εργαλείο στήριξης ανταγωνιστικότητας και αποτελεσµατικότητας της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Το νοµοσχέδιο επί της ουσίας κάνει «λίφτινγκ» στην προηγούµενη αντιδραστική κρατική αξιολόγηση επί ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω «αξιολόγηση», για να συνεννοούµαστε, γιατί είναι ένας αντιδραστικός
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κρατικός έλεγχος των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτή την αξιολόγηση που συνάντησε τόσες δίκαιες αντιδράσεις, την επαναφέρετε µε τη συσκευασία της στοχοθεσίας και τη συναρτάτε άµεσα
µε την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης.
Με την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία η Κυβέρνηση στοχεύει
στην ενίσχυση, συν τοις άλλοις, και της επιχειρηµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών του δηµοσίου και, µάλιστα, στην προώθηση
σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, προκειµένου να ενισχύσουν την
κερδοφορία τους.
Συνεπώς το πλαίσιο του σηµερινού δρόµου ανάπτυξης της σηµερινής εξουσίας και του σηµερινού αντιδραστικού κρατικού µηχανισµού, το ερώτηµα «καλή ή κακή αξιολόγηση, δίκαιη ή άδικη,
τιµωρητική ή µη τιµωρητική» -έχουν βρεθεί διάφορες διατυπώσεις και εκφράσεις- είναι υποκριτικό, είναι πονηρό και συσκοτίζει
την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι ότι δεν
µπορεί να υπάρξει αξιολόγηση που θα έχει φιλολαϊκά χαρακτηριστικά.
Και ποιος καθορίζει στο κάτω-κάτω τα κριτήρια αξιολόγησης
και τι είδους κριτήρια είναι αυτά; Δεν τα καθορίζει η Κυβέρνηση
µε βάση τη γενική κυβερνητική πολιτική, τη γενικότερη αντιλαϊκή
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και δεν έχει σηµασία αν
είναι η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνηµα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ
και τα λοιπά, αφού οµονοείτε ότι στην ίδια στρατηγική, στην ίδια
λογική.
Μια αντιλαϊκή πολιτική µπορεί να θέτει στην κρατική διοίκηση
µόνο αντιλαϊκούς στόχους, όπως, για παράδειγµα, όταν πετσοκόβει τις δαπάνες για την υγεία εν µέσω επειγουσών αναγκών
στην υγεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Όταν δεν προσλαµβάνει υγειονοµικούς, δεν έχει εξοπλισµό και
υποδοµές, τότε η αξιολόγηση και η αποδοτικότητα των υγειονοµικών υπαλλήλων από τι κρίνεται; Θα κρίνεται από τις υπερωρίες,
τις ελλείψεις σε µέσα, την εντατικοποίηση ή, κυρίως, από το
πόσο µοχθούν για την επιχειρηµατική λειτουργία των δηµοσίων
νοσοκοµείων, παρά τη διάθεσή τους και τις ηρωικές τους προσπάθειες να βοηθήσουν τους ασθενείς.
Παραλείπω, βέβαια, κάποια θέµατα, γιατί περνάει η ώρα.
Εµείς, ως ΚΚΕ, όταν κάνουµε κάθε φορά κριτική στις αλλαγές
και τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού, δεν υπερασπιζόµαστε τον δηµόσιο τοµέα που υπάρχει σήµερα ούτε κλείνουµε τα
µάτια σε υπαρκτά φαινόµενα διαφθοράς. Ούτε αδιαφορούµε για
τους αναγκαίους λειτουργικούς εκσυγχρονισµός αυτού του κράτους που σχετίζονται µε τις λαϊκές ανάγκες. Ούτε αγνοούµε τις
φιλότιµες και ηρωικές, πολλές φορές, προσπάθειες των εργαζοµένων στο δηµόσιο που έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε τον
λαό, τους οποίους βέβαια δεν τους ταυτίζουµε συλλήβδην µε την
αντιλαϊκή φύση και την αποστολή του δικού σας κράτους, του
αστικού κράτους, για την οποία δεν έχουµε βέβαια την παραµικρή αυταπάτη.
Αυτό που θέλουµε να υπερασπιστούµε είναι την αξιοπρέπειά
τους στην εργασία, τα δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις
τους, που πηγάζουν ακριβώς από αυτή την αξιοπρέπεια.
Το ΚΚΕ, λοιπόν, ακουµπάει στην ουσία του προβλήµατος, που
βρίσκεται στο γεγονός ότι η δηµόσια διοίκηση υπηρετεί µία συγκεκριµένη τάξη. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι προϋπόθεση είναι να γίνουν ριζικές αλλαγές στην οικονοµία, στην εξουσία και να έρθει στην εξουσία
άλλη τάξη. Αυτή η τάξη είναι η εργατική τάξη, η µόνη προοδευτική που µπορεί να αντικαταστήσει την παλιά, την αστική.
Αυτό το νέο κοινωνικό σύστηµα µε την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και την κοινωνικοποίηση όλων των µέσων
παραγωγής θα έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του
λαού. Έτσι ο διοικητικός µηχανισµός δεν θα λειτουργεί µε κριτήρια τα καπιταλιστικά συµφέροντα. Θα αφαιρεί το έδαφος διαπλοκής των εργαζοµένων στην κρατική διοίκηση και τα διάφορα
επιχειρηµατικά συµφέροντα. Η κρατική διοίκηση σε µια τέτοια
εξουσία θα υπηρετεί την παραγωγή, µε στόχο τη διευρυµένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ η ακρίβεια σαρώνει τη χώρα, διαβρώνει νοικοκυριά και
επιχειρήσεις και οδηγεί σε απόγνωση τη συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών, η Κυβέρνηση προσποιείται ότι συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις.
Δεν µπορώ στο ξεκίνηµα της τοποθέτησής µου να µην αναφερθώ στο µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτή τη
στιγµή κάθε πολίτης, κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε επαγγελµατίας, κάθε µικρή ή µεσαία επιχείρηση σε αυτή τη χώρα και βεβαίως, αναφέροµαι στην ακρίβεια.
Είναι ένα φαινόµενο που δεν εµφανίστηκε µετά από τον πόλεµο στην Ουκρανία, όπως αρέσκεται να λέει η Κυβέρνηση, αλλά
έχει κάνει την εµφάνισή του εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Όταν
εµείς καλούσαµε την Κυβέρνηση να πάρει µέτρα, η Κυβέρνηση
και οι Υπουργοί της µας διαβεβαίωναν ότι όλα θα επανέλθουν
στην κανονικότητα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2021.
Όταν έπεσαν έξω, η απάντησή τους ήταν: «Τι να κάνουµε; Έπεσε
έξω και η κ. Λαγκάρντ».
Γιατί έτσι είναι αυτή η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Απέναντι σε κάθε αποτυχία εφευρίσκει κάθε φορά και µία
δικαιολογία. Αντί να αναζητά λύσεις, αναζητά –διαρκώς- δικαιολογίες.
Σαν να µην έφτανε αυτό, έχουµε και τις κυνικές και ανεκδιήγητες δηλώσεις Υπουργών, που εξοργίζουν πραγµατικά τους πολίτες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπροστά στις διαµαρτυρίες των
πολιτών για την τιµή της βενζίνης, είπε ότι η Ελλάδα έχει µία από
τις φθηνότερες τιµές στα καύσιµα, αν, βέβαια, αφαιρέσουµε
τους φόρους. Βεβαίως, του κυρίου Υπουργού του διαφεύγει ότι
και τη βενζίνη, αλλά και τους φόρους τους πληρώνουν οι πολίτες.
Και γι’ αυτό και ο ίδιος, αλλά και η Κυβέρνησή του εδώ και καιρό
δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έφτασε να έχει την
τρίτη ακριβότερη τιµή βενζίνης στην Ευρώπη και την έβδοµη
υψηλότερη τιµή παγκοσµίως. Όταν στην Ελλάδα η µέση τιµή της
αµόλυβδης είναι 2,32 ευρώ, στην Ιταλία είναι 1,81 ευρώ. Γιατί;
Διότι στην Ιταλία προχώρησαν από τον Μάρτιο ήδη σε µείωση
της φορολογίας στα καύσιµα. Διότι στη γειτονική Ιταλία έχουν
ήδη φορολογήσει τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας, ενώ
εµείς εδώ ακόµη περιµένουµε να υπολογιστούν.
Η χώρα είναι εγκλωβισµένη εδώ και έναν χρόνο σε ένα σπιράλ
ακρίβειας και ανατιµήσεων, µε την Κυβέρνηση απλά να παρακολουθεί, να διαπιστώνει µε µεγάλη καθυστέρηση και να παρεµβαίνει χωρίς αποτέλεσµα.
Τα στοιχεία της EUROSTAT είναι αποκαλυπτικά. Ο πληθωρισµός στα τρόφιµα είναι 45% υψηλότερος από τον µέσο όρο της
ευρωζώνης. Οι αυξήσεις στο ψωµί, στα γαλακτοκοµικά, στο
κρέας είναι µεγαλύτερες στη χώρα µας σε σχέση µε τις αυξήσεις
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίως, λόγω της ατελούς λειτουργίας των αγορών στην Ελλάδα, ό,τι ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει.
Επιπλέον, ο ενεργειακός πληθωρισµός στη χώρα µας είναι
50% υψηλότερος σε σχέση µε τον ενεργειακό πληθωρισµό της
ευρωζώνης. Το σύνολο των αυξήσεων στη χονδρεµπορική περνάει στη λιανική, στους καταναλωτές. Η Ελλάδα είναι η µόνη
χώρα στην οποία συµβαίνει αυτό.
Ακρίβεια, λοιπόν, υπάρχει εδώ και περίπου έναν χρόνο. Η
απροθυµία της Κυβέρνησης να πάρει µέτρα ή να πάρει λίγα και
µικρής αποτελεσµατικότητας µέτρα -όταν πλέον είναι πάρα πολύ
αργά-, δεν απαντά στο πρόβληµα. Όπως δεν απαντούν και δηλώσεις άλλου Υπουργού, που λέει ότι: «δεν µειώνουµε τη φορολογία, γιατί θα έχουν όφελος µόνο οι τουρίστες και δεν θα
φτάσει στους καταναλωτές».
Μία τέτοια δήλωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από
προκλητική είναι και οµολογία αποτυχίας ή µάλλον, καλύτερα,
απροθυµίας της Κυβέρνησης να ελέγξει τα φαινόµενα αισχροκέρδειας. Γιατί η ακρίβεια σε αρκετές περιπτώσεις -ναι, σε αρ-
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κετές περιπτώσεις- έχει µετατραπεί σε αισχροκέρδεια και αυτό
το γνωρίζουν πολύ καλά οι καταναλωτές. Το κατήγγειλε το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος εδώ και αρκετούς µήνες, χωρίς να
υπάρχει καµµία επίσηµη τοποθέτηση από την Κυβέρνηση.
Αισχροκέρδεια, λοιπόν, και όχι ακρίβεια. Αυτό είναι το πρόβληµα. Γιατί εδώ και επτά µήνες δεν γίνονταν έλεγχοι, όταν ο
πληθωρισµός στη χώρα, πριν ξεκινήσει ο πόλεµος, είχε φτάσει
στο 7%. Γιατί και τώρα δεν γίνονται έλεγχοι, παρά µόνο για να
ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές ανάγκες του κ. Γεωργιάδη.
Δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρη την περίοδο των εορτών του
Πάσχα, όπου διαχρονικά παρατηρούνται ανατιµήσεις αδικαιολόγητες και εις βάρος καταναλωτών, δεν διαπιστώθηκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και από την Κυβέρνηση, ούτε µία παράβαση για φαινόµενα αισχροκέρδειας. Ολόκληρη την περίοδο των
εορτών δεν υπάρχει ούτε ένα δελτίο Τύπου της αρµόδιας υπηρεσίας που να λέει ότι έκανε ελέγχους και διαπίστωσε φαινόµενα
αισχροκέρδειας. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, δεν υπάρχει αισχροκέρδεια.
Όλα δικαιολογούνται, όλα εξηγούνται και η ακρίβεια είναι εισαγόµενη. Όµως, δεν είναι έτσι.
Την ίδια στιγµή, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει τα δηµόσια έσοδα στους έµµεσους φόρους που πλήττουν τους πιο
αδύναµους πολίτες. Έµµεσους και υψηλούς φόρους στα καύσιµα και στα τρόφιµα. Στην Ισπανία 4% ΦΠΑ στα τρόφιµα, στη
Γαλλία 5,5%, στην Ελλάδα 13%.
Το ΠΑΣΟΚ, ήδη από τον Δεκέµβριο, έχει προτείνει τη µείωση
του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής στο 6%. Η Κυβέρνηση δεν
έχει κάνει τίποτα.
Το ίδιο πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. «Φωνή βοώντος εν τη ερήµω».
Τώρα, όµως, που η µειωµένη κατανάλωση στα βασικά είδη διατροφής είναι µια οδυνηρή πραγµατικότητα για ολοένα και περισσότερους συµπολίτες µας, τώρα η Κυβέρνηση αρχίζει να
ψελλίζει ότι σκέπτεται να µειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Άλλωστε η φιλοσοφία της αναδεικνύεται από τον τρόπο
µε τον οποίο αντιµετώπισε τη φορολόγηση των υπερκερδών των
παραγωγών ενέργειας. Έκανε και συνεχίζει να κάνει ό,τι µπορεί,
πραγµατικά, για να µειώσει το ποσό που θα πρέπει οι εταιρείες
να καταβάλουν.
Αυτή είναι η λογική της Κυβέρνησης: Απρόθυµη στην επιβολή
άµεσων φόρων στους έχοντες και υπερβολικά πρόθυµη στη διατήρηση έµµεσων και άδικων φόρων στους πιο πολλούς, που, ειδικά σε αυτές τις συγκυρίες, είναι ακόµα πιο επαχθείς.
Βέβαια, έχουµε και τη µόνιµη επωδό να µας ρωτάει η Κυβέρνηση και να µας εγκαλεί κάθε φορά «πού θα βρείτε τα λεφτά, για
να γίνουν οι µειώσεις στη φορολογία στα καύσιµα και στον ΦΠΑ
στα βασικά είδη διατροφής;».
Μας εγκαλούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη δηµοσιονοµική
διαχείριση, ότι δεν είµαστε εµείς υπεύθυνοι, που επί των ηµερών
τους και τώρα το επιτόκιο δανεισµού έχει φτάσει στο 3,8% και
τα spreads είναι στις διακόσιες πενήντα πέντε µονάδες βάσης.
Μας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και λεφτόδεντρα, αλλά όταν
έρχονται τα αρνητικά µηνύµατα από τις δηµοσκοπήσεις, ξαφνικά
η Κυβέρνηση ξεχνάει το επιχείρηµα περί συνετής διαχείρισης και
ανακαλύπτει αµέσως και λεφτά και λεφτόδεντρα. Μόνο που όταν
το κάνει είναι αργά. Και αυτό επιβεβαιώθηκε ήδη από την πρώτη
παρέµβαση που έγινε για την τιµή της βενζίνης.
Τώρα, η Κυβέρνηση αναζητά και πάλι δηµοσιονοµικό χώρο,
γιατί ξέρει ότι δεν µπορεί να πάει έτσι στις εκλογές. Και για να
φτιάξει αυτό το πακέτο παροχών συνεχίζει να υπερφορολογεί τα
τρόφιµα, συνεχίζει να υπερφορολογεί τα καύσιµα, εις βάρος,
πλέον, όχι µόνο των αδύνατων συµπολιτών µας, αλλά του συνόλου της µεσαίας τάξης, στο όνοµα της οποίας όµνυε προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης το 2019.
Βέβαια, δεν αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση ότι µε τον πληθωρισµό –θα ανακοινωθούν αύριο τα επίσηµα νούµερα- κοντά ή και
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επάνω από το 12%, η αδυναµία να ελέγξει την ακρίβεια πυροδοτεί ένα νέο κύµα ανατιµήσεων εις βάρος της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα υπάρχει µια
Κυβέρνηση που αντί να προβλέπει και να προλαµβάνει τα προβλήµατα, τρέχει διαρκώς από πίσω τους. Υπάρχει µια Κυβέρνηση
που αντί να αναζητά αποτελεσµατικές και άµεσες λύσεις, αναζητά διαρκώς δικαιολογίες για να κατασκευάζει ενόχους και
υπεύθυνους.
Θυµάστε πως για την αποτυχηµένη διαχείριση της πανδηµίας
έφταιγαν οι πολίτες που δεν συµµορφώνονταν. Για τις πυρκαγιές
φταίει το φαινόµενο της κλιµατικής κρίσης. Για την ακρίβεια
φταίει ο πόλεµος στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα οι µόνοι που δεν
έχουν ποτέ ευθύνες για ό,τι συµβαίνει, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν
την ευθύνη της διαχείρισης της εξουσίας.
Την ίδια στιγµή που σε όλο τον κόσµο όλοι βλέπουν -και οι κυβερνήσεις και τα κράτη- ότι έρχεται επισιτιστική κρίση και λαµβάνουν µέτρα από την κυβέρνηση, η Κυβέρνηση ακόµη δεν έχει
ανοίξει τον διάλογο και δεν έχει κάνει µια σοβαρή συζήτηση για
να εφαρµοστεί µια πολιτική στόχων σε σχέση µε τη διατροφική
επάρκεια της χώρας.
Πότε, επιτέλους, θα γίνει µία σοβαρή συζήτηση για τη στήριξη
αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι πλήττονται καίρια από την
ακρίβεια και εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους; Αυτοί είναι
στους οποίους θα έπρεπε να βασίζεται και να στηρίζεται η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Θα την κάνετε αυτή τη συζήτηση;
Δεν είναι κινδυνολογία, δυστυχώς, είναι µία οδυνηρή πραγµατικότητα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, όπως έχετε αντιληφθεί, απέναντί σας
δεν έχετε πλέον τον αναξιόπιστο ΣΥΡΙΖΑ, τον εύκολο αντίπαλο,
που είχατε επιλέξει να έχετε. Απέναντί σας έχετε το ΠΑΣΟΚ που
ξέρει και κάνει δοµική και πραγµατική αντιπολίτευση.
Έρχοµαι τώρα στις µεγαλοστοµίες που ακούγονται από τα κυβερνητικά έδρανα, σχετικά µε το νοµοσχέδιο για την αξιολόγηση
των δηµοσίων υπαλλήλων, γιατί στην Κυβέρνηση µιλούν, κατά
κόρον, για µεταρρυθµίσεις και αλλαγές. Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να υπενθυµίσω σε όσους προσποιούνται ότι δεν το θυµούνται, πως η τελευταία µεγάλη µεταρρύθµιση στον δηµόσιο
τοµέα ήταν ο θεσµός του ΑΣΕΠ. Και αυτή η µεταρρύθµιση είχε
τη σφραγίδα και την υπογραφή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µε
Πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου και Υπουργό τον Σάκη
Πεπονή. Και, βεβαίως, αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε σε συνθήκες
και καιρούς που ήταν πολύ πρωτοποριακό, κόντρα τότε στις πολιτικές δυνάµεις της εποχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Όπως την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ είχε η µεταρρύθµιση του
προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τη διαφάνεια στην άσκηση της
εξουσίας. Όπως τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ είχε η µεταρρύθµιση
για το open.gov, τη διαβούλευση, τη διαφανή και ανοιχτή διακυβέρνηση.
Μιλάτε, λοιπόν, στην Κυβέρνηση για αξιολόγηση. Και εµείς είµαστε ξεκάθαρα υπέρ της αξιολόγησης τόσο για λόγους πολιτικής εκπαίδευσης κάθε δηµόσιου φορέα, όσο, κυρίως, για λόγους
αξιοκρατίας για τους ικανούς και άξιους δηµόσιους υπαλλήλους
που απαξιώνονται συστηµατικά και µεθοδικά από µέλη της Κυβέρνησής σας.
Αξιολόγηση, λοιπόν. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Το ερώτηµα, όµως, είναι από ποιους θα αξιολογούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Από κρατικούς λειτουργούς και προϊσταµένους που
τοποθέτησε η Κυβέρνηση µε τα δικά της κριτήρια; Ή µήπως από
µετακλητούς; Σε ό,τι αφορά τους µετακλητούς -για τους οποίους
η Νέα Δηµοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση ασκούσε σκληρή
κριτική- το θέµα δεν είναι, προφανώς, µόνο ποσοτικό. Είναι, κυρίως, θέµα διαφάνειας, αξιοκρατίας και κράτους δικαίου, όπως
επισηµαίνει και η έκθεση της Επιτροπής GRECO του Συµβουλίου
της Ευρώπης για φαινόµενα και θέµατα διαφθοράς, µία έκθεση
κόλαφος η οποία δεν περιποιεί τιµή για τη χώρα µας. Η έκθεση
αυτή κάνει αυστηρές συστάσεις -κάποιες από τις οποίες έρχεστε
να νοµοθετήσετε τώρα µε καθυστέρηση-, αφού πρώτα, βεβαίως,
έχετε δεχθεί πολύ σοβαρές παρατηρήσεις κι αφού πρώτα σας
έχουν τραβήξει το αυτί.
Και σας είπα πριν, κύριε Βορίδη, ότι απέναντί σας δεν έχετε
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τον ΣΥΡΙΖΑ που επιλέγετε να έχετε ως αντίπαλο. Απέναντί σας
έχετε το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε ποια είναι η διαφορά µας σε σχέση
µε εσάς; Ότι εµείς όλες αυτές τις µεταρρυθµίσεις τις κάναµε,
όχι γιατί µας τις υπέδειξαν ή γιατί µας έκαναν συστάσεις, όλα τα
µέτρα διαφάνειας και λογοδοσίας τα πήραµε γιατί ήταν δική µας
επιλογή και το κάναµε χωρίς να µας υποχρεώσει κάποιος. Όχι
όπως εσείς που έρχεστε τώρα να τα κάνετε γιατί δεν έχετε άλλη
επιλογή.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά προοδευτική
πολιτική είναι να διαµορφώνεις στέρεες προϋποθέσεις για ένα
κράτος µε δηµοκρατικούς κανόνες διαφάνειας και ελέγχου.
Μιλάτε, λοιπόν, για αξιολόγηση στην Κυβέρνηση, όταν έχετε
ξεπεράσει κάθε ιστορικό όριο µε την τοποθέτηση µετακλητών σε
θέσεις προϊσταµένων. Κι όταν τα νοµοθετήµατα της Κυβέρνησης
βρίθουν κατά παρέκκλιση διατάξεων για τοποθετήσεις µετακλητών σε θέσεις προϊσταµένων. Και, βέβαια, µια άλλη µέθοδος που
έχετε εφεύρει είναι η επίκληση έκτακτων αναγκών. Στα σωφρονιστικά καταστήµατα, µέσα σε µία νύχτα, στην κυριολεξία, τοποθετήθηκαν νέοι διευθυντές και αρχιφύλακες. Επιλέγονται οι
προϊστάµενοι οι οποίοι -όλως τυχαίως- στη µεγάλη τους πλειοψηφία είναι υποψήφιοι, εκλεγµένοι ή µέλη της παράταξης της
ΔΑΚΕ.
Να υπενθυµίσω ότι µε άλλη τροπολογία έγινε παύση όλων των
υπηρετούντων διευθυντών εκπαίδευσης και η αντικατάστασή
τους µε άλλους διευθυντές µέχρι να ολοκληρωθεί –υποτίθεταιη προγραµµατισµένη µερική αναδιοργάνωση των δοµών της εκπαίδευσης.
Και, βέβαια, ένα ενδεικτικό στοιχείο για το πώς αντιλαµβάνεται
η Κυβέρνηση την αξιολόγηση και την αξιοκρατία είναι το έγγραφο της 8ης Ιανουαρίου του 2021 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το οποίο καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτό, λοιπόν, το έγγραφο, για την απόφαση τοποθέτησης
προϊσταµένων, αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν οι προφορικές εισηγήσεις του Υπουργού και του Γενικού Γραµµατέα. Αυτό
το γράφει το έγγραφο, είναι µέσα. Έτσι εννοεί η Κυβέρνηση την
αξιολόγηση;
Έρχεστε σήµερα και προτείνετε τη συµµετοχή του ΑΣΕΠ στις
Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης και αλήθεια τι επιδιώκετε µε
αυτή τη ρύθµιση; Την περαιτέρω ενίσχυση του ΑΣΕΠ, όπως επικαλείστε, ή στην πράξη την υπονόµευση και αποδυνάµωσή του;
Γιατί αν υπολογίσουµε ως ένα ελάχιστο αριθµό επιτροπών τις
τριακόσιες ογδόντα, αυτές έρχονται να προστεθούν σε µια σειρά
ειδικών υπηρεσιακών συµβουλίων, στα οποία επίσης µετέχει το
ΑΣΕΠ και αφορούν στην κρίση των προϊσταµένων. Σε µελέτη που
έχει συνταχθεί από το ίδιο το ΑΣΕΠ και έχει παραδοθεί στον
Υπουργό αναφέρεται ότι οι εκκρεµείς κρίσεις των προϊσταµένων
είναι περισσότερες από δεκαπέντε χιλιάδες µε τον εκτιµώµενο
χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία να ξεπερνά τα επτά έτη.
Και γνωρίζετε -όλοι το ξέρουν σε αυτή την Αίθουσα- ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να µπορέσει αυτή η ανεξάρτητη αρχή να ανταποκριθεί στις προβλεπόµενες διαδικασίες εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος.
Άρα µήπως τελικά επιδιώκετε, αντί για την ενίσχυση της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας, να συµβάλλετε εντέχνως
ώστε να καλλιεργήσετε ένα κλίµα απογοήτευσης και παραίτησης
των ενδιαφεροµένων, αφού το ΑΣΕΠ αναγκαστικά δεν θα κινείται
µε ταχύτητα; Μήπως επιδιώκετε να εµφανιστεί ως µονόδροµος,
ως η µοναδική, έσχατη λύση για τους φορείς και τους υπαλλήλους να ακολουθήσουν δικές τους διαδικασίες κρίσης και αξιολόγησης εκτός του πλαισίου του ΑΣΕΠ; Αυτό τελικά επιδιώκει η
Κυβέρνηση;
Εγώ να δεχτώ, κύριε Βορίδη, ότι έχετε καλές προθέσεις και
δεν επιδιώκετε την απαξίωση του ΑΣΕΠ. Θα πρέπει, όµως, να το
αποδείξετε. Και πώς θα το αποδείξετε, κατά την άποψή µας; Υιοθετώντας άµεσα µέτρα για την ενίσχυσή του. Και σας προτείνω
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας να αναλάβετε τρεις ουσια-
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στικές δεσµεύσεις. Πρώτον, να φέρετε άµεσα ρύθµιση µε την
οποία θα δέχεστε ότι το ΑΣΕΠ θα αναλάβει τον προγραµµατισµό
των κρίσεων των προϊσταµένων, καθώς και των αξιολογήσεων
µετά από γνωστοποίηση σε αυτό των σχετικών προτάσεων εκ µέρους των Υπουργείων.
Δεύτερον, να καταστεί ξεκάθαρο ότι το ΑΣΕΠ θα έχει την
πλήρη δικαιοδοσία για την υιοθέτηση οργανωτικών βελτιώσεων
για τον λειτουργικό εξορθολογισµό της εµπλοκής του στις διαδικασίες κρίσης και αξιολόγησης, καθώς και σε ζητήµατα όπως
είναι ο χρόνος ή η µέθοδος συνεντεύξεων.
Και, τρίτον, -βεβαίως µπορεί να ακούγεται τετριµµένο- να ενισχύσετε τη στελέχωση του ΑΣΕΠ µε συµβούλους και προσωπικό
και να παράσχετε, πραγµατικά, όλα τα µέσα που χρειάζεται για
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στηρίζεται σε έναν αποτελεσµατικό και υψηλών απαιτήσεων δηµόσιο τοµέα, σε έναν δηµόσιο
τοµέα που οι λειτουργοί του θα έχουν όχι µόνο την αίσθηση,
αλλά θα το πιστεύουν ότι υπηρετούν ένα κράτος δικαίου και όχι
ένα κοµµατικό και πελατειακό κράτος. Και αυτό είναι κάτι που
δεν µπορεί να το εγγυηθεί µια συντηρητική Κυβέρνηση, η οποία
υιοθετεί αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές του παρελθόντος.
Για εµάς, για το ΠΑΣΟΚ, βασικό στοιχείο και βασικός στόχος
της πολιτικής µας είναι η πλήρης αποκοµµατικοποίηση του κράτους. Δεν δεχόµαστε και δεν ανεχόµαστε να παραµένει το κράτος εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας και
είναι ισχυρή µας δέσµευση ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος ισονοµίας, ένα κράτος ισοπολιτείας, ένα κράτος που διασφαλίζει τα
δικαιώµατα, αλλά την ίδια στιγµή θέτει και τους κανόνες, ένα
κράτος που είναι πλοηγός της ανάπτυξης και ταυτόχρονα εγγυάται την πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών σε ποιοτικά
και δηµόσια αγαθά.
Εµείς είµαστε έτοιµοι γι’ αυτή τη µεγάλη αλλαγή µε πλήρη
επανασχεδιασµό των αρµοδιοτήτων και αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, αλλά και των πόρων, µε τις επιτελικές αρµοδιότητες να
µένουν στο κεντρικό κράτος και τις εκτελεστικές και ελεγκτικές
αρµοδιότητες να περνούν στην αυτοδιοίκηση, µε τον δηµόσιο
λειτουργό, επιτέλους, να έχει ψηλά το κεφάλι, όπως το είχε κάποιες άλλες εποχές, να κρίνεται και να αξιολογείται µε διαφάνεια
και αντικειµενικότητα, µε τον δηµόσιο λειτουργό να έχει πρόσβαση σε διαρκή επιµόρφωση, ώστε να εµπλουτίζει τα προσόντα
του και να βελτιώνει την απόδοσή του προς όφελος των πολιτών
και της κοινωνίας.
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για την αξιολόγηση που θα στηρίζεται πράγµατι
στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία µε καµµία πρόσληψη να µη
γίνεται εκτός του ΑΣΕΠ και µε περιορισµό δραστικό του αριθµού
των µετακλητών.
Το µήνυµά µας είναι η πλήρης και απόλυτη αποκοµµατικοποίηση στο κράτος και στη δηµόσια διοίκηση, γιατί θέλουµε να δώσουµε τέλος στη µετατροπή των πολιτών από πελάτες και
οµήρους στις εκάστοτε εξουσίες. Να δοθεί, επιτέλους, τέλος σε
αυτή την ιδιότυπη οµηρία, η οποία δεν συνάδει µε ένα σύγχρονο
κράτος δικαίου, δεν συνάδει µε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, και θέλει και µπορεί να συνδεθεί και πάλι
µε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο. Το ΠΑΣΟΚ στη νέα
εποχή µε τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι έτοιµο για τις µεγάλες αλλαγές που θα απελευθερώσουν τη χώρα από όλα αυτά που την
καθηλώνουν στο χθες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Γιατί ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνουµε
και πάλι πρωταγωνιστές µε τη θέληση, αλλά κυρίως µε την ψήφο
και την επιλογή των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόκειται για δύο τροπολογίες. Και οι δύο αφορούν σε στεγαστικό επίδοµα. Η πρώτη αφορά στο στεγαστικό επίδοµα των
προπτυχιακών φοιτητών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Με τροποποίηση, η οποία είχε γίνει πέρυσι, είχε δοθεί η δυνατότητα για την περσινή χρονιά σε αυτούς οι οποίοι εισήλθαν
στο πανεπιστήµιο το 2022 - 23 να αλλάξει το όριο του στεγαστικού επιδόµατος και να ανέλθει από τις 30.000 ευρώ στις 45.000
ευρώ. Οπότε αυξάνεται ο αριθµός των δικαιούχων για τα τρία
συγκεκριµένα πανεπιστήµια που θεωρούµε ότι είναι εθνικοί οι
λόγοι που πρέπει να βοηθηθούν.
Με την παρούσα τροπολογία εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι
δεν είναι µόνο για τους φοιτητές του 2022 - 23, αλλά είναι για το
διηνεκές. Όσοι εισέρχονται πλέον στα συγκεκριµένα τρία πανεπιστήµια το στεγαστικό επίδοµα θα δίδεται µε τους νέους όρους
των 45.000 ευρώ ανά άτοµο.
Η δεύτερη αφορά στο στεγαστικό επίδοµα του Πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης επιδόµατος σε κάποιον εφόσον κατοικεί στον δήµο της
έδρας του πανεπιστηµίου. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα εκτός
από την Αθήνα, όπου λόγω του ότι έχουµε πολλούς δήµους θεωρείται ως κριτήριο µια απόσταση σαράντα δύο χιλιοµέτρων από
την έδρα του πανεπιστηµίου.
Επειδή, όµως, και στη Θεσσαλονίκη έχουµε αντίστοιχα κριτήρια σε γενικές γραµµές, γι’ αυτό τον λόγο εφαρµόζουµε αντίστοιχο κριτήριο. Δηλαδή, λέµε ότι περιλαµβάνεται οποιαδήποτε
πόλη εµπεριέχεται εντός είκοσι χιλιοµέτρων από το κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο περιλαµβάνουµε και τα τµήµατα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας, τα οποία απέχουν
από το κέντρο -είναι στη Σίνδο, επί παραδείγµατι- και οι φοιτητές
µένουν στη γύρω περιοχή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπούµπας εκ µέρους της Ελληνικής
Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµόσια διοίκηση είναι δηµόσιο αγαθό. Ο απώτερος σκοπός της δηµόσιας
διοίκησης ποιος είναι; Η οµαλή εξυπηρέτηση του πολίτη, ο πολίτης να µην αισθάνεται στο περιθώριο, να µπορεί να εξυπηρετηθεί, να διεκπεραιωθούν κάποια ζητήµατα τα οποία βάζει, να είναι
ικανοποιηµένος από ένα κράτος το οποίο θα είναι αρωγός.
Όµως, µε όλα αυτά τα προβλήµατα που έχουν συσσωρευτεί
σε ένα υδροκέφαλο κράτος θεσπίζετε ένα µοντέλο, κύριε
Υπουργέ, στο να µοριοδοτείτε ή να βαθµολογείτε τον προϊστάµενο και απλά να βάζετε ένα τεστ δεξιοτήτων στον απλό υπάλληλο µε βάση και τα µπόνους που θα παίρνει ο προϊστάµενος.
Δηλαδή, το 50% λέτε στη βαθµολογία του θα είναι από την επίτευξη των στόχων, το 40% -για τον προϊστάµενο- οι δεξιότητες
και το 10% για τον σφυγµό της οµάδας.
Αν θέλουµε να µιλάµε για χρηστή δηµόσια διοίκηση, πρέπει να
εµφυσήσουµε τη συνέργεια, το οµαδικό πνεύµα. Άρα ο σφυγµός
της οµάδας πρέπει να αποτελέσει έναν πιο κοµβικό και ουσιαστικό ρόλο, διότι σήµερα πού χωλαίνει το δηµόσιο; Δεν υπάρχει
αγαστή συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, µεταξύ των υπηρεσιών και εξατοµικευµένα πολλές φορές µεταξύ των υπαλλήλων.
Δηλαδή, τα γρανάζια της δηµόσιας διοίκησης δεν κινούνται
σωστά και τα αµορτισέρ για τον πολίτη είναι πάρα πολύ σκληρά,
µε αποτέλεσµα οι αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, η έλλειψη
γνώσεων, πολλές φορές και άλλων συνθηκών να αποτρέπουν τον
πολίτη, ο οποίος τελικά θα βγαίνει απογοητευµένος και θα πει
ότι απλά δεν έχω εξυπηρετηθεί από τη δηµόσια υπηρεσία.
Υπάρχει µια αρχαιοελληνική παροιµία που λέει: «Όψιν είδες,
περί της γνώµης µη νόµιζαι». Όταν δεις την όψη ενός υπαλλήλου
σκυθρωπού δηµοσίου υπαλλήλου, µην περιµένεις να είναι διαφορετική η διάθεσή του. Γιατί, όµως, έχει φτάσει αυτός ο δηµόσιος υπάλληλος σε αυτή την κατάσταση; Διότι οι συνθήκες στις
οποίες δουλεύει και εργάζεται δεν είναι αυτές που ενδείκνυνται,
ο µισθός του είναι παγωµένος για πάνω από µία δεκαετία και οι
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τελευταίες κυβερνήσεις, όπως και τούτη τώρα, τι κάνει; Βάζει τη
λογική πολλών επιδοµάτων και όχι βασικού µισθού. Γιατί το πράττει αυτό η εκάστοτε κυβέρνηση; Για να µπορεί να ελέγχει τους
απλούς πολίτες και δη τους δηµοσίους υπαλλήλους µέσω επιδοµάτων. Τα επιδόµατα εύκολα µπαίνουν, εύκολα βγαίνουν. Ο
βασικός µισθός κατοχυρώνει τα εργασιακά δικαιώµατα και την
αµοιβή ενός δηµοσίου υπαλλήλου. Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις θέλουν τη λογική των επιδοµάτων.
Και εµείς, στην Ελληνική Λύση, και ο επικεφαλής µας ο Κυριάκος Βελόπουλος τι λέει; Καλό, ανθρώπινο, βασικό µισθό και όχι
διάφορα επιδόµατα τα οποία λιµνάζουν και θολώνουν τα νερά.
Εδώ µέχρι και επιδόµατα ανεµιστήρα είχαµε παλιά και µένουν
κάποιοι πραγµατικά εργατικοί δηµόσιοι υπάλληλοι στο περιθώριο.
Τώρα, γιατί δεν δηµιουργείτε σε ένα ψηφιοποιηµένο κράτος,
όπως κάνετε την πλατφόρµα της στοχοθεσίας, κύριε Υπουργέ,
µια αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρµα που θα εξετάζει αιτήµατα
πολιτών; Ξέρετε, ο κατάλληλος και ο πιο δίκαιος κριτής σε ένα
αξιοκρατικό δηµοκρατικό σύστηµα λειτουργίας του δηµόσιου χαρακτήρα είναι ο ίδιος ο πολίτης. Όµως, θα µπορούσε πολύ καλά
και αντικειµενικά αυτή η ψηφιακή υπηρεσία που θα δηµιουργηθεί
να εξετάζει αιτήµατα πολιτών, να τα αποκωδικοποιεί, στην αρχή
να είναι γενική –αν θέλετε- αυτή η υπηρεσία –είναι πολύ εύκολο
να υλοποιηθεί- και µετά να εξειδικευθεί ανά υπηρεσία ή ανά
τµήµα. Διότι οι ίδιοι οι πολίτες, διατυπώνοντας τα παράπονά
τους, τα αιτήµατά τους, τις παρατηρήσεις τους, θα µας βοηθήσουν να βελτιωθούµε, διότι ο τελικός αποδέκτης είναι ο πολίτης
ο οποίος πρέπει να εξυπηρετηθεί-να ικανοποιηθεί, για να αισθανθεί ότι το κράτος θα είναι πραγµατικά αρωγός και θα είναι δίπλα
του.
Σήµερα πού έχουµε φτάσει; Ο ένας όροφος µιας υπηρεσίας
να µην συνεργάζεται µε τον άλλο όροφο, για να µην πω ότι ο
ένας υπάλληλος βλέπει ανταγωνιστικά και όχι συναγωνιστικά τον
άλλον.
Όµως, θα βάλουµε εµείς δεξιότητες απλά υπό αυτή τη µορφή,
η οποία λέτε ότι δεν θα είναι τιµωρητικού χαρακτήρα, αλλά µόνο
όσον αφορά στον προϊστάµενο. Θα ελλοχεύει, βέβαια, ο κίνδυνος και να απολυθεί, αν δεν πιάσει κάποιους στόχους δεξιοτήτων.
Σίγουρα πρέπει να εµφυσήσουµε το «γηράσκω αεί διδασκόµενος» ως διά βίου µάθηση, αλλά θα πρέπει να δούµε γιατί αυτός
ο υπάλληλος ο οποίος εργάζεται σε µια υπηρεσία χρόνια δεν
αποδίδει απέναντι στο κοινό. Και αυτό υπό ποία έννοια; Έχει ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανογράφησης; Έχει τα εργαλεία που
χρειάζεται προκειµένου να ενηµερώσει και να εξυπηρετήσει τον
πολίτη;
Μιλάτε µέσα για µια ιερή λέξη, τη λέξη «στοχοθεσία», «στοχοθέτηση». Είναι και πρέπει να γίνεται πάντα σε χρόνο ενεστώτα
κυρίως, βραχυπρόθεσµα και σε δεύτερο βαθµό µακροπρόθεσµα.
Είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου να χρησιµοποιεί τη στοχοθεσία,
διότι θα αλλάξει τη ζωή του µε επιθυµίες που πρέπει, βεβαίως,
να βάλει και στόχους υλοποιήσιµους, στην αρχή βραχυπρόθεσµους και µετά µακροπρόθεσµους.
Τώρα, τι κάνετε εσείς εδώ; Βάζετε µπόνους, δίνετε εχέγγυα
και κίνητρα σε µία µερίδα δηµοσίων υπαλλήλων, σε συγκεκριµένα Υπουργεία, για να πιάσουν στόχους και µένουν οι άλλοι
απέξω. Αυτό, όµως, θα δηµιουργήσει δηµόσιους υπαλλήλους
δύο ταχυτήτων, να µην πω και παραπάνω. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, διότι έτσι κάποιοι υπάλληλοι θα θεωρηθούν παραγκωνισµένοι-αδικηµένοι και κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι θα είναι προνοµιούχοι.
Ο απώτερος σκοπός, λοιπόν, αν θέλουµε πραγµατικά να φέρουµε διαρθρωτικές αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση, είναι να δώσουµε τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες πρώτα στον
δηµόσιο υπάλληλο από πλευράς µηχανολογικού, τεχνολογικού
εξοπλισµού και µισθολογίου. Δεν µπορείς να έχεις σήµερα έναν
δηµόσιο υπάλληλο των 800 ευρώ και να απαιτείς να πρέπει να
χειρίζεται και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που ναι, θέλουν γνώσεις, χωρίς, όµως, να µπορεί αυτός να έχει λύσει τουλάχιστον
για τα προς το ζην κάποια ζητήµατα.
Το να λέµε ότι είµαστε χώρα των δηµοσίων υπαλλήλων είναι
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και ένας µύθος, διότι σήµερα ο δηµόσιος υπάλληλος είναι αιµοδότης για την αγορά, έχει έναν σταθερό µισθό, για να µπορούν
πραγµατικά να κινηθούν τα γρανάζια -αν θέλετε- της κατανάλωσης.
Αν δούµε τα στατιστικά, οι χώρες που έχουν τους περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους είναι οι χώρες του Βορρά, δηλαδή
είναι οι Σκανδιναβοί. Πρώτοι έρχονται οι Νορβηγοί, ακολουθούν
οι Δανοί, οι Σουηδοί, οι Φινλανδοί, οι οποίοι παρέχουν ύψιστες
υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Τουναντίον, οι χώρες που έχουν µικρό αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων είναι αυτές της Ασίας, όπου εκεί βλέπουµε ότι δεν έχουµε
ορθή, ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να το δούµε, αφού είµαστε µία χώρα των
εξακοσίων χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, πρέπει να τους αξιοποιήσουµε ορθά. Όλα µε ανθρώπους γίνονται, όλα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα έχουν. Δεν µπορούµε σήµερα να µην έχουµε
στελεχωµένες υπηρεσίες στη νησιωτική Ελλάδα -µια ευαίσθητη
περιοχή και λόγω των γνωστών θεµάτων µε τους Τούρκους- ή σε
άλλες παραµεθόριες περιοχές. Θα βάλετε και τα κριτήρια εντοπιότητας, µοριοδότησης και φυσικά και τον νόµο της κινητικότητας, αλλά και την υποχρεωτική παρουσία δηµοσίου υπάλληλου
σε ευαίσθητες περιοχές αρκετά χρόνια, για να µη µετακινείται
µε διάφορα τηλεφωνήµατα. Μόνο έτσι επενδύεις σε αυτό που
λέγεται «δηµόσια διοίκηση», χρηστή διοίκηση γενικά από πλευράς του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Και σε ό,τι αφορά στον σύµβουλο αξιοποίησης ανθρώπινου δυναµικού –ολοκληρώνω- πρέπει να είναι εξωτερικός για να είναι αµερόληπτος, να είναι πιο
αντικειµενικός και να είναι ένας ουσιαστικός µέντορας σε αυτό
που λέγεται «δηµόσια διοίκηση». Ο Πλάτων έλεγε ένα πολύ σοφό
γνωµικό, «του λόγου το µέτρον εστίν ουχ ο λέγων, αλλ’ ο
ακούων». Άρα, λοιπόν, ποιος είναι ο ακούων; Είναι ο ελληνικός
λαός, είναι ο φορολογούµενος, µεροκαµατιάρης πολίτης.
Και εκεί πρέπει να εστιάσετε, κύριε Βορίδη, τις αλλαγές, σε
αυτό που λέγεται «διοικητική ανασυγκρότηση και µεταρρύθµιση»
και όχι στους στόχους και σε κάποιους προϊσταµένους και υφισταµένους, µε απώτερο σκοπό µόνο µέσα από κάποια ταµεία
εσόδων ή άλλα να τρέχουν και ο πολίτης να µένει απροστάτευτος και ταλαιπωρηµένος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λιάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνηθίζουµε να ερχόµαστε σε αυτή την Αίθουσα και να επικεντρωνόµαστε µόνο στα υπέρ ή στα κατά µεµονωµένων άρθρων ενός
νοµοσχεδίου. Ίσως αν κάναµε ένα βήµα πίσω στη σκέψη µας και
κοιτούσαµε την ουσία, θα ήταν πιο εύκολο να συγκλίνουµε σε
κάποιες βασικές αρχές.
Θα κάνω την αρχή εγώ και θα αναλογιστώ τα εξής: Αρχικά, τι
είναι δηµόσιο; Μπορούµε να το ορίσουµε ως ένα σύνολο ανθρώπων, υπηρεσιών, κινητής και ακίνητης άψυχης ύλης. Γιατί υπάρχει το δηµόσιο; Γιατί έχουµε κάνει µια κοινωνική σύµβαση να
υπάρχει µια δηµόσια δοµή η οποία θα εξυπηρετεί τους πολίτες
σε συµφωνηθέντα πράγµατα, όπως η δηµόσια ασφάλεια, η απονοµή δικαίου, η εκπαίδευση, η φύλαξη προσωπικών αρχείων, η
πιστοποίηση γεγονότων και άλλα. Από ποιους στελεχώνεται; Η
κοινωνική σύµβαση που προανέφερα ορίζει πως κάποιοι πολίτες
θα στελεχώνουν τις υπηρεσίες και θα λαµβάνουν µισθό για τις
παροχές τους από τους φόρους που πληρώνουµε όλοι οι πολίτες. Ποιος είναι ο στόχος του; Να είναι αποτελεσµατικό και να
παρέχει το µέγιστο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει
στους πολίτες. Νοµίζω πως στα προηγούµενα µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι.
Και πάµε τώρα στον πυρήνα του νοµοσχεδίου, ο οποίος είναι
ακριβώς αυτός, η επίτευξη του στόχου του δηµοσίου. Είναι η
πρώτη φορά που ο εργαζόµενος αντιµετωπίζεται ως ολοκληρω-
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µένη οντότητα και το κράτος επενδύει πάνω του τόσο στην ανάπτυξή του όσο και στην επιβράβευσή του. Και αυτό, γιατί µόνο
αν αναπτύξεις το έµψυχο δυναµικό σου, µπορείς να πετύχεις τον
στόχο σου και να αποδείξεις πως σέβεσαι τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου.
Η αναβάθµιση του δηµόσιου τοµέα, η καλύτερη αξιοποίηση
του έµψυχου δυναµικού και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία
του αποτελούν πάγιο αίτηµα της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Ο δηµόσιος τοµέας κληρονόµησε από τις προηγούµενες δεκαετίες πολλές παθογένειες, παθογένειες τις οποίες καλούµαστε
να επιλύσουµε µε βασική µας πάντα προτεραιότητα την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στη Νέα Δηµοκρατία έχουµε αποδείξει ότι ακούµε την κοινωνία. Γι’ αυτό τον λόγο η ουσιαστική αναβάθµιση του δηµοσίου
αποτέλεσε προεκλογική δέσµευση του κόµµατός µας, αλλά και
του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήδη η Κυβέρνηση έχει υλοποιήσει µια σειρά ουσιαστικών αλλαγών προς
αυτή την κατεύθυνση.
Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και το σηµερινό νοµοσχέδιο που επιδιώκει τη θέσπιση ενός συστήµατος αξιολόγησης
του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοκρατίας και στην ενδυνάµωση των δεξιοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων. Έτσι, το βάρος
µετατοπίζεται από τη βαθµολόγηση των επιδόσεων των εργαζοµένων στην αξιολόγηση και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µια ουσιαστική διαφοροποίηση µε το προηγούµενο σύστηµα, το σύστηµα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κατέτασσε τους υπαλλήλους σε µια
βαθµολογική κλίµακα από µηδέν έως εκατό. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το 97,61% των υπαλλήλων να κρίνονται ως «άριστοι» ή ως «πολύ επαρκείς».
Παρουσιαζόταν, δηλαδή, µια εικόνα ενός άψογου δηµοσίου, µια
εικόνα που απέχει σαφώς από την πραγµατικότητα. Και πραγµατικά απορώ αν η ίδια η «GOOGLE» έχει τα ίδια νούµερα µε εµάς.
Και όλα αυτά γιατί πολύ απλά ο αξιολογητής δεν ήθελε να διατυπώσει µια δυσµενή κρίση προς τον υφιστάµενό του, προς τον
άνθρωπο, δηλαδή, µε τον οποίο µοιράζεται όλο τον εργασιακό
βίο, γιατί αυτού του τύπου η βαθµολόγηση παραπέµπει σε µια
δυσµενή κριτική που µπορεί να έχει τιµωρητικές συνέπειες.
Εποµένως, µέχρι σήµερα εφαρµόζεται ένα σύστηµα το οποίο
είναι αναποτελεσµατικό, δαπανηρό και γραφειοκρατικό. Τις παθογένειες αυτού του συστήµατος προσπαθεί να λύσει το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Στόχος πλέον δεν είναι να
τιµωρήσουµε τους υπαλλήλους, αλλά να τους βοηθήσουµε να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους µέσα από ολοκληρωµένα σχέδια
δράσης. Και αυτό γιατί πιστεύουµε ακράδαντα πως η συντριπτική πλειοψηφία των δηµοσίων υπαλλήλων είναι εξαιρετικές
προσωπικότητες και ότι απλά µέχρι σήµερα απουσίαζε η καθοδήγηση και το κίνητρο. Για πρώτη φορά εφαρµόζεται ένα σύστηµα αξιολόγησης που έχει παράλληλη λειτουργία ενός
µηχανισµού επιβράβευσης και παροχής κινήτρων, ενώ η εκκίνηση της διαδικασίας αποσυνδέεται πλήρως από την απόφαση
του εκάστοτε Υπουργού και θα γίνεται σε υπηρεσιακό επίπεδο.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση των προϊσταµένων, υιοθετείται
ένα τριπλό σύστηµα µε ασφαλιστικές, βέβαια, δικλίδες προς αποφυγή εκδικητικών συµπεριφορών. Έτσι, εισάγεται η καινοτοµία
της κρίσης των υφισταµένων για τον προϊστάµενο. Ταυτόχρονα,
εισάγεται ο θεσµός του συµβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού. Μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την καθοδήγηση και την
υποστήριξη των ανθρώπων και των υπηρεσιών εκείνων που καλούνται να εφαρµόσουν τις πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας
Ανθρωπίνου Δυναµικού του δηµόσιου τοµέα.
Τέλος, στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο περιέχονται διατάξεις
που αφορούν στους µετακλητούς υπαλλήλους, διατάξεις οι
οποίες είναι πλήρως εναρµονισµένες µε τις παρατηρήσεις της
Επιτροπής GRECO, της οµάδας κρατών κατά της διαφθοράς του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Μιλάµε, λοιπόν, για ένα νοµοσχέδιο
που συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της εποχής, για µία τελείως
διαφορετική φιλοσοφία που δεν στοχεύει στην τιµωρία του υπαλλήλου, αλλά στην εξέλιξή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλες τις µετρήσεις της κοι-
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νής γνώµης η δηµόσια διοίκηση ως θεσµός έχει σταθερά τα πιο
χαµηλά ποσοστά τόσο αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα
όσο και µε την εµπιστοσύνη. Αιτία γι’ αυτό το φαινόµενο είναι φυσικά οι παθογένειες που τις συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια, παθογένειες που οδηγούν σε απίστευτη ταλαιπωρία τους πολίτες
και διαταράσσουν την αξιοπιστία των κρατικών λειτουργών. Απλά
και µόνο η ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου σίγουρα δεν αποτελεί πανάκεια, δεν θα επιλύσει σε µία µόνο στιγµή τα προβλήµατα δεκαετιών. Είναι, όµως, ένα σηµαντικό βήµα προς αυτή την
κατεύθυνση και είναι ένα βήµα που δείχνει ότι η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ακούνε και καταλαβαίνουν τους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ενώ προεκλογικά κάποιοι είχατε κάνει σηµαία σας fake
news πως θα έρθει η νεοφιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία, η ανάλγητη Δεξιά να διώξει κόσµο από το δηµόσιο, εκµεταλλευόµενοι,
βέβαια, χυδαία τις ανησυχίες τους, γιατί αυτό δεν καταλαβαίνετε,
ότι δεν είναι όλα ψήφοι, είναι άνθρωποι. Τι έγινε, όµως; Ψέµατα.
Και τι άλλο έγινε; Το ακριβώς αντίθετο. Επενδύσαµε στην ανάπτυξη των δηµόσιων υπαλλήλων, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος µας δεν είναι να συντηρήσουµε ένα
αναποτελεσµατικό σύστηµα απλά και µόνο για να µη δυσαρεστηθούν κάποιοι. Στόχος µας είναι να χτίσουµε εκ νέου την εµπιστοσύνη του συνόλου των πολιτών προς το κράτος, γιατί ως νέος
πολίτης δεν θα κουραστώ να λέω ότι στο ταξίδι του µετασχηµατισµού της χώρας µας σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, πολίτης και κράτος πρέπει να συµπορευτούν και η συµπόρευση αυτή
θα έχει µόνο ένα κύριο συστατικό: την εµπιστοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ανακοινώσω ότι
σήµερα η συνεδρίαση θα πάει µέχρι το νούµερο είκοσι πέντε. Θα
µιλήσει, δηλαδή, και ο κ. Μαραβέγιας. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουµε στις 10.00’.
Τον λόγο έχει τώρα εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Χατζηβασιλείου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο που αλλάζει επιτέλους την πορεία της δηµόσιας διοίκησης, ένα νοµοσχέδιο που οργανώνει πολύ
καλύτερα τον δηµόσιο τοµέα και ταυτόχρονα µας δίνει πολύ σηµαντικά κίνητρα στα στελέχη του.
Συζητώντας όλοι µας καθηµερινά µε δηµοσίους υπαλλήλους
και µε στελέχη του δηµοσίου, αντιλαµβανόµαστε πόσες δυσκολίες, πόσες αγκυλώσεις και πόσα εµπόδια καλούνται να ξεπεράσουν καθηµερινά αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε, λοιπόν, πόσοι
δηµόσιοι υπάλληλοι στη χώρα καταδικάζονται σε µειωµένη απόδοση χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, εξαιτίας των διαχρονικών προβληµάτων και των παθογενειών που έχει ο δηµόσιος τοµέας.
Σκεφτείτε πόσοι δηµόσιοι υπάλληλοι προσπαθούν καθηµερινά
για το καλύτερο υπέρ των πολιτών βεβαίως, χωρίς να έχουν απολύτως κανένα κίνητρο.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται να θεραπεύσει χρόνια προβλήµατα του συστήµατος. Πρώτα απ’ όλα, φέρνει ένα σαφές πλαίσιο
στοχοθεσίας για κάθε οργανική µονάδα. Φέρνει επιτέλους ένα
αναγκαίο πλαίσιο αναφοράς και εισάγει µια νέα αντίληψη στη
διαδικασία της αξιολόγησης. Χτίζει στην ουσία µία ξεκάθαρη και
διαλεκτική διαδικασία για τον εντοπισµό των δυνατών σηµείων
και των αδυναµιών του κάθε υπαλλήλου µε µοναδικό σκοπό τη
βελτίωσή τους. Ζητούµενο πλέον θα είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε στελέχους στη δηµόσια διοίκηση. Διασυνδέονται,
λοιπόν, οι δεξιότητες µε τη στοχοθεσία και δίνεται σταδιακά έµφαση και στην οµαδική, αλλά και στην ατοµική απόδοση.
Αφήνουµε, λοιπόν, πίσω το βαθµολογικό σύστηµα το οποίο
υπάρχει σήµερα, ένα σύστηµα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και αξιολογεί, όπως είπε και ο Υπουργός, το 97% των υπαλλήλων ως «αρίστους» και «πολύ καλούς», χωρίς ουσιαστικά να δίνει πραγµατική
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διέξοδο βελτίωσης σε κανέναν.
Στο εξής, λοιπόν, οι βαθµοί θα αφορούν µόνο στους προϊσταµένους. Το σηµερινό, λοιπόν, σύστηµα είναι πέρα ως πέρα άδικο
και είναι άδικο πρώτα για τους ικανούς υπαλλήλους, οι οποίοι δε
βλέπουν στην πράξη καµµία ευκαιρία αναγνώρισης των δυνατοτήτων τους και επιβράβευσης της δουλειάς τους, όπως συµβαίνει σε κάθε θέση εργασίας σε όλο τον κόσµο. Ταυτόχρονα, το
σύστηµα αυτό είναι άδικο και για εκείνους που έχουν ανάγκη
υποστήριξης για την καλύτερη απόδοση τους, διότι στην ουσία
τους στέλνει το µήνυµα «εσείς δείτε τι µπορείτε να κάνετε µόνοι
σας, αλλιώς βλέπουµε».
Με το νοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν, έρχεται µια διαφορετική λογική, µια διαφορετική φιλοσοφία. Σε κάθε εργασιακή, λοιπόν, κοινότητα ανταλλάσσουν όλοι µαζί απόψεις για το τι µπορεί να
καλυτερεύσει και ο κάθε υπάλληλος ξεχωριστά θα εστιάζει στα
δικά του δυνατά, αλλά και αδύναµα σηµεία.
Αφήνουµε, λοιπόν, πίσω κάθε τιµωρητική φιλοσοφία και κοιτάµε µόνο µπροστά. Η αξιολόγηση θα γίνεται επιτέλους σταθερά
κάθε χρόνο εντός του ίδιου έτους και όχι δύο και τρία χρόνια
µετά αναδροµικά, όπως συνέβαινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις
µέχρι σήµερα. Και, επιτέλους, θα καταρτιστεί ένα ατοµικό, λεπτοµερές σχέδιο ανάπτυξης δεξιοτήτων για κάθε στέλεχος του
δηµοσίου µε σύγχρονα εργαλεία και σύγχρονα µέσα. Και, φυσικά, διασφαλίζεται πλήρως η διαδικασία της αξιολόγησης µε ειδικές επιτροπές ελέγχου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν πιστεύει ότι µε ένα
µαγικό ραβδί λύνονται τα ζητήµατα του δηµοσίου τοµέα µεµιάς.
Το αντίθετο. όµως, σήµερα η κυβέρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών κάνει ένα µεγάλο, ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τις αντιρρήσεις που διατύπωσαν
συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση. Πιστέψτε µε, λοιπόν, ότι τα
στελέχη του δηµοσίου τοµέα βρίσκονται πολύ πιο µπροστά από
εσάς. Εσείς, λοιπόν, υποτιµάτε και απαξιώνετε τα στελέχη του
δηµοσίου τοµέα, αρνούµενοι κάθε σύγχρονη µορφή αξιολόγησης. Εσείς, που σήµερα για λόγους αντιπολιτευτικής εµµονής
διαφωνείτε µε ένα νοµοσχέδιο, που αντιµετωπίζει αποφασιστικά
πάρα πολλά δυσεπίλυτα προβλήµατα στη δηµόσια διοίκηση.
Στον 21ο αιώνα, λοιπόν, στην ψηφιακή εποχή αυτά τα ζητήµατα
θα έπρεπε ήδη να είχαν λυθεί.
Εµείς, λοιπόν, σήµερα ψηφίζουµε ένα µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο και κοιτάµε αποκλειστικά και µόνο στο µέλλον. Θέλουµε
δηµόσιο τοµέα σύγχρονο και αποτελεσµατικό, έναν δηµόσιο
τοµέα ο οποίος θα δίνει κίνητρα στα στελέχη του, για να εξελίσσονται και για το καλό τους και για το καλό της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25, o κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιολόγηση είναι αναπόφευκτη, ακόµα και µε την επετηρίδα όταν έχεις ένα ιεραρχικό σύστηµα, γιατί και η επετηρίδα είναι µια µορφή αξιολόγησης στη
βάση της αρχαιότητας, στη βάση της εµπειρίας. Δεν είναι πάντα
κακή. Ένας πιλότος, για παράδειγµα, ή µία πιλότος ανάλογα µε
τις ώρες πτήσης έχει και µια εµπειρία, υπάρχει µια αξία, αξιολογείται µέσα από την επετηρίδα. Το πρόβληµα, βεβαίως, µε την
επετηρίδα και είναι ο λόγος για τον οποίο εµείς δεν τη στηρίζουµε, είναι ότι θυσιάζεις νέους ταλαντούχους, οι οποίοι πρέπει
να περιµένουν να συνταξιοδοτηθούν όλοι οι πρεσβύτεροι και
µέχρι τότε µπορεί είτε να έχουν φύγει είτε να έχουν χάσει το
σφρίγος τους.
Το ερώτηµα είναι τι είδους αξιολόγηση και όχι αν θα έχουµε
αξιολόγηση. Αξιολόγηση έχουµε. Έχουµε µια τρισάθλια αξιολόγηση. Το θέµα είναι να έχουµε µια αξιολόγηση αποτελεσµατική.
Νοµίζω συµφωνούµε. Εδώ υπάρχουν δύο ειδών αξιολογήσεις.
Υπάρχει η ενεργητική αξιολόγηση και υπάρχει και η παθητική
αξιολόγηση. Παράδειγµα, ο ιδιωτικός τοµέας. Πώς λειτουργεί;
Στον ιδιωτικό τοµέα είναι υποκειµενική η αξιολόγηση. Είναι προϊσταµενο-κεντρική. Έχεις τον προϊστάµενο στις µεγάλες πολυε-
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θνικές, ο οποίος κάνει ένα evaluation. Σε καλεί µια φορά το
χρόνο, µια φορά σε δύο χρόνια και σου ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης σου. Έχει τα καλά του κι αυτό, διότι αν
είναι πεφωτισµένος ο προϊστάµενος µπορεί κάλλιστα να διαλέξει
τα ταλέντα, να προωθήσει τους νέους που έχουν αξία. Έχει και
τα κακά του. Ιδίως στο ελληνικό δηµόσιο, ένα τέτοιο σύστηµα
όπου ο προϊστάµενος αξιολογεί τους υφισταµένους ουσιαστικά
θα αναπαρήγαγε την φαυλοκρατία, θα αναπαρήγαγε τουλάχιστον το status quo. Μετά, πέρα της ιεραρχικής υποκειµενικής
αξιολόγησης, υπάρχει η ποσοτική αξιολόγηση, εκεί που στρέφεστε, ή «αντικειµενική». Ουσιαστικά είναι ποσοτική. Το κατά πόσο
είναι αντικειµενική ή όχι είναι µια άλλη ιστορία. Με άλλα λόγια,
αντί να είναι προϊσταµενο-κεντρική η αξιολόγηση, η ποσοτική
αξιολόγηση είναι δεικτο-κεντρική, βασίζεται σε δείκτες. Μετράµε
κάποιους δείκτες, την απόδοση, την αποτελεσµατικότητα της
οµάδας, του υπαλλήλου, του ανθυπροϊσταµένου. Το καλό σε
αυτό όταν έχεις µία ποσοτική αξιολόγηση που βασίζεται στους
δείκτες είναι ότι οι κανόνες της αξιολόγησης είναι κοινοί και είναι
στη διαφάνεια. Όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι κανόνες και ανάλογα
κρίνονται µε αυτούς τους δείκτες.
Η τραγωδία, όµως, της ποσοτικής αξιολόγησης είναι αυτό που
ο γνωστός Άγγλος οικονοµολόγος Τσαρλς Γκούντχαρτ ονόµασε
το «παράδοξο των δεικτών», ότι όταν ένας χρήσιµος δείκτης µετατρέπεται σε στόχο, τότε παύει να είναι χρήσιµος και πολλές
φορές γίνεται τοξικός. Αυτό το λέω, για να δώσω πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα του πώς η στοχοποίηση ενός δείκτη, το
να στοχεύεις σε έναν δείκτη αντί απλά να τον χρησιµοποιήσεις
για να κάνεις µια διάγνωση της κατάστασης, µπορεί να γίνει τοξική. Γιατί; Γιατί, βασικά, αλλάζει τη συµπεριφορά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα από το δικό µου επάγγελµα του
καθηγητή. Δεκαετίες σε ξένα πανεπιστήµια, εγώ ο ίδιος στο
τέλος κάθε εξαµήνου έκανα αυτοαξιολόγηση, έδινα, δηλαδή,
ερωτηµατολόγιο στους φοιτητές µε πάρα πολλές ερωτήσεις,
ανώνυµα να µου απαντήσουν και να κρίνουν εµένα. Γιατί; Διότι
είχα ανάγκη ο ίδιος να καταλάβω πως µε βλέπουν εκείνοι. Αυτό
είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα ενός καθηγητή, ενός οποιουδήποτε, ενός Βουλευτή, ενός προϊσταµένου. Έχει άλλη ιδέα για τον
εαυτό του από αυτήν που έχουν οι υφιστάµενοι του γι’ αυτόν ή
γι’ αυτή. Αυτή ήταν πάρα πολύ χρήσιµη, η ποσοτικοποίηση των
απόψεων των φοιτητών. Σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο δούλεψα,
στην Αµερική, στην Αυστραλία, στη Βρετανία, ο δείκτης έγινε
στόχος. Mε άλλα λόγια, η εξέλιξή σου, ο µισθός, το status σου
µέσα στο τµήµα σου, διασυνδεόταν µε το δείκτη αυτόν -αυτό
εννοώ, όταν λέω ο δείκτης που γίνεται στόχος- και ξαφνικά δηµιουργείται ένα νέο κλίµα. Αυτό που γίνεται είναι πως όλοι µας –
φυσιολογικό είναι, είµαστε άνθρωποι- προσπαθούµε να
βελτιώσουµε τους δείκτες από τη στιγµή που η βελτίωση του δείκτη σηµαίνει µεγαλύτερο µισθό ή ότι δεν θα απολυθούµε ή ότι
θα έχουµε ένα ερευνητικό πρόγραµµα που δεν θα είχαµε ή λιγότερες ώρες διδασκαλίας για να έχουµε περισσότερο χρόνο για
έρευνα. Μιλάω στο πλαίσιο του πανεπιστηµίου, το οποίο γνωρίζω, ανεξάρτητα από χώρα.
Και τι είναι αυτή η αλλαγή της συµπεριφοράς; Είναι θετική για
την επιστήµη, είναι θετική για τους φοιτητές; Όχι, δεν είναι. Γιατί
ξαφνικά το πανεπιστήµιο µετατρέπεται σε καλλιστεία καθηγητών.
Οι καθηγητές για να πάρουν καλή βαθµολογία από τους φοιτητές, πιστέψτε µε, ευκολύνουν τα θέµατα. Υποχωρεί η δύσκολη
γνώση, γιατί έτσι παίρνεις καλύτερη βαθµολογία. Όταν βάζεις
διαφορικές εξισώσεις που δεν µπορεί κανένας να λύσει, αλλά
πρέπει να µάθουν να τις λύνουν, σας διαβεβαιώ ότι η βαθµολόγηση σου θα πέσει. Οπότε όταν ο δείκτης γίνεται στόχος, υποχωρούν οι αξίες. Άρα αυτή είναι µια ποσοτική αξιολόγηση που
πλήττει τις αξίες. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε.
Δεν αρκεί να έχετε καλές προθέσεις, αν έχετε καλές προθέσεις, εισάγοντας ποσοτική αξιολόγηση στο δηµόσιο, στο πανεπιστήµιο, στο νοσοκοµείο, δεν έχει σηµασία που. Πάρτε την
ΑΑΔΕ. Το ξέρουµε πολύ καλά από το ERS, από τις Ηνωµένες Πολιτείες, το ξέρουµε από την αντίστοιχη υπηρεσία Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων στη Βρετανία και το ξέρουµε και από την ΑΑΔΕ εδώ.
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Όταν θέτεις ποσοτικούς στόχους στους εφοριακούς, ξεκινάει µια
φοροµπηχτική διαδικασία. Έχουν έννοµο συµφέρον να ρίχνουν
φόρους αριστερά και δεξιά, ανεξαρτήτως του αν είναι δίκαιοι ή
όχι και µετά τρέχουν οι ανίσχυροι µικροµεσαίοι στα δικαστήρια
για να βρουν το δίκιο τους, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό σε µια χώρα σαν την Ελλάδα και όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Το ενδιαφέρον είναι ότι µέσα σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που έχουµε τα τελευταία τριάντα χρόνια, που τώρα έρχεται
στην Ελλάδα σε µεγάλο βαθµό, χρησιµοποιείτε -εσείς αυτής της
ιδεολογικής απόχρωσης- µεθόδους που κάποτε οι φιλελεύθεροι
κορόιδευαν τους σοβιετικούς ότι χρησιµοποιούσαν. Ξέρετε την
περίπτωση του εργοστασίου καρφιών στο Μινσκ το οποίο για να
πιάσει τους ποσοτικούς στόχους της Γκόσπλαν στον αριθµό των
καρφιών, τα έκανε δύο χιλιοστά, µε αποτέλεσµα να είναι άχρηστα. Τι να κάνεις ένα καρφί δύο χιλιοστών;
Όταν θέτεις ποσοτικούς στόχους, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να έχεις υποχώρηση των ποιοτήτων,
γιατί οι ποιότητες δεν µετριούνται εύκολα.
Ένα άλλο παράδειγµα από τον πανεπιστηµιακό χώρο. Όταν
δεν υπάρχει διασύνδεση του δείκτη µε τον µισθό των καθηγητών,
µε τη δυνατότητά τους να λειτουργούν ως ερευνητές, τότε υπάρχουν δείκτες που είναι πάρα πολύ χρήσιµοι. Για παράδειγµα,
αριθµός δηµοσιεύσεων σε περιοδικά, αριθµός ετεροαναφορών,
δηλαδή πόσες φορές έχει αναφερθεί η δουλειά σου ως καθηγητής ή ως ερευνητής από συναδέλφους σου στο εξωτερικό και το
εσωτερικό, δεν έχει σηµασία. Είναι πολύ χρήσιµοι αυτοί οι δείκτες. Μέχρι να διασυνδεθεί ο µισθός του καθηγητή µ’ αυτόν το
δείκτη.
Τότε τι γίνεται; Όλοι, αντί να γράψουν ένα βιβλίο, γράφουν
δέκα άρθρα, αντί να γράψουν άρθρα, γράφουν πολύ µικρότερα
reports, όλοι κάνουν αναφορές σε όλους για να υπάρχει πληθωρισµός αναφορών και κανένας δεν διαβάζει τίποτα. Κανείς δεν
διαβάζει τη δουλειά των άλλων, γιατί υπάρχει ένας πληθωρισµός
άρθρων που δεν έχουν καµµία επιστηµονική αξία. Να πώς µία
προσπάθεια ποσοτικοποίησης της αξιολόγησης στο πανεπιστήµιο οδηγεί στην υποχώρηση της ποιότητας.
Θα αναφέρω δύο συγκεκριµένα παραδείγµατα από την εµπειρία της Μεγάλης Βρετανίας που την ξέρω πάρα πολύ καλά.
Το ένα µου το µετέφερε ο γενικός εισαγγελέας στην κυβέρνηση του Μπλερ. Εφάρµοσαν µέθοδο ποσοτικής αξιολόγησης
στη Γενική Εισαγγελία της Αγγλίας, στο Crown Prosecution Service, για να το πω και αγγλικά, για να ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Το
αποτέλεσµα ποιο ήταν; Υπάρχουν αυτή τη στιγµή άνθρωποι στη
φυλακή που οι εισαγγελείς γνώριζαν ότι ήταν αθώοι. Ξεκινούσαν
µία διωκτική διαδικασία, µια εισαγγελική διαδικασία –αυτό, όπως
σας είπα, µου το είπε ο γενικός εισαγγελέας δεν µου το είπε η
υπεράσπιση- και στη διαδικασία της δίκης ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο δικαστήριο, ο κατήγορος -ο εισαγγελέας, µε δικούς µας όρους- µπορεί ανακάλυπτε κάποια στοιχεία που
µάλλον οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι είναι αθώος ο κατηγορούµενος. Εάν το δήλωνε, τι θα γινόταν; Το ποσοστό των επιτυχηµένων διώξεών του θα µειωνόταν και θα µειώνονταν τα
κονδύλια της εισαγγελίας, κάτι το οποίο ο ίδιος θεωρούσε ότι
είναι επικίνδυνο για την εφαρµογή του νόµου. Οπότε έχουµε ανθρώπους αυτή τη στιγµή στη Βρετανία που είναι αθώοι εν γνώσει
της εισαγγελίας, λόγω της ποσοτικής αξιολόγησης που εισήχθη
από την εποχή του Τόνι Μπλερ.
Δεύτερο παράδειγµα: νοσοκοµεία. Αυτό φαντάζοµαι να το ξέρετε. Πρέπει να το έχετε ακούσει. Είτε στο Ηνωµένο Βασίλειο
στο εθνικό σύστηµα υγείας που είναι δηµόσιο είτε στην Αµερική
σε ιδιωτικά νοσοκοµεία όπου τµήµατα νοσοκοµειακά κρίνονται
ανάλογα µε το ποσοστό των θανάτων, µε τη θνησιµότητα, ξέρετε
πολύ καλά τι γίνεται: Αφήνονται άνθρωποι να πεθάνουν στα
ασθενοφόρα, τα οποία φτάνουν στο νοσοκοµείο. Αν είναι πολύ
σοβαρό το περιστατικό δεν γίνεται εισαγωγή, γιατί αν γίνει και
πεθάνει εκείνη τη στιγµή µέσα, αυξάνεται το ποσοστό της θνησιµότητας και µειώνονται τα κονδύλια του συγκεκριµένου τµήµατος, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να θεραπεύσει άλλους
ασθενείς αργότερα.
Με άλλα λόγια, η ποσοτικοποιηµένη αξιολόγηση πολλές
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φορές εισάγει µια υποσυνείδητη -δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί
τα κάνουν αυτά συνειδητά- διαδικασία: υπό την πίεση ενός συστήµατος τέτοιας αξιολόγησης να τιµωρεί τις ποιότητες, να υπονοµεύει τις αξίες και ουσιαστικά να εξαλείφει την κρίση του
ανθρώπου εκείνη τη στιγµή που θέλει να κάνει το δηµόσιο καθήκον του: είτε να αθωώσει έναν αθώο είτε να περιθάλψει έναν
τραυµατία ο οποίος είναι βαριά τραυµατίας και µάλλον θα πεθάνει.
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα το οποίο εγείρει το νοµοσχέδιό
σας. Η διαφορά µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.
Πάρα πολλοί της δικής σας ιδεολογικής αντίληψης θεωρείτε ότι
ο ιδιωτικός τοµέας τα ξέρει όλα καλύτερα. Αυτό µπορεί να ισχύει,
µπορεί και να µην ισχύει. Οπότε τι κάνετε; Μιλάτε για εξωτερική
αξιολόγηση, δηλαδή να γίνει subcontracting, να ανατεθεί η αξιολόγηση δηµόσιων λειτουργών σε ιδιώτες.
Αυτό σας πληροφορώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα φέρει το πάντρεµα των χειρότερων συστατικών του ιδιωτικού µε τα χειρότερα
συστατικά του δηµοσίου, όχι των καλύτερων από τη µια µεριά
και των καλύτερων από την άλλη. Δεν ξέρω αν µπορείτε να το
καταλάβετε. Ουσιαστικά όταν βάλεις µια εταιρεία συµβούλων
µέσα σε ένα Υπουργείο να αξιολογήσουν, για παράδειγµα, τους
τµηµατάρχες, να αποφασίσουν ποιος θα γίνει τµηµατάρχης,
αυτές οι εταιρείες συµβούλων έχουν έννοµο συµφέρον να τοποθετούν συνειδητά ή υποσυνείδητα -πιο συχνά υποσυνείδηταάτοµα της δικής τους νοοτροπίας που, για παράδειγµα, συµφωνούν διακαώς µε την ιδιωτικοποίηση του νερού, µε το να συνεχιστεί αυτή η ανοησία µε το Χρηµατιστήριο Ενέργειας, µε
συγκεκριµένες πολιτικές στο περιβάλλον από τις οποίες θα κερδίσει ο γνωστός ολιγάρχης ή οι γνωστοί ολιγάρχες. Αυτές οι εταιρείες συµβούλων έτσι ζουν, µέσα από αυτή τη διασύνδεση ή τη
διαπλοκή µε αυτά τα ολιγαρχικά συµφέροντα.
Με άλλα λόγια, εισάγοντας εξωτερική αξιολόγηση στο εσωτερικό του δηµόσιου τοµέα δηµιουργείτε περιστρεφόµενες πόρτες. Τα ίδια άτοµα πηγαίνουν από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο
τοµέα, όπως γίνεται µεταξύ Wall Street και αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών. Ο κύριος της «GOLDMAN SACHS» τη µία
µέρα είναι εκεί, την άλλη µέρα είναι στο Υπουργείο Οικονοµικών
και την επόµενη µέρα ξαναπάει στην «GOLDMAN SACHS». Αυτό
δηµιουργείται µε το συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τα πράγµατα.
Εµείς δεν είµαστε εναντίον της αποτελµάτωσης επειδή η εναλλακτική που θέλετε εσείς είναι τοξική. Εµείς θέλουµε αναβάθµιση
της δηµόσιας διοίκησης. Πώς όµως; Με συµµετοχικούς θεσµούς
αναβάθµισης και αυτοβελτίωσης της δηµόσιας διοίκησης.
Θα είµαι πολύ συγκεκριµένος. Κάνουµε ως ΜέΡΑ25 εδώ και
καιρό τρεις προτάσεις, προβλέπουµε τρεις νέους θεσµούς για
την αναβάθµιση και την αυτοβελτίωση του δηµόσιου τοµέα:
Πρώτον, η αξιολόγηση ατόµων, µονάδων, τµηµάτων στη δηµόσια διοίκηση να γίνεται από κλιµάκια κληρωτών δηµοσίων
υπαλλήλων µε εξάµηνη θητεία, να ξέρουν όλοι ότι µία, δύο
φορές στην καριέρα τους θα είναι αξιολογητές για έξι µήνες, όχι
στη δική τους υπηρεσία, όχι στον δικό τους τόπο, σε µια άλλη
πόλη, σε µια άλλη υπηρεσία. Έτσι δηµιουργείς µια κοινότητα δηµοσίων υπαλλήλων που αυτοπληροφορούνται, µαθαίνουν οι µεν
τι κάνουν οι δε και κρίνουν οι µεν τους δε στη βάση της κληρωτίδας η οποία σπάει τους µηχανισµούς της δηµιουργίας φαυλοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Ούτε ποσοτική ούτε ιεραρχική, συµµετοχική και υποκειµενική.
Είναι ο µόνος τρόπος να έχεις σοβαρή αξιολόγηση, πραγµατική
αξιολόγηση και όχι ποσοτικοποίηση. Είναι ένας θεσµός συλλογικής ευθύνης, αυτοβελτίωσης αυτοπληροφόρησης και δηµιουργίας µιας κοινότητας δηµοσίων υπαλλήλων που έχουν στο µυαλό
τους το δηµόσιο συµφέρον.
Η δεύτερη πρότασή µας, ο δεύτερος θεσµός έχει ως εξής: Θεωρούµε ότι το ανώτατο προσωπικό πρέπει να επιλέγεται από κοινωνική επιτροπή επιλογής ανώτατου προσωπικού, είτε αυτοί
είναι οι διοικούντες την Αρχή Δηµοσίων Εσόδων είτε την ΕΛΣΤΑΤ
είτε οποιοδήποτε σηµαντικό ρυθµιστικό οργανισµό. Τι σηµαίνει
κοινωνική επιτροπή. Θα είµαι ξεκάθαρος: Θα αποτελείται κατά
το 1/3 από κληρωτούς δικαστές, όχι διορισµένους δικαστές, κατά
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1/3 από ειδικούς που θα ορίζουν τα κόµµατα ανάλογα µε τη δύναµή τους στη Βουλή και κατά 1/3 από κληρωτούς πολίτες ως
ενόρκους. Αυτό σηµαίνει συµµετοχικός θεσµός για την επιλογή
του ανώτατου προσωπικού µε έναν τρόπο που ξεφεύγει και από
τον κρατισµό και από την τυραννία της ολιγαρχίας.
Τέλος, προτείνουµε αυτό που εµείς ονοµάζουµε ΔΙΑΣΚΕΠ,
Διαβουλευτικά Συµβούλια Κληρωτών και Εκλεγµένων Πολιτών,
στα οποία να λογοδοτούν η ΕΡΤ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων, η ΕΛΣΤΑΤ, οι ΔΕΚΟ, η ΔΕΗ, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Θα βλέπαµε να λειτουργεί και Εθνικό Διαβουλευτικό Συµβούλιο
Παιδείας. Ποιοι θα απαρτίζουν αυτά τα συµβούλια; Κατά το 1/3
ειδικοί, που θα διορίζουµε εµείς, τα πολιτικά κόµµατα, κατά το
1/3 κληρωτοί του κλάδου -αν πρόκειται για την παιδεία εκπαιδευτικοί, κληρωτοί όµως- και κατά 1/3 πολίτες ένορκοι.
Το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, συνδυάζει το ποσοτικό µε
την εξωτερική αξιολόγηση, µε άλλα λόγια τις περιστρεφόµενες
πόρτες µεταξύ ιδιωτών που απαντούν στους ολιγάρχες και των
λιγότερο ικανών δηµοσίων υπαλλήλων κατά µέσο όρο. Γι’ αυτό
εµείς αντιπροτείνουµε τους συµµετοχικούς θεσµούς αυτοβελτίωσης και αναβάθµισης του δηµόσιου τοµέα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ
δεν ακούω τίποτα. Σιγή. Δεν ξέρω πώς εσείς βλέπετε να προχωράµε. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση από εσάς η οποία να µπορεί
να σταθεί απέναντι στην πρόταση της Κυβέρνησης.
Η πρόταση της Κυβέρνησης είναι τοξική -εξήγησα γιατί-, αλλά
η αδράνεια και το να µην έχετε πρόταση δεν δικαιολογείται. Τουλάχιστον πάρτε τη δική µας πρόταση. Ξεπατικώνετε το ΜέΡΑ25,
κάντε το και εδώ, δεν είναι πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κλείνω λέγοντας ότι έχει σηµασία να το θυµόµαστε αυτό: Κάθε
σύστηµα αξιολόγησης είναι σύστηµα εξουσίας όταν πρόκειται
για µια ιεραρχία. Το ερώτηµα, λοιπόν, δεν είναι ποια αξιολόγηση
θα έχουµε. Το ερώτηµα είναι να έχουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης που να ενδυναµώνει τους ανθρώπους.
Θα κλείσω µε ένα παράδειγµα. Πάρτε την περίοδο της πανδηµίας, τα σχολεία µας όταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αναγκάστηκαν από τη µία µέρα στην άλλη να µείνουν στο σπίτι, µε κακές
συνδέσεις στο ίντερνετ -κάποιοι είχαν υπολογιστές, κάποιοι δεν
είχαν-, µε παιδιά στην ίδια κατάσταση. Δεν κάνω κριτική αυτή τη
στιγµή, µια κατάσταση περιγράφω. Ποιος θα αξιολογήσει αυτούς
τους καθηγητές που δούλεψαν κάτω από αυτές τις συνθήκες; Οι
προϊστάµενοί τους; Θα φέρετε κολεγιάρχες; Θα φέρετε εκπροσώπους των πολύ πιο ακριβών και σε καλύτερη τεχνοδοµική κατάσταση ιδιωτικών σχολείων να τους κρίνουν ή ένα σύστηµα σαν
αυτό που εµείς προτείνουµε, συµµετοχικό, όπου οι ίδιοι οι καθηγητές να πάνε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, από την Καρδίτσα στο Ηράκλειο της Κρήτης, από την Πάτρα στην
Αλεξανδρούπολη να δουν τα προβλήµατα των συναδέλφων τους
και να γράψουν µια έκθεση στο Υπουργείο; Εµείς θεωρούµε ότι
αυτή η µορφή της αξιολόγησης είναι πραγµατική αξιολόγηση.
Όλα τα άλλα είναι απαξιολόγηση, µε στόχο την περαιτέρω λεηλασία των κοινωνικών αγαθών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Κόλλιας από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Λιούπης επίσης
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο επιδιώκεται µεταξύ άλλων η πλήρης αναµόρφωση
του συστήµατος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού της
δηµόσιας διοίκησης. Βασική κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της
αξιοκρατίας και η ενδυνάµωση των δεξιοτήτων των δηµοσίων
υπαλλήλων. Οι προωθούµενες διατάξεις του στοχεύουν συνολικά στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Θεµέλιο λίθο ασφαλώς για τη βελτίωση αυτή συνιστούν ο
προσδιορισµός των απαραίτητων δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού που στελεχώνει τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς. Επιπλέον και η αξιολόγησή του µέσω στόχων µε απώτερο
σκοπό τόσο τη συνεχιζόµενη βελτίωση και ανάπτυξη όσο και την
επιβράβευση της απόδοσής του.
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Γιατί τι συνέβαινε µέχρι σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι; Είχαµε
ένα χρονοβόρο, µε βαρύ διοικητικό κόστος και αναποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης και επιπλέον ένα οριζόντιο σύστηµα
όπου αυτός που µοχθούσε περισσότερο και ήταν πιο αποδοτικός
λάµβανε τις ίδιες αποδοχές µε τον άλλον, τον διπλανό, που κατέβαλε πολύ λιγότερη προσπάθεια. Μην ξεχνάµε ότι παρ’ όλο
που από την Μεταπολίτευση έως σήµερα έχουν τεθεί σε εφαρµογή επτά συστήµατα αξιολόγησης, ήταν συστήµατα που δεν
απέδωσαν, που δεν αποτύπωσαν την πραγµατικότητα αφού το
97% των υπαλλήλων είχε αξιολογηθεί, τουλάχιστον, ως πολύ
επαρκές και το 50% εξ αυτών ως άριστοι.
Αντίθετα, το νέο µοντέλο προβλέπει µεταξύ άλλων τη βαθµολόγηση των προϊσταµένων µε ταυτόχρονη ενδυνάµωση του
ρόλου τους µέσα από την παροχή µιας πληθώρας διοικητικών
εργαλείων. Πιστεύουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η επιβράβευση της καλής επίδοσης θα ενθαρρύνει την εργασία των δηµοσίων υπαλλήλων και επίσης θα επιτελέσει σπουδαίο ρόλο στην
πιο αποτελεσµατική λειτουργία των δηµοσίων δοµών.
Η κινητροδότηση αυτή βρίσκεται στο πιλοτικό πρόγραµµα
απόδοσης µπόνους αποδοτικότητας και θα δοθεί κατά προτεραιότητα εντός του 2022 σε όσους δηµοσίους υπαλλήλους είναι επιφορτισµένοι µε τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο
Ανάκαµψης. Όλα αυτά µε φόντο τη δηµόσια διοίκηση στην εποχή
µετά τον κορωνοϊό όπου δίδεται έµφαση πλέον στην κάµψη των
αδυναµιών και των αγκυλώσεων που εντοπίζονταν για χρόνια
στον τρόπο λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών. Η πανδηµία
έφερε τη δηµόσια διοίκηση αντιµέτωπη µε πλήθος προκλήσεων.
Η παλιά γνωστή έλλειψη συντονισµού µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων υπηρεσιών έπρεπε να υπερπηδηθεί σε βραχείς χρόνους.
Γι’ αυτό και από την ακρόαση των φορέων διαφάνηκε ξεκάθαρα
ότι το παρόν σχέδιο νόµου συγκεντρώνει ευρύτερες συνενώσεις.
Σύµφωνα µε τα Τµήµατα Α’ και Β’ του νοµοσχεδίου θεσπίζεται
ένα ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Εισάγονται νέες ρυθµίσεις για
τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση της απόδοσης στον δηµόσιο
τοµέα.
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων εφαρµόζεται στους υπηρετούντες στον δηµόσιο τοµέα υπαλλήλους.
Παράλληλα λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ιδίως των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, επιλογής
προϊσταµένων, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του
προσωπικού τους.
Μεταξύ των προβλεπόµενων δεξιοτήτων είναι ο προσανατολισµός στον πολίτη. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας, αγαπητοί συνάδελφοι, πάντα θα πρέπει να είναι ο πολίτης, η οργάνωση
και ο προγραµµατισµός, η αυξηµένη ικανότητα αναγνώρισης και
επίλυσης των ζητηµάτων που προκύπτουν στην εργασία, ο επαγγελµατισµός και βεβαίως η ακεραιότητα.
Όσον αφορά την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία στον δηµόσιο
τοµέα. προβλέπονται τα ακόλουθα:
Για πρώτη φορά εισάγεται σύστηµα στοχοθεσίας το οποίο θα
είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την αξιολόγηση. Ο προϊστάµενος
της οργανικής µονάδας θα είναι εφεξής επιφορτισµένος µε την
επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, ορίζονται ως αξιολογητές των
υπαλλήλων και των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων οι
άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενοί τους. Έτσι, λοιπόν, οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των άµεσα
ιεραρχικά υφισταµένων τους.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισµού και αναθεώρησης
των στόχων προβλέπονται τα εξής: το περιεχόµενο των σχεδίων
δράσης των Υπουργείων, δηλαδή οι στόχοι, οι δράσεις και τα
έργα τους, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 15η Νοεµβρίου
κάθε έτους, ενσωµατώνεται υποχρεωτικά στους στόχους των οικείων οργανικών µονάδων. Ορίζεται ελάχιστος υποχρεωτικός
αριθµός τριών στόχων ανά οργανική µονάδα, σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης.
Επιπρόσθετα, επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης
των προϊσταµένων και των υπαλλήλων, προβλέπονται, δηλαδή,
µεταξύ άλλων τα τρία διαδοχικά στάδια της διαδικασίας, το περιεχόµενο της έκθεσης αξιολόγησης και η βαθµολόγηση. Εποµένως ο προϊστάµενος, ο ρόλος του οποίου αναβαθµίζεται,
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αξιολογείται πλέον τόσο για την επίτευξη των στόχων όσο και για
τις δεξιότητές του.
Στην ίδια κατεύθυνση προωθείται η έννοια της οµάδας ως οργανικής µονάδας, ο προϊστάµενος της οποίας καθίσταται υπεύθυνος για την υλοποίηση των στόχων που ανατίθενται σε αυτή,
αλλά ταυτόχρονα και για την κινητοποίηση των υπαλλήλων που
την απαρτίζουν. Η παροχή κινήτρων στα στελέχη και τους υπαλλήλους του δηµοσίου που θα εµπλακούν στη διαδικασία πιστεύουµε ότι θα φέρει πολλαπλάσια και εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην απόδοση του προσωπικού. Παράλληλα αποτελεί ένα
διοικητικό εργαλείο που παρέχεται στον προϊστάµενο της οργανικής µονάδας για την αξιοποίηση της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας των υπαλλήλων και την υλοποίηση των στόχων της προς
όφελος της οικονοµίας και της κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους πρωτοποριακά εργαλεία
έχουν εξαιρετικά βαρύνουσα σηµασία. Συνδιαµορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον εντός του οποίου οι εργαζόµενοι καλούνται
να υλοποιήσουν τους στόχους της µονάδας και να εκπληρώσουν
την αποστολή της.
Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλάζει τα δεδοµένα και αντιµετωπίζει αποφασιστικά τις παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης, όπως τις γνωρίζουµε µέχρι
σήµερα.
Εισάγεται µια άλλη φιλοσοφία στην αξιολόγηση των δηµοσίων
υπαλλήλων, ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται ευρέως σε όλον
τον κόσµο, σε όλους τους οργανισµούς και τίθεται στο επίκεντρο
η στοχοθεσία και ο σχεδιασµός των οργανωτικών δοµών, ως µοχλός βελτίωσης της δηµόσιας δράσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σας καλώ να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο κ. Λιούπης και ακολουθεί ο κ. Ακτύπης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παθογένειες
και τα προβλήµατα στον τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους µας. Αντιλαµβανόµαστε
όλοι ότι οφείλουµε να βελτιώσουµε το επίπεδο των υπηρεσιών
που παρέχονται στους πολίτες, να αξιοποιήσουµε καλύτερα το
ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης και να θεραπεύσουµε φαινόµενα γραφειοκρατίας και αναίτιων καθυστερήσεων.
Σήµερα περνάµε από την απλή συζήτηση, την απλή καταγραφή των προβληµατικών σηµείων της δηµόσιας διοίκησης στη
βελτίωση της λειτουργίας µε συγκεκριµένα µέτρα, µε συγκεκριµένα βήµατα.
Η µεγάλη αλλαγή που γίνεται σήµερα είναι ότι µετατοπίζουµε
το κέντρο ενδιαφέροντος στο ίδιο τον δηµόσιο υπάλληλο, στους
τρόπους που µπορούµε να βελτιώσουµε τις ικανότητές του και
την απόδοσή του στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο πρώτον, επανασχεδιάζει το ισχύον
σύστηµα αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, δεύτερον, δίνει
νέα κατεύθυνση στη στοχοθεσία, τρίτον, προάγει την αυτοαξιολόγηση και τέταρτον, εφαρµόζει ένα σύστηµα ανταµοιβής.
Με βάση τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, το ισχύον
σύστηµα αξιολόγησης που ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση
δεν πέτυχε τον σκοπό του. Σχεδόν όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι,
για την ακρίβεια το 97,6%, κρίθηκαν επαρκείς, πολύ επαρκείς ή
άριστοι και είναι προφανές ότι υπό τον φόβο δυσµενών συνεπειών, η βαθµολόγηση είναι εξαιρετικά επιεικής και σίγουρα όχι
αντικειµενική. Γι’ αυτό το σηµερινό νοµοσχέδιο κάνει µια στροφή
και επιλέγει την αξιολόγηση µε βάση το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων.
Η αξιολόγηση δεν έχει σε καµµία περίπτωση τιµωρητικό χαρακτήρα. Ο σκοπός της είναι να βοηθήσει προϊσταµένους και υφισταµένους να βελτιώσουν τα αδύναµα σηµεία τους, να
αποκτήσουν δεξιότητες που χρειάζονται και, τελικώς, να γίνουν
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περισσότερο αποτελεσµατικοί για τη δηµόσια διοίκηση και τον
πολίτη που εξυπηρετούν.
Οι δεξιότητες περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο νόµου και
είναι εννέα στο σύνολό τους: προσανατολισµός στον πολίτη,
οµαδικότητα, προσαρµοστικότητα, προσανατολισµός στο αποτέλεσµα, οργάνωση και προγραµµατισµός, επίλυση προβληµάτων και δηµιουργικότητα, επαγγελµατισµός και ακεραιότητα,
διαχείριση γνώσης και αποτελεσµατική ηγεσία.
Αλλάζει και όλη η λογική της στοχοθεσίας, η οποία πλέον γίνεται από τους προϊσταµένους σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να είναι
προαπαιτούµενο εκείνης της πρωτοβουλίας από πλευράς του
αρµόδιου υπουργού. Μάλιστα έχει επιλεγεί ένα συναινετικό και
συνεργατικό σύστηµα για τη στοχοθεσία, δηλαδή οι στόχοι καθορίζονται σε συµφωνία µεταξύ του προϊσταµένου και των αξιολογητών του.
Ενσωµατώνονται τα σχέδια δράσης των υπουργείων στους
στόχους των οργανωτικών µονάδων, ενώ πρέπει κάθε µονάδα να
θέσει τρεις τουλάχιστον στόχους. Σηµαντικό το γεγονός ότι προβλέπονται και δείκτες µέτρησης για τον βαθµό επίτευξης κάθε
στόχου, ώστε να έχουµε πλήρη εικόνα για την εκπλήρωσή τους
ή µη.
Η έκθεση αξιολόγησης προϊσταµένου περιλαµβάνει τη βαθµολογία του, την υποχρεωτική επιλογή τριών δεξιοτήτων που χρειάζονται βελτίωση και ένα έως τρεις ανεπτυγµένες δεξιότητες.
Δίνεται µεγάλη βαρύτητα στην επίτευξη της στοχοθεσίας, η
οποία καταλαµβάνει το 50% της βαθµολογίας του προϊσταµένου,
όταν το 40% αφορά τις δεξιότητές του και το 10% τη γνώµη από
τους υφισταµένους του, τον λεγόµενο «σφυγµό» της οµάδας.
Αντιθέτως, το σύστηµα αξιολόγησης για τους υπαλλήλους δεν
περιλαµβάνει βαθµολογία, αλλά µόνο δεξιότητες. Στους υπαλλήλους, δηλαδή, εντοπίζονται τρεις δεξιότητες που χρειάζονται
βελτίωση και ανάπτυξη, ενώ καταγράφονται και µία έως τρεις δεξιότητες που βρίσκονται σε καλό επίπεδο.
Η Αντιπολίτευση σε αυτό το σηµείο παρατήρησε ότι οι δεξιότητες έχουν ένα στοιχείο υποκειµενικό, όµως οι δεξιότητες χρησιµοποιούνται πλέον ευρέως διεθνώς, ακριβώς γιατί αυτά τα
στοιχεία πρέπει να αναπτύξει ένας εργαζόµενος για να παράγει
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Δεν πρέπει, δηλαδή, να επιδιώξουµε ο δηµόσιος υπάλληλος
να εργάζεται µε επαγγελµατισµό και να φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη; Δεν είναι αυτά κριτήρια του εάν
εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του;
Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσµός του Συµβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού, ο οποίος έχει υποστηρικτικό ρόλο
προς το ανθρώπινο δυναµικό και, κυρίως, συνδράµει στην εφαρµογή της αξιολόγησης.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και µια άλλη καινοτοµία. Θέτει σε
εφαρµογή ένα πιλοτικό, σε πρώτη φάση, πρόγραµµα κινήτρων
και ανταµοιβής για τους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο
προσωπικό σε σηµαντικές θέσεις του δηµοσίου τοµέα. Περισσότερες από τις µισές χώρες του ΟΟΣΑ –ενδεικτικά, Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο- διαθέτουν σύστηµα ανταµοιβής για
τους δηµοσίους υπαλλήλους τους.
Ο προϊστάµενος καθορίζει ποιοι υπάλληλοι έχουν σηµαντικό
ρόλο άµεσα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και εποµένως, είναι επιλέξιµοι για την πλέον ανταµοιβή. Προκειµένου να
υπάρξει όσο το δυνατόν βέλτιστη απόδοση του δηµόσιου τοµέα,
σε σχέση µε υλοποίηση των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης,
υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον αµοιβή για όσους υπηρετούν σε
αυτό το πεδίο. Επιπλέον, µισθολογικό κίνητρο χορηγείται και σε
όσους υπαλλήλους συµµετέχουν στην επίτευξη δηµοσιονοµικών
στόχων.
Και για να έρθω στον αντίλογο που ακούστηκε αυτές τις
µέρες, όχι δεν έχουµε µπροστά µας µια προσέγγιση µε όρους
πολυεθνικής, όπως ακούστηκε από την πλευρά της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Εµφανέστατα αξιοποιούνται πρακτικές του ιδιωτικού τοµέα αλλά και πρακτικές που σε διεθνές επίπεδο έχουν
υιοθετηθεί για τη δηµόσια διοίκηση. Όµως όλες οι αλλαγές είναι
προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα, στο ελληνικό
δηµόσιο και, κυρίως, είναι πολύ περισσότερο εφαρµόσιµες σε
σχέση µε το σηµερινό σύστηµα αξιολόγησης που στην πραγµα-
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τικότητα είναι αναποτελεσµατικό, δεν βελτιώνει τους υπαλλήλους, δεν βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται, δεν παρέχει
εκπαίδευση και κίνητρα.
Οι ρυθµίσεις που συζητάµε σήµερα φιλοδοξούν να αλλάξουν
τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού, για να τον καταστήσουν περισσότερο ευέλικτο, λειτουργικό και φιλικό προς
τον πολίτη. Η σηµερινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών δίνει νέα ώθηση στη δηµόσια διοίκηση να επιτελέσει καλύτερα τον σκοπό της.
Οι νέες διατάξεις δεν έχουν καθόλου χαρακτήρα τιµωρητικό
ή εκφοβιστικό, το αντίθετο. Προωθούν τη βελτίωση, την αυτοβελτίωση, την καλύτερη συνεργασία µεταξύ προϊσταµένου και
υφισταµένων και, βεβαίως, επιβραβεύουν όσους έχουν τη διάθεση να εργαστούν συστηµατικά για την επίτευξη στόχων.
Πρόκειται για ένα σύστηµα απολύτως φιλικό προς τους δηµοσίους υπαλλήλους που είµαι σίγουρος ότι θα το εφαρµόσουν µε
µεγαλύτερο ζήλο σε σχέση µε το σηµερινό προς όφελος της δηµόσιας διοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς,
κύριε Λιούπη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ακτύπης και ακολουθεί ο κ. Τσαβδαρίδης,
και οι δύο από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε, πιστεύω, όλοι µέσα
σε αυτή την Αίθουσα να συµφωνήσουµε πως η συζήτηση περί
της ανάγκης για ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στη δηµόσια διοίκηση είναι µια συζήτηση η οποία θα µου επιτρέψετε να
πω πως δεν έπαψε ποτέ να είναι επίκαιρη στην ελληνική κοινωνία
ήδη από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Η σηµερινή Κυβέρνηση µέσα σε ένα νοµοσχέδιο ολοκληρωµένο, ευέλικτο και µετασχηµατιστικό για τη δηµόσια διοίκηση επιδιώκει για πρώτη φορά να καλύψει ακριβώς την ανάγκη
ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας στη δηµόσια διοίκηση.
Μέσω των διατάξεων του παρόντος ενισχύουµε την αποτελεσµατικότητα µε συγκεκριµένα εργαλεία, όπως η στοχοθεσία, η
αξιολόγηση, το σύστηµα αµοιβών και το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, που δεν υπάρχει µέχρι σήµερα στη δηµόσια διοίκηση.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως
το πρώτο σύστηµα αξιολόγησης στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος θεσµοθετήθηκε µε διάταγµα το 1833. Από τότε και παρά τις
φιλότιµες προσπάθειες που έγιναν σε αυτά τα σχεδόν εκατόν
ογδόντα εννιά χρόνια, κανένα απολύτως σύστηµα αξιολόγησης
δεν πέτυχε.
Είναι, συνεπώς, ξεκάθαρο πως η αξιολόγηση όπως υφίσταται
σήµερα στη δηµόσια διοίκηση, είναι αναποτελεσµατική. Είναι
αναποτελεσµατική, γιατί το σύστηµα βαθµολόγησης είναι απρόσφορο. Είναι αναποτελεσµατική, γιατί οι υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα δεν έχουν σήµερα κίνητρα να αποδώσουν το κάτι
παραπάνω στο πεδίο δραστηριότητάς τους. Είναι αναποτελεσµατική, γιατί η ατοµική απόδοση των δηµοσίων υπαλλήλων είναι
ανέφικτο να αποτυπωθεί στις εσωτερικές διαδικασίες των οργανωτικών µονάδων, αφού απουσιάζει η διασύνδεση δεξιοτήτων
και στοχοθεσίας.
Σε αυτές, λοιπόν, τις δυσκολίες το σχέδιο νόµου που έρχεται
σήµερα προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο επιδιώκει να δώσει επαρκείς και ουσιαστικές απαντήσεις. Μέσω των διατάξεων του παρόντος γίνεται ξεκάθαρο πως η αξιολογική διαδικασία δεν έχει
και ούτε θα έπρεπε να έχει τιµωρητικό χαρακτήρα. Άλλωστε, η
λέξη τιµωρία συνδέεται µε κάποιο αδίκηµα. Πάντοτε το αδίκηµα
είναι πειθαρχικό αδίκηµα ή ποινικό αδίκηµα που επιφέρει κάποιου
είδους πειθαρχική ή ποινική τιµωρία.
Αντίθετα, το νοµοσχέδιο προτείνει µια αξιολογική διαδικασία
που στόχο έχει ξεκάθαρα να βελτιώσει, να ενδυναµώσει και να
βρει τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού. Πυρήνας, άλλωστε, της αξιολόγησης όπως θεσµοθετείται από τις διατάξεις του παρόντος, δεν είναι άλλος από την αναγνώριση της
σηµασίας του αποτελέσµατος, συνδεδεµένου όµως µε στόχους,
δεξιότητες και κίνητρα απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων.
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Η καθιέρωση, στη συνέχεια, ενός συστήµατος κινήτρων και ανταµοιβής, το λεγόµενο «µπόνους παραγωγικότητας», αποτελεί
µια ακόµη καινοτοµία του παρόντος σχεδίου νόµου. Πρόκειται
για µια πρόσθετη οικονοµική παροχή που συνδέεται µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων για ανθρώπους που πράγµατι επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους. Το σύστηµα αυτό εισάγεται σε
πρώτη φάση πιλοτικά και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας µηχανισµός επιβράβευσης των εργαζοµένων που επιλέγουν να εργάζονται σκληρά και υπερβαίνουν καθηµερινά εαυτόν, προκειµένου να παράξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Μάλιστα, είναι σηµαντικό να ειπωθεί πως, µε δεδοµένο ότι η
χώρα µας το επόµενο διάστηµα φιλοδοξεί να απορροφήσει σηµαντικούς πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, είναι αναγκαίο οι υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τα έργα
του ταµείου να έχουν ισχυρά κίνητρα, ώστε να λειτουργήσουν
αποτελεσµατικά και κατά το δυνατόν ταχύτερα. Ταυτόχρονα, η
πρόκληση της επίτευξης δηµοσιονοµικών στόχων παραµένει µια
σηµαντική παράµετρος της δηµόσιας πολιτικής.
Συνεπώς αποτελεί εξαιρετικά εύστοχη παρέµβαση της Κυβέρνησης να εφαρµόσει το εν λόγω µέτρο στην αρχή πιλοτικά στους
δηµοσίους υπαλλήλους, που σχετίζονται µε τα ετήσια σχέδια
δράσης των Υπουργείων, τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ωστόσο, ακόµη και αυτό το πολύ σηµαντικό µέτρο, το οποίο
έχει τη στήριξη της κοινωνίας, βρίσκει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και όχι µόνο κάθετα αντίθετη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως για
τους ικανούς υπαλλήλους, για αυτούς που κάνουν το κάτι παραπάνω, που επιτυγχάνουν τους στόχους, δεν θα πρέπει να δίδεται
κανενός τύπου επιβράβευση. Η γνωστή αριστερή λογική του
απόλυτου εξισωτισµού, σύµφωνα µε την οποία, ανεξάρτητα µε
το ποια είναι η διάθεση για περισσότερη ή για λιγότερη δουλειά,
ανεξάρτητα µε την προσφορά και εξέλιξη για παραπάνω προσφορά, οι απολαβές παραµένουν οι ίδιες για όλους, η υπηρεσιακή εξέλιξη είναι απολύτως προδιαγεγραµµένη και δεν
διαφοροποιείται όσο ικανός, άξιος, εξελίξιµος και πρόθυµος και
αν είναι κανείς.
Ακούστηκαν και πάρα πολλά παραδείγµατα, τα οποία βέβαια
έδιναν τη µαύρη πλευρά των θεµάτων. Θάνατοι στα ασθενοφόρα, που ακούστηκε προηγουµένως, εργασίες και άρθρα που
δεν διαβάζονται. Αναφέροµαι στον δικό µου εργασιακό χώρο
όσον αφορά στα νοσοκοµεία: Γιατί κάποιος να ασχοληθεί, να
κάνει περισσότερα χειρουργεία, να ασχοληθεί περισσότερο µε
εργασίες οι οποίες θα προάγουν την επιστήµη, όταν ξέρει ότι
στο τέλος του µήνα όλοι θα είµαστε ίσοι, στο τέλος του χρόνου
όλοι θα είµαστε το ίδιο; Εποµένως, υπάρχει και η άλλη πλευρά
του νοµίσµατος, την οποία θα πρέπει να δούµε.
Σε ό,τι αφορά δε στην αξιολόγηση, στην οποία αναφέρθηκα
παραπάνω, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κρατά υψηλούς τόνους
ενώ θα έπρεπε να κρατήσει χαµηλούς τόνους. Να υπενθυµίσουµε στον ελληνικό λαό πως ο εξορθολογισµός και η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης πολεµήθηκε, λοιδορήθηκε,
συκοφαντήθηκε σε εγκληµατικό βαθµό από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα
στελέχη του. Οι δυνάµεις της αδράνειας, αυτοί που δεν θέλουν
να αλλάξει τίποτα στο κράτος, βρήκαν στο παρελθόν στον ΣΥΡΙΖΑ τον πιο αδίστακτο συµπαραστάτη.
Μόνο υπό το βάρος των µνηµονιακών δεσµεύσεων κληθήκατε
να εφαρµόσετε τη δική σας αξιολόγηση κουτσά-στραβά και
ακόµα και τότε, κάτω από το τραπέζι καλούσατε το ακροατήριό
σας να απόσχει και µετά είχατε το θράσος να κατηγορείτε τη Νέα
Δηµοκρατία ότι δήθεν η αποχή, του 70% - 80% το 2017, από την
αξιολόγηση ήταν προϊόν δικών µας παρεµβάσεων. Όµως, κανείς
δεν εντυπωσιάζεται ούτε από αυτά που λέγατε τότε ούτε από
αυτά που ακούµε σήµερα.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να τονίσω πως η εισαγωγή του θεσµού του Συµβουλίου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού στη δηµόσια διοίκηση είναι ακόµα µια σηµαντική πρωτοβουλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
µια εξαιρετική ευκαιρία αλλαγής στη βάση της δηµόσιας διοίκησης. Μέσα από τις διατάξεις του παρόντος η Κυβέρνηση επιδιώκει να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, να αλλάξει την κατάσταση
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στον δηµόσιο τοµέα, ώστε αυτός να πατάει γερά στα πόδια του
και να αποδίδει. Άλλωστε, σύσσωµη η ελληνική κοινωνία τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της ουσιαστικής βελτίωσης της δηµόσιας διοίκησης και γι’ αυτό η Κυβέρνηση αυτή προχώρησε στη
διαµόρφωση του σηµερινού καινοτόµου νοµοσχεδίου.
Η Νέα Δηµοκρατία, άλλωστε, έχει αποδείξει πως από τη
στιγµή που ανέλαβε το τιµόνι της χώρας είναι έτοιµη να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές, να δώσει καινοτόµες λύσεις ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος. Το χρωστάµε, άλλωστε, στους
συµπολίτες µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο
κ. Πέτσας, για να παρουσιάσει τη µία από τις δύο τροπολογίες
και αµέσως µετά ο κ. Τσαβδαρίδης.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την τροπολογία µε αριθµό 1328/128/7-6-2022 και
συγκεκριµένα, τα άρθρα 2 και 3 αυτής, που έχουν να κάνουν µε
κάποιες µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις για το νέο πλαίσιο για
την ευζωία των ζώων συντροφιάς, που ψηφίστηκε το φθινόπωρο
που µας πέρασε από αυτή τη Βουλή. Είναι, δηλαδή, ο
ν.4830/2021.
Συγκεκριµένα, ως προς το άρθρο 2, πρόκειται για τον επαναπροσδιορισµό του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς για στείρωση ή για
αποστολή δείγµατος γενετικού υλικού, DNA, καθώς και της επιβολής των προβλεπόµενων προστίµων για τους παραβάτες, ο
οποίος συναρτάται µε την έναρξη ισχύος του Εθνικού Μητρώου
Ζώων Συντροφιάς και φυσικά του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς.
Ως προς το άρθρο 3, πρόκειται για τη µεταβατικού χαρακτήρα
διάταξη αναφορικά µε την καταχώρηση των φιλοζωικών σωµατείων και των φιλοζωικών οργανώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς ως τη θέση σε
πλήρη λειτουργία αυτού και των υποµητρώων του κατά περίπτωση.
Αυτές οι δύο παρεµβάσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειµένου
να δοθεί χρόνος µέχρι την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Προς ενηµέρωση της Βουλής, σας
αναφέρω ότι έχει γίνει η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, έχουν οριστεί οι προδιαγραφές και είµαστε στη φάση αναδόχου για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων
Συντροφιάς από τον διαγωνισµό που διενεργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και
µετά θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Φάµελλο από τον ΣΥΡΙΖΑ,
µπας και προλάβει το αεροπλάνο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε
σήµερα, ένα ακόµη από µια σειρά νοµοθετηµάτων που εισήγαγε
το αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, επιταχύνει τον βηµατισµό
της δηµόσιας διοίκησης προς τη νέα εποχή. Διότι για πρώτη
φορά συνδέει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα και των στελεχών του µε συγκεκριµένα εργαλεία,
όπως η στοχοθεσία, η αξιολόγηση και το σύστηµα αµοιβών, µετατοπίζοντας επιτέλους το κέντρο βάρους από τη στείρα βαθµολόγηση του έµψυχου δυναµικού στην πολύ πιο γόνιµη διαδικασία
της αξιοποίησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων του.
Αυτή η απολύτως κινητροδοτική προσέγγιση όχι µόνο θα προσφέρει στην υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών και θα έχει θετική
επίδραση στην οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης αλλά ακόµη
περισσότερο θα συντελέσει ουσιαστικά στην επίτευξη του υπερκείµενου στόχου, στην αποτελεσµατικότερη δηλαδή εξυπηρέτηση του ίδιου του πολίτη.
Γιατί πρέπει να προχωρήσει αυτή η µεταρρύθµιση; Γιατί µέχρι
σήµερα οι υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα δεν έχουν πραγµατικά
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κίνητρα να αποδώσουν περισσότερο στον τοµέα ευθύνης τους.
Γιατί µέχρι σήµερα η ατοµική απόδοση των δηµοσίων υπαλλήλων, ελλείψει διασύνδεσης δεξιοτήτων και στοχοθεσίας, δεν
αποτυπώνεται στις εσωτερικές διαδικασίες των οργανωτικών µονάδων. Γιατί µέχρι σήµερα τα φοβικά σύνδροµα της Αριστεράς
έχουν ταυτίσει την αξιολόγηση µε την τιµωρία και τη στοχοθεσία
µε τη στυγνή τάχα εκµετάλλευση του ανθρώπου για χάρη των
αριθµών, ποτίζοντας µε ανασφάλεια αλλά και καχυποψία τους
δηµόσιους λειτουργούς και στην ουσία εµποδίζοντας κάθε προσπάθεια εξέλιξης και βελτίωσης του χώρου.
Όλα αυτά, όµως, πρέπει να αλλάξουν. Και θα αλλάξουν µε έµφαση στο ψύχραιµο επιχείρηµα και στα πραγµατικά δεδοµένα
και όχι στα ιδεοληπτικά συνθήµατα όσων θέλουν να δέσουν τη
δηµόσια διοίκηση στο παρελθόν.
Δεν υπάρχει µέχρι σήµερα στοχοθεσία και αξιολόγηση; Ασφαλώς και υπάρχει. Η στοχοθεσία, όµως, που υπάρχει εµπλέκεται
και τελµατώνει ανάµεσα σε πολιτικούς και διοικητικούς στόχους,
ενώ η αξιολόγηση που ψηφίστηκε επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ
και που αξιολογεί το 97,61% των στελεχών ως εξαιρετικά καλούς
ή άριστους δεν παρέχει καµµία µέριµνα περαιτέρω ανάπτυξης
δεξιοτήτων ή διόρθωσης πιθανών κενών στην υπηρεσιακή λειτουργία των υπαλλήλων.
Αντιθέτως, σήµερα, µε την αναθεώρηση της διαδικασίας της
στοχοθεσίας όχι µόνο υπάρχει επιτέλους αποσύνδεση από τη
στοχοθεσία του εκάστοτε Υπουργού, προκειµένου να επιταχυνθεί έτσι η απόφαση στοχοθεσίας σε επίπεδο καθαρά υπηρεσιακό, αλλά και η αντικειµενικότητα και η επιτυχία της
στοχοθεσίας διασφαλίζεται µέσω της πυραµιδικής διασύνδεσης
του στόχου του υπαλλήλου µε τον στόχο του προϊσταµένου και
των ανωτέρων αυτού.
Όσον δε αφορά στη νέα µορφή αξιολόγησης που εισάγεται,
όχι µόνο καθορίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, έτσι
ώστε να υπάρχει κοινή αντίληψη του τι αξιολογείται, τι χρειάζεται
να βελτιωθεί, τι χρειάζεται να απαλειφθεί, τι χρειάζεται να διορθωθεί αλλά και επιπροσθέτως υιοθετείται ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως επίσηµο εργαλείο αυτοαξιολόγησης των υπηρεσιών
και των φορέων του δηµοσίου τοµέα που δεν έχει τιµωρητική φιλοσοφία, αλλά τουναντίον αποτελεί αποκλειστικά όχηµα εκτόξευσης του συνόλου της εργασιακής µονάδας.
Είναι άραγε δυνατόν η αξιολόγηση εν έτει 2022 να µη συµπεριλαµβάνει δεξιότητες όπως ο προσανατολισµός στον πολίτη, η
ηγετικότητα, η προσαρµοστικότητα, η οµαδικότητα, η ικανότητα
επίλυσης προβληµάτων και η δηµιουργικότητα, που επιτέλους
συµπεριλαµβάνονται στο παρόν νοµοσχέδιο;
Είναι δυνατόν εν έτει 2022 να µην προβλέπεται κινητροδότηση
µέσω υλικών επιβραβεύσεων των όποιων υπαλλήλων δίνουν
ψυχή στην υπηρεσία και παράγουν πρόσθετο έργο, υλοποιώντας
εγκαίρως συγκεκριµένους στόχους;
Είναι δυνατόν να προσπαθούµε εν έτει 2022 να αποδείξουµε
τα αυτονόητα;
Μάλλον για τον Σύριζα είναι δυνατόν, καθώς επιλέγει να πετάει
«κορώνες» για µια κακή Νέα Δηµοκρατία που δηµιουργεί δήθεν
τεχνητά κενά για να προχωρήσει σε µια ιδιωτικοποίηση, για µια
Νέα Δηµοκρατία που προχωρεί δήθεν σε κακή αντιγραφή επιχειρηµατικών όρων και πρακτικών που δεν µπορούν να λειτουργήσουν στο δηµόσιο και για µια κακή Νέα Δηµοκρατία που
δηµιουργεί δήθεν υπαλλήλους δύο ταχυτήτων µισθολογικά στο
δηµόσιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, τυφλωµένος από αντιπολιτευτικό µένος, δεν
άκουσε ούτε τις θετικές γνώµες περί του νοµοσχεδίου από την
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ούτε αυτές της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, ούτε της ένωσης των διευθυντικών στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, η οποία είπε ότι αυτό το νοµοσχέδιο
προτείνει τις καλύτερες και πιο σύγχρονες πρακτικές διοίκησης,
ούτε καν την κραυγαλέα απουσία ουσιαστικής κριτικής των µεγάλων θεσµικών συνδικάτων της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ - ΟΤΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δηµόσιος τοµέας της χώρας
µας µέσα στην ψηφιακή εποχή αξίζει και µπορεί να λειτουργήσει
µε ανάλογες ταχύτητες. Παρά τα προβλήµατα που κληρονόµησε
από τις προηγούµενες δεκαετίες, που συντηρούν ακόµη µια δια-
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στρεβλωµένη εικόνα εναντίον του σε σηµαντική µερίδα πολιτών,
οι δηµόσιοι λειτουργοί µας, ιδιαίτερα οι νέες γενιές τους, ευσυνείδητοι, καταρτισµένοι και καλλιεργηµένοι, αξίζουν την απεριόριστη στήριξή µας για να επιτελούν πάντα απρόσκοπτα το έργο
τους επ’ ωφελεία των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς,
κύριε Τσαβδαρίδη.
Ο κ. Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο και ακολουθεί ο
κ. Κρητικός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, έχω αλλάξει µε τον κ.
Κρητικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μετά τον κ. Φάµελλο θα
µιλήσετε εσείς. Έχετε αλλάξει µε τον κ. Κρητικό, για να µην κάνω
κανένα λάθος; Ή απλά προηγείστε;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Όχι, έχουµε αλλάξει µε τον κ. Κρητικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Φάµελλε, έχετε
τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω την
τοποθέτησή µου µε µία παρέµβαση επί της τροπολογίας που
έχουµε καταθέσει. Είναι µια τροπολογία η οποία αφορά τη σύνδεση των περιουσιακών ορίων µε τα κοινωνικά τιµολόγια. Και
οφείλω να πω ότι αυτή η τροπολογία έρχεται, κύριε Υπουργέ,
γιατί η Κυβέρνηση αδρανεί σε ένα κοινωνικό πρόβληµα που η
ίδια δηµιούργησε, αφήνοντας εκτός κοινωνικών τιµολογίων ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Με την έναρξη εφαρµογής των νέων αντικειµενικών αξιών κατά
20% µεσοσταθµικά στο 55% των περιοχών της χώρας -άρα µιλάµε για µεγάλη έκταση και πολλές οικογένειες- και µετά την εκκαθάριση της αξίας της περιουσίας των πολιτών µε την
πρόσφατη έκδοση του ΕΝΦΙΑ, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που
ήταν ενταγµένα στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο µε επιλογή διαχρονικά της πολιτείας µένουν εκτός, απεντάσσονται. Και, µάλιστα, αυτή η επιλογή, κύριε Υπουργέ, γίνεται τώρα σε µια περίοδο
που έχουµε πολύ υψηλούς λογαριασµούς ρεύµατος, έχουµε µία
οξύτατη ακρίβεια, µία κρίση ενεργειακή που τροφοδότησε η πολιτική της Κυβέρνησης, εφόσον πλέον µε παραδοχή του Πρωθυπουργού έχετε επιτρέψει υπερκέρδη, και έχουµε αρνητικές
συνέπειες της ρήτρας αναπροσαρµογής. Αυτά είπε βγαίνοντας
από το Συµβούλιο Κορυφής. Άρα ενώ απειλούνται και τα µεσαία
στρώµατα µε φτωχοποίηση, εσείς απεντάσσετε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες από το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο.
Επιπλέον, έχουµε αποκλεισµό από προνοιακές παροχές µιας
πολύ µεγάλης µερίδας πληθυσµού. Αποκλείονται πλέον λόγω αντικειµενικών αξιών από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αποκλείονται από το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, από το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής για
τους ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και από το επίδοµα στέγασης.
Αναρωτιέµαι. Η Κυβέρνηση θέλει να απενταχθούν αυτές οι κοινωνικές οµάδες από αυτά τα επιδόµατα; Γιατί σήµερα το πρωί ο
κ. Σκυλακάκης στον «ΑΝΤ1» δεν απάντησε και το παρέπεµψε
στον επόµενο προϋπολογισµό. Δηλαδή, για ένα χρόνο, κύριε Βορίδη, θα χαθούν τα επιδόµατα µε τις επιλογές της δικής σας Κυβέρνησης; Και αυτό γιατί η ένταξη σε αυτά τα επιδόµατα είχε ως
προϋπόθεση την αξία της ακίνητης περιουσίας. Και ενώ µέχρι
χτες ήταν ενταγµένη µε δικές σας επιλογές, τώρα πλέον απεντάσσονται.
Η τροπολογία µας, λοιπόν, ξεκάθαρα, επειδή δεν έχει µεταβληθεί η ακίνητη περιουσία των ατόµων αυτών, ζητάει να αρθεί
αυτή η αδικία και να αποσυνδεθούν τα επιδόµατα από τις νέες
αντικειµενικές, δηλαδή όσοι έπαιρναν τα επιδόµατα να συνεχίσουν να τα παίρνουν. Αλλιώς, θα είστε εσείς που θα βαρύνεστε
µε µια οξύτατη κοινωνική αδικία, παρότι δηµιουργείτε ταυτόχρονα εσείς το κύµα της ακρίβειας. Ο πληθωρισµός, ο ΦΠΑ που
δεν µειώνεται στα τρόφιµα, ο φόρος που δεν µειώνεται από τα
καύσιµα, όλα αυτά είναι επιλογές της Κυβέρνησης και τώρα χάνονται και τα επιδόµατα.
Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει άµεσα, εφόσον η Κυβέρνηση
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αναγνωρίζει ότι δηµιούργησε τα προβλήµατα τα οποία δεν λύνει.
Γιατί εδώ πρέπει να πούµε ότι η αναλγησία της Κυβέρνησης δεν
έχει να κάνει µόνο µε τα επιδόµατα, έχει να κάνει και µε το ότι
δεν δέχεστε να ψηφίσετε µια δική µας επίσης νοµοθετική πρόταση για να µην κόβεται το ρεύµα σε αυτούς που δεν µπορούν
να πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρµογής, που πλέον ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει τις αρνητικές της επιπτώσεις. Μάλιστα παρενέβη η «γαλάζια» διοίκηση της ΔΕΗ, που εσείς διορίσατε, στο
πρωτοδικείο στη συλλογική αγωγή και ζήτησε να πάει σε πιλοτική
δίκη το ζήτηµα της ρήτρας, χωρίς να προνοήσει για προσωρινά
µέτρα.
Κι έρχεται το Πρωτοδικείο και δίνει προσωρινά µέτρα, αναγνωρίζοντας ότι η Κυβέρνηση είναι ελλειµµατική, δηλαδή ότι υπάρχει
κοινωνικό πρόβληµα και χρειάζεται κοινωνική προστασία. Κι
εσείς σφυρίζετε αδιάφορα. Γιατί; Γιατί λέτε ότι αν δεν πληρωθεί
η ρήτρα αναπροσαρµογής -που αναγνωρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις ο Πρωθυπουργός και λέτε ότι θα την αναστείλετε, ένα
χρόνο µετά- τι θα γίνει; Θα χρεοκοπήσει η ΔΕΗ και θα καταρρεύσει η Κυβέρνηση.
Άρα, κύριε Βορίδη, συνδέετε την κατάρρευση της Κυβέρνησης
µε κοινωνικά ανάλγητες επιλογές ή τη µη κατάρρευση.
Να σας το ξεκαθαρίσουµε, εµείς δεν θέλουµε να καταρρεύσει
η κοινωνία. Εσείς, µε µεγάλη µας χαρά, να καταρρεύσετε.
Το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει, όµως, είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ότι είναι φλύαρο, είναι έκθεση
ιδεών, δηµιουργεί µια καινούργια γραφειοκρατία -µε όρους που
είναι αδιευκρίνιστοι, δεν έχουν νοµικό περιεχόµενο και διοικητικό
προσδιορισµό- αλλάζει τη διαδικασία βάζοντας µόνο από πάνω
προς τα κάτω αξιολόγηση -µε αντιδηµοκρατικά εργαλεία, έξω
από το σύγχρονο µάνατζµεντ, σας πληροφορώ, ό,τι κι αν λέτεµάλιστα, φτάνει σε σηµείο να απορρίπτονται ενστάσεις χωρίς αιτιολογία, να περνάει απλά ο χρόνος και να απορρίπτονται. Δεν
ξέρω πού το έχετε βρει αυτό, ιδιαίτερα στο διοικητικό δίκαιο.
Αλλά, επιπλέον, να υπερισχύει ο κοµµατισµός, η αναξιοκρατία
και η αναπαραγωγή πελατειακών σχέσεων. Εδώ και τρία χρόνια
δεν έχετε επιτρέψει να γίνει καµµία εξέλιξη. Διορίζετε προϊσταµένους και τώρα πολύ απλά λέτε αυτοί οι προϊστάµενοι να κάνουν αξιολόγηση των υφισταµένων. Άρα οι κοµµατικά
διορισµένοι να ελέγχουν τους εργαζόµενους και να αναπαράγουν πελατειακές σχέσεις, ρουσφέτια, κοµµατισµό. Αυτό το δηµόσιο θέλετε; Η απάντηση για εµάς είναι απλή. Τέτοια ήταν η
Δεξιά διαχρονικά. Τέτοιοι είστε. Μη σας πω ότι είστε και χειρότεροι. Και πολύ συχνά εφαρµόζετε και αυταρχικές και αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις.
Άρα φέρνετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν προάγει την αξιοκρατία στο δηµόσιο, αντιθέτως βάζετε µέχρι και ιδιώτες να αξιολογούν υπαλλήλους, ένα πάρτι δηλαδή, ευνοιοκρατίας και
ρουσφετολογικό.
Για να πάρουµε δύο, τρεις, περιπτώσεις αξιολόγησης, θα σας
αναφέρω, κύριε Βορίδη και πείτε µου εσείς την αξιολόγησή σας
για πράγµατα που γίνανε εξαιτίας του δικού σας Υπουργείου στη
δική σας Κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης, για να σβήσει τις ευθύνες του από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, ήρθε στις 13-8 µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ανακοίνωσε ότι φεύγουν
από το Υπουργείο Εσωτερικών οι δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησης και πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Επτά µήνες µετά, χρειαστήκατε δύο νοµοθετικές
ρυθµίσεις -4915, 4936- µία υπουργική απόφαση -εννέα µήνες
µετά για να κάνετε τον καθορισµό των λεπτοµερειών της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου- και ενώ ξεκίνησαν την 1η Ιουνίου να
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας αυτές οι υπηρεσίες, ερχόµαστε, χωρίς προσωπικό,
χωρίς πόρους, σύµφωνα µε καταγγελίες των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και εν µέσω αντιπυρικής περιόδου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξε διακοπή των συστηµάτων της «ΙΡΙΔΑ»
και της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» γι’ αυτές τις υπηρεσίες. Και υπήρξε, στη συνέχεια, σοβαρό πρόβληµα σε πάρα πολλά προγράµµατα και έρχεται την 1η Ιουνίου ο Γενικός Γραµµατέας Δασών µε επιστολή
-την οποία θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, για να δείτε πώς δουλεύει το δηµόσιο επί ηµερών Δεξιάς κ. Βορίδη και κ. Μητσοτάκηκαι ζητάει «σας παρακαλούµε πολύ µπορείτε να ανοίξετε πάλι
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την «ΙΡΙΔΑ» και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»» και απαντάει τελικά 1 Ιουνίου ο
αντίστοιχος Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών, ο κ. Σταυριανουδάκης και λέει κάνουµε τη χάρη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
γιατί τα έχουµε κάνει µαντάρα εννέα µήνες –κι αναρωτιέµαι, δεν
ντρέπεστε για όλα αυτά που γίνονται στο Υπουργείο σας- και
ανοίγει το σύστηµα αυτό, όχι µέχρι τέλος του χρόνου όπως ζητούσε ο κ. Αραβώσης, αλλά µέχρι -αν δεν κάνω λάθος- τις 31/10.
Τους έχουµε πει πάρα πολλές φορές, δουλειές στο πόδι δεν
γίνονται, µέσα στην αντιπυρική περίοδο να µην µπορούν να πληρωθούν πολλές φορές και να µη δοθούν εντολές για µετακινήσεις µέσων της δασικής υπηρεσίας κι έχουν αφήσει τις δασικές
υπηρεσίες στον αέρα από πέρυσι τον Αύγουστο, γιατί προκειµένου να καλύψουν τη δική τους ανεπάρκεια προσπάθησαν να µεταφέρουν εικονικά τις υπηρεσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Και θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, τα έγγραφα αυτά.
Μήπως είναι το µόνο; Όχι, δεν είναι το µόνο. Εδώ είδαµε τον
κ. Στυλιανίδη να απουσιάζει -Υπουργός Κλιµατικής Κρίσης- από
τη συζήτηση του κλιµατικού νόµου, να κάνει όµως ηµερίδες για
δορυφορικά εργαλεία στην πυρόσβεση και τελικά οι πυρκαγιές
να σβήνονται µε κουβαδάκια και ποτιστήρια.
Σας άρεσε, κύριε Βορίδη, αυτό που γινόταν στη Βούλα και στη
Γλυφάδα; Εµάς δεν µας άρεσε καθόλου. Δεν ονειρευόµαστε µια
τέτοια Ελλάδα, όπως την έχετε καταντήσει.
Γιατί υπάρχουν κι άλλα προβλήµατα: Το Κτηµατολόγιο είχε
ανακοινώσει ψηφιακή υποβολή εγγράφων. Το αναίρεσαν κι αυτό,
η «ψηφιακή Ελλάδα». Το Βατερλό είναι το Κτηµατολόγιο του κ.
Πιερρακάκη. Και µιλάµε για αξιολόγηση.
Και εγώ λέω το πολύ απλό, κύριε Βορίδη, θα αξιολογηθείτε κι
εσείς; Γιατί θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε -και κλείνω µε αυτόέγγραφο του προϋπολογισµού του 2020 όπου ο κ. Βορίδης και
ο κ. Σταϊκούρας έβαζαν στόχο στο Υπουργείο Εσωτερικών, εν
όψει και της κλιµατικής κρίσης, τη µείωση κατά 5% της ενέργειας
στα δηµόσια κτίρια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας πληροφορώ ότι δεν έχουν
κάνει τίποτα τρία χρόνια, ότι έχουν παγώσει το πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας που είχε αφήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
µε προϋπολογισµό και πιλοτικά έργα ενταγµένα, τα απέταξαν θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν, κιόλας, δηµόσια κτήρια για να τα
βάλουν στην ενεργειακή αναβάθµιση.
Και θα ήθελα, κύριε Βορίδη, να µου πείτε αν θα αξιολογηθείτε
εσείς για το 5% που δεν πιάσατε ουδέποτε, ούτε το 2020 ούτε
το 2021. Γιατί αυτοί είναι οι στόχοι που βάζει η Κυβέρνηση των
αρίστων.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, σε ένα τέτοιο υποκριτικό και κοµµατικό νοµοσχέδιο, δεν πρέπει να µιλάµε για αξιολόγηση. Περιµένουµε να δούµε αν έχετε εσείς το κουράγιο να
αξιολογήσετε το δικό σας ανεπιτυχές µάνατζµεντ. Αλλά σε κάθε
περίπτωση, δεν είναι µακριά ο χρόνος, θα σας αξιολογήσει η κοινωνία και θα ξαναβρεθείτε εκεί, στην αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος 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 (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Φάµελλε.
Καλησπέρα σας και από εµένα.
Καλείται στο Βήµα η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον κ. Φάµελλο, που µίλησε προηγουµένως,
ότι πράγµατι ο τελευταίος αξιολογητής είναι ο λαός.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που εισάγει διατάξεις µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την αποτελεσµατικότητα του
δηµοσίου τοµέα. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι ο δηµόσιος
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τοµέας χρειάζεται δοµικές αλλαγές, ότι είναι αναγκαίο να εναρµονιστεί µε την εξέλιξη της κοινωνίας, τα σύγχρονα δεδοµένα,
τις ανάγκες και των πολιτών αλλά και αυτών καθ’ αυτών των δηµοσίων λειτουργών;
Αυτή η αλλαγή επιχειρείται σήµερα, εισάγοντας το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων, το σύστηµα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, το
σύστηµα κινήτρων και ανταµοιβής, την αυτοαξιολόγηση, την
ελάττωση της εποπτείας. Αναβαθµίζει το δηµόσιο, αξιοποιώντας
καλύτερα και δικαιότερα το έµψυχο δυναµικό µέσω βελτίωσης
των δεξιοτήτων του, αλλά και κινήτρων. Αλλάζει τον προσανατολισµό της αξιολόγησης που, για να είµαστε ειλικρινείς, ουδέποτε
εφαρµόστηκε αλλά έχει δαιµονοποιηθεί ακόµα και ως όρος. Απορίας άξιο το ποιοι και γιατί καλλιεργούν αυτόν τον αρνητισµό,
διότι ο µεγάλος όγκος των δηµοσίων υπαλλήλων είναι σύµφωνος, χωρίς αστερίσκους. Το νοµοσχέδιο της προσδίδει σύγχρονο
χαρακτήρα και νέο τρόπο εφαρµογής, διευρύνει το στενό επιθεωρησιακό της πλαίσιο και τροποποιεί την φιλοσοφία της, έτσι
ώστε να είναι εφαρµόσιµη, αντικειµενική και δίκαιη.
Εν προκειµένω, θεσµοθετείται ένα βιώσιµο σύστηµα για την
ενίσχυση της ταχύτητας και της αποτελεσµατικότητας του δηµοσίου τοµέα. Δεν παραβλέπει ότι η ψυχή του είναι οι δηµόσιοι
λειτουργοί, σε όλο το εύρος της ιεραρχίας. Γι’ αυτό το σκεπτικό
του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει την ενεργή συµµετοχή του κάθε
υπαλλήλου ως σηµαντική και ξεχωριστή οντότητα, δίνοντάς του
λόγο και ευκαιρίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό µε την
εφαρµογή του θα αλλάξει και κάτι ακόµα. Την παγιωµένη αντίληψη ότι το βραδυκίνητο και αναποτελεσµατικό δηµόσιο οφείλεται στην αδιαφορία, το βόλεµα και τη χαλάρωση των δηµοσίων
υπαλλήλων. Μια αντίληψη που αδικεί κατάφωρα και προσβάλλει
το µεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που το στελεχώνουν. Η
αντικειµενική αλήθεια είναι ότι η εικόνα που παρουσίασε το δηµόσιο οφείλεται στην άναρχη γιγάντωση του, στην έλλειψη δοµικού σχεδιασµού και στην ανισοκατανοµή ανθρώπινου
δυναµικού ανά τοµέα. Αυτές είναι παθογένειες που προέκυψαν
από το πελατειακό κράτος, την αναξιοκρατία και τη σχέση αλληλεξάρτησης συνδικαλισµού και κοµµάτων πολλά χρόνια πριν την
οικονοµική κρίση.
Πέραν της κατάθεσης της πολιτικής µου θέσης, µεταφέρω και
προσωπικό βίωµα, καθώς είµαι µάρτυρας του άναρχου µετασχηµατισµού του δηµοσίου τοµέα, που συνοδεύτηκε και από την διαστρέβλωση των αρχών, των τύπων, της αξιοκρατίας και την
αλλοίωση σφαιρικά.
Σαφώς, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στο δηµόσιο έχει
βελτιωθεί. Η καθιέρωση του ΑΣΕΠ, το υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο των νεώτερων υπαλλήλων και οι νέες τεχνολογίες έχουν
συµβάλει καθοριστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στην περίοδο της
πανδηµίας εφαρµόστηκε ταχύτατα και επιτυχηµένα η τηλεργασία και πολλές άλλες συναλλαγές προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι συνεπείς και ευσυνείδητοι υπάλληλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι πολλοί και σε όλους τους τοµείς. Θα αναφερθώ πάλι στην πανδηµία όπου οι εργαζόµενοι στην υγεία
υπερέβαλαν εαυτόν υπηρετώντας τους πολίτες. Επίσης, οι αστυνοµικοί των 800 ευρώ ρισκάρουν καθηµερινά τη ζωή τους, τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
γενικότερα βρίσκονται νυχθηµερόν στην υπηρεσία του πολίτη και
της πατρίδας, οι εκπαιδευτικοί στελεχώνουν και τα πιο ακριτικά
σχολεία. Φυσικά, τα παραδείγµατα είναι ατελείωτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας από τους βασικούς άξονες
της αποτελεσµατικής οργάνωσης και λειτουργίας του δηµοσίου
είναι και η διαχείριση του έµψυχου δυναµικού, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ποιότητα και ταχύτητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Έχει διαπιστωθεί ότι η απουσία της
κινητικότητας, η αδυναµία αξιολόγησης, η έλλειψη κατάρτισης
και η σχέση της δηµόσιας διοίκησης µε την πολιτική ηγεσία, αποτελούν κύρια προβλήµατα.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι η καθιέρωση του συµβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού θα συνεισφέρει ουσιαστικά.
Αυτές τις παθογένειες έρχεται να θεραπεύσει το νοµοσχέδιο
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του Υπουργού κ. Βορίδη και να προσαρµόσει όλο το πλαίσιο στις
συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του υπαλλήλου που µπορούν να
τον κάνουν καλύτερο. Συνδέει την αξιολόγηση µε συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους που µε τη σειρά τους φέρουν ανταµοιβές επιβράβευσης.
Μήπως είναι αρκετά φιλελεύθερη για τα µέτρα σας, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, η έννοια του µπόνους στο δηµόσιο; Διότι η λογική είναι αυτή, δηλαδή όποιος δουλεύει περισσότερο και
παράγει περισσότερο πρέπει να ανταµείβεται περισσότερο. Γιατί
πρέπει οι δηµόσιοι υπάλληλοι να εξαιρούνται από αυτό; Τους θεωρείτε εργαζόµενους υποδεέστερης κατηγορίας;
Και κάτι άλλο. Μπόνους δίνονταν και στο παρελθόν, αλλά υπό
µορφή οριζόντιων επιδοµάτων µε απίθανους τίτλους και µάλιστα
όχι σε όλες τις Υπηρεσίες. Μιλούσαµε για πριµ παραγωγικότητας, επίδοµα µεταφοράς φακέλου, επίδοµα γρήγορης προσέλευσης και άλλα ευφάνταστα. Αυτό ήταν απολύτως άδικο για
τους συνεπείς και επιµελείς δηµοσίους λειτουργούς, κατατάσσοντάς τους σε υπαλλήλους διαφορετικών ταχυτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, θα ήθελα
να σας θυµίσω ακόµα ότι σχετικά µε την αξιολόγηση, εσείς την
επαναφέρατε µε το άρθρο 17 του ν.4369/2016. Προφανώς και
δεν εξυπηρέτησε τον σκοπό της, αφού κατά τη διακυβέρνησή
σας η αυτοαξιολόγηση, που εφαρµόστηκε ανέδειξε το συντριπτικό ποσοστό του 97% ως πολύ επαρκείς και το 50% αυτών ως
άριστους. Με τη λογική που εσείς πλαισιώσατε την αυτοαξιολόγηση καταργήσατε µε έναν νόµο και ένα άρθρο τη θεµελιώδη
αρχή του δηµοσίου µάνατζµεντ που ορίζει ως παραµέτρους επιτυχούς διοίκησης την ποιότητα, την οικονοµικότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης εργασίας
και του υπαλλήλου και του οργανισµού.
Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων προϋποθέτει τη γνώση της
αγοράς, χρονικό προσδιορισµό τους και δυνατότητα µέτρησής
τους, αυτά δηλαδή που περιλαµβάνει το παρόν νοµοσχέδιο.
Απαιτεί όµως και θαρραλέα πολιτική βούληση, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εµπόδια λειτουργούν ως τροχοπέδη σε κάθε αλλαγή του δηµοσίου τοµέα.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία αποδεικνύουµε και επιδεικνύουµε
το πολιτικό ανάστηµα και διορθώνουµε παθογένειες και δυσλειτουργίες δεκαετιών. Επεµβαίνουµε µε µεταρρυθµίσεις εµπνευσµένες από τον σύγχρονο τρόπο διακυβέρνησης.
Σήµερα επίσης νοµοθετούµε για τους πολίτες, δυσαρεστώντας ενδεχοµένως κάποιες µειοψηφικές συντεχνίες. Αυτή, όµως,
είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ειδοποιός διαφορά µεταξύ
της δικής µας οπτικής και των δικών σας ιδεοληψιών που ακροβατούν µεταξύ κρατισµού και κοινοκτηµοσύνης, αναλόγως της
περίστασης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Σκόνδρα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται η κ. Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι διάχυτη η
αντίληψη που υπάρχει στον δηµόσιο διάλογο ότι το κράτος, οι
κρατικές δοµές και ιδιαίτερα η δηµόσια διοίκηση δεν µπορεί να
αποτελέσει πεδίο εθνικής πολιτικής. Είναι ορθό; Δεν θα έπρεπε
στο επίπεδο της δηµόσιας διοίκησης να υπάρχει η πολιτική ωριµότητα από όλες τις πολιτικές δυνάµεις ώστε να τη διαµορφώσουµε έτσι που πραγµατικά να µπορεί να υπηρετεί µε τους
καλύτερους δυνατούς όρους τις δηµόσιες πολιτικές; Δεν είναι η
ώρα µέσα από µία εποικοδοµητική, σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση, να µετεξελίξουµε το κράτος µας, τις δοµές του, τη δηµόσια διοίκηση, έτσι ώστε να συνάδουν µε ένα ανεπτυγµένο, ένα
στιβαρό, ένα σοβαρό ευρωπαϊκό δηµοκρατικό κράτος και σε
κάθε περίπτωση να ωθήσουµε τη δηµόσια διοίκηση ώστε να γίνει
αποτελεσµατική, ουσιαστική, αποδοτική και φιλική προς τον πολίτη;
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κεντροδεξιές ή κεντροαριστερές δηµόσιες πολιτικές µπορεί να υπάρχουν, όπως και αριστερές ενίοτε ή πατριωτικές δεξιές. Η δηµόσια διοίκηση, όµως,
δεν µπορεί να είναι ούτε κεντροαριστερή ούτε κεντροδεξιά ούτε
οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εθνική η δηµόσια διοίκηση που
µπορεί να υπηρετεί τις δηµόσιες πολιτικές από όπου και αν προέρχονται.
Είναι εφικτή µια εθνική συµφωνία για µία ανεξάρτητη δηµόσια
διοίκηση που θα υπηρετεί αποτελεσµατικά, ουσιαστικά, φιλικά
τις δηµόσιες πολιτικές, όποιος και αν τις εκφράζει, αλλά κυρίως
αυτή η δηµόσια διοίκηση να είναι γρήγορη και φιλική προς τον
πολίτη; Η αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση απαιτεί αποτελεσµατική εφαρµογή του προγραµµατισµού, βελτίωση του δηµόσιου µάνατζµεντ.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να δανεισθώ κάτι που µου είχε πει
πάρα πολλά χρόνια πιο πριν ένας τεχνικός σύµβουλος που µε
υποστήριζε ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ στην Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ο Πάνος Μαΐστρος. Μου είχε πει, λοιπόν, κάτι σηµαντικό που τότε δεν το είχα καταλάβει καλά, αλλά
περνώντας τα χρόνια και υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση
και τη δηµόσια διοίκηση το ένιωθα όλο και πιο έντονα. Μου είχε
πει ότι η δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα, το µάνατζµεντ στην Ελλάδα βασίζεται σε δύο µεθόδους και ένα αξίωµα. Η πρώτη µέθοδος λέει το εξής: Όσο τα πράγµατα είναι χαλαρά και δεν µας
πιέζουν ηµεροµηνίες ή προθεσµίες, είναι το «Έχει ο θεός». Η
δεύτερη µέθοδος λέει το εξής: Όσο πλησιάζουµε προς το τέλος
προθεσµιών -µας πιέζει πιθανότατα η Ευρωπαϊκή Ένωση για
απορροφητικότητες ή κάποιες προθεσµίες εσωτερικές- είναι το
«Γιούρια να προλάβουµε».
Το αξίωµα πάνω στο οποίο βασιζόταν όλη αυτή η διαδικασία
του «public management» ήταν ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
Είναι έτσι; Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει; Έφτασε πολύ κοντά µετά
τα µνηµόνια και επιβάλλεται να επανορθώσουµε, να επαναξιολογήσουµε, να επαναλειτουργήσουµε και να επαναπρογραµµατίσουµε το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης µέσα από την
οργάνωση και τον εκσυγχρονισµό της δοµής της, µέσα από την
οργάνωση των λειτουργιών της, µέσα από την εισαγωγή των
νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και φυσικά από αυτόν που
πραγµατικά µετουσιώνει τη δηµόσια διοίκηση σε πράξη, που δεν
είναι τίποτα άλλο παρά το ανθρώπινο δυναµικό της ίδιας της δηµόσιας διοίκησης.
Αυτό, λοιπόν, έρχεται να κάνει τώρα και η Κυβέρνησή µας, ο
Υπουργός µας µε το παρόν σχέδιο νόµου να δούµε πώς µπορούµε να βελτιώσουµε, να αξιολογήσουµε κατ’ αρχάς τις δοµές
της δηµόσιας διοίκησης, το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί
στη δηµόσια διοίκηση και στη συνέχεια αφού διαπιστώσουµε
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µέσα από µία ορθή αξιολόγηση να δούµε πώς µπορούµε να βελτιώσουµε, να επαναπροσδιορίσουµε και να αναπτύξουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
το public management.
Και είναι αλήθεια ότι γενικά και αόριστα για την αξιολόγηση
σχεδόν κανείς δεν τάσσεται κατά. Όταν φτάνουµε, όµως, να εξειδικεύσουµε στο πώς µπορεί να γίνει αυτή η αξιολόγηση, στο πώς
µπορούµε να την δροµολογήσουµε εκεί µπορούν να εφευρεθούν
χίλιες και άλλες τόσες δικαιολογίες, προκειµένου στο τέλος να
µην συµφωνήσουµε και να µην προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
Μα, πείτε µου, σας παρακαλώ, το εξής, οτιδήποτε κινείται σε
αυτό το περιβάλλον, οτιδήποτε κινείται στη φύση δεν αξιολογείται καθηµερινά, ακόµη και τα έµβια όντα στο αν θα παραµείνουν
ζωντανά ή όχι, αν είναι γρήγορα, αν είναι δυνατά ή αν είναι οτιδήποτε άλλο; Είναι δυνατόν σε έναν ζωντανό µηχανισµό και οργανισµό που υπηρετείται από ανθρώπους, όπως είναι η δηµόσια
διοίκηση, να µην έχουµε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο της αξιολόγησης µέσα από ένα σύγχρονο αποτελεσµατικό, αλλά και αντικειµενικό σύστηµα για να µπορέσουµε να διαπιστώσουµε πού
είναι τα αδύναµα σηµεία, πού είναι τα πλεονεκτήµατα και να βελτιώσουµε;
Δεν είναι γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί τη
δηµόσια διοίκηση απαιτείται να ενηµερώνεται διαρκώς, να εξελίσσεται, να αυτοβελτιώνεται µέσα από τη διά βίου µάθηση, µέσα
από την εξέλιξη, µέσα από την ενηµέρωση; Δεν θα πρέπει αυτά
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να τα παρέχουµε στη δηµόσια διοίκηση και στους υπηρέτες της
δηµόσιας διοίκησης, που επί της ουσίας τι είναι;
Είναι υπηρέτες του λαού µας, είναι υπηρέτες του πολίτη που
έχει την απαίτηση -και το δικαιούται- η δηµόσια διοίκηση να τον
εξυπηρετεί άµεσα, να τον εξυπηρετεί αξιόπιστα, να τον εξυπηρετεί αποτελεσµατικά και όχι να τον αντιµετωπίζει πολλές φορές
εχθρικά, να τον αντιµετωπίζει πολλές φορές µειωτικά ή µε πολύ
µεγάλες καθυστερήσεις.
Νοµίζω ότι αυτό είναι το στοίχηµα για την Κυβέρνησή µας, για
την χώρα µας, για την Ελλάδα µας. Και αυτό το στοίχηµα καλούµαστε, κύριε Υπουργέ, να το πετύχουµε και να το κερδίσουµε.
Είµαι βέβαιος ότι και εσείς, εάν ξεφύγετε λίγο από τις µικροκοµµατικές και ιδεολογικές αγκυλώσεις, θα συµφωνήσετε µε το νοµοσχέδιο που προχωρούµε για να µπορέσουµε πραγµατικά να
στήσουµε µια δηµόσια διοίκηση που θα είναι αντάξια της χώρας
µας, αντάξια των πολιτών µας και κυρίως θα είναι φιλική προς
τους πολίτες µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα η κ. Αναστασία Γκαρά από το ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Νεοκλής Κρητικός από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, βρισκόµαστε σε µια περίοδο που η ακρίβεια σαρώνει τη χώρα µε τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις να έχουν στην κυριολεξία γονατίσει, τον πληθωρισµό να ξεπερνά το 11%, µικρή και µεσαία τάξη για την οποία κόπτεται η Νέα Δηµοκρατία µόνο στα λόγια να οδηγείται σε
φτωχοποίηση και απόγνωση.
Σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, λοιπόν, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη υπηρετώντας πιστά τον ρόλο του επιταχυντή και πολλαπλασιαστή αυτής της κρίσης, εξυπηρετώντας παράλληλα
συγκεκριµένα οικονοµικά και πελατειακά συµφέροντα φέρνει σήµερα προς ψήφιση ένα ακόµη νοµοσχέδιο που χαρακτηρίζεται
από την ενίσχυση του πελατειακού κράτους, την ευνοιοκρατία,
προεκλογικά βολέµατα και προφανώς την αναξιοκρατία, διότι για
την Νέα Δηµοκρατία µιλάµε.
Εισάγετε ένα νοµοσχέδιο για την αξιολόγηση, για την ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης, την αποδοτικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, όπως ισχυρίζεστε και στον
τίτλο του νοµοσχεδίου. Ωστόσο το σύστηµα, το οποίο προτείνετε
στο παρόν σχέδιο νόµου δεν θα οδηγήσει σε καµµία περίπτωση
ούτε σε σοβαρή αξιολόγηση ούτε σε διαφάνεια ούτε στη βελτίωση απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και των εργαζοµένων
ούτε στη βελτίωση ποιότητας των υπηρεσιών ούτε και σε αποκοµµατικοποίηση των δηµοσίων υπηρεσιών και του δηµοσίου συστήµατος ή την αποκέντρωση των υπηρεσιών, το οποίο είναι
αναγκαίο. Είναι ένα σύστηµα, το οποίο µας γυρίζει πολλά χρόνια
πίσω παρά τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που έγιναν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγµα η ηλεκτρονική αξιολόγηση.
Εµφανής στο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
η εµµονή της Νέας Δηµοκρατίας να περιορίσει, για άλλη µία
φορά, τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων στο όνοµα της εκάστοτε αξιολόγησης. Και αυτό, προφανώς, δεν είναι κάτι καινούργιο για την Νέα Δηµοκρατία. Όλοι και όλες θυµόµαστε τον κ.
Μητσοτάκη, ως Υπουργό, να πρωτοστατεί σε απολύσεις και σε
διαθεσιµότητα δεκαπέντε χιλιάδων υπαλλήλων στο όνοµα του
εκσυγχρονισµού και της αξιολόγησης, τότε. Θυµόµαστε τις απολύσεις εκπαιδευτικών, σχολικών φυλάκων, προσωπικού στα πανεπιστήµια και δηµόσιες υπηρεσίες, την κατάργηση της
δηµοτικής αστυνοµίας, την αποψίλωση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, το µαύρο και τις απολύσεις στην ΕΡΤ. Όλα είχαν την υπογραφή της Νέας Δηµοκρατίας. Την ίδια λογική επαναφέρεται και
σήµερα και µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αντί, λοιπόν, σήµερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, το οποίο
βιώνουµε, να συζητάµε για την ενίσχυση των δηµόσιων υπηρεσιών ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες, αντί να συζητάµε για
την αποκατάσταση των αδικιών που συντελέστηκαν σε βάρος
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των δηµοσίων υπαλλήλων κυρίως την εποχή των πρώτων µνηµονίων, για το ξεπάγωµα των µισθών ή για το κλείσιµο της µισθολογικής ανισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών που
παρατηρείται σε πάρα πολλούς οργανισµούς, εσείς επιλέγετε να
µας γυρίσετε σε µία αναχρονιστική τιµωρητική εν τέλει µη λειτουργική πρακτική για τους δηµόσιους φορείς.
Αναφέρεστε στην ατοµική αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά δεν συνυπολογίζετε σε αυτό το σύστηµα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δοµές και οι δηµόσιες υπηρεσίες, για τη βελτίωση των οποίων, βέβαια, όχι µόνο αδιαφορείτε, αλλά τις περισσότερες τις οδηγείτε και σε συρρίκνωση, ειδικά στην περιφέρεια και το βιώνουµε καθηµερινά στην επαρχία.
Δοµές υποστελεχωµένες χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδοµή,
χωρίς πόρους, µε απαρχαιωµένο εξοπλισµό που συνειδητά απαξιώνετε, συνειδητά αδιαφορείτε, ώστε µετά να τις κλείσετε ή να
τις ιδιωτικοποιήσετε, όπως πολύ πρόσφατα έχετε κάνει µε τη
ΔΕΗ, για να πλουτίζουν «γαλάζια» golden boys του κ. Μητσοτάκη
στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουµένων, των Ελλήνων πολιτών, που παθαίνουν εγκεφαλικά όταν βλέπουν τους φουσκωµένους λογαριασµούς. Tα ίδια παιδιά, όµως, έχουν αξιολογηθεί και
παίρνουν µπόνους.
Το µόνο που έχετε φροντίσει, βέβαια, είναι η αύξηση του αριθµού µετακλητών στις δηµόσιες υπηρεσίες. Από χίλιους επτακόσιους µετακλητούς µέσα σε δυόµισι περίπου χρόνια έφτασαν
στους τρεις χιλιάδες διακόσιους πενήντα µε παχουλότατους µισθούς και µπόνους σε πάρα πολλές υπηρεσίες.
Εκτός, όµως, από τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στο παρόν νοµοσχέδιο ενισχύονται ο κοµµατισµός, η αναξιοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις και σε άλλες διατάξεις και µε ποικίλους τρόπους. Ενώ εδώ και τρία χρόνια η Νέα Δηµοκρατία έχει
παγώσει τις κρίσεις προσωπικού στο δηµόσιο και τοποθετεί προϊσταµένους µε απευθείας ανάθεση, προβλέπει στη συνέχεια πως
αυτοί οι διορισµένοι προϊστάµενοι στις δηµόσιες υπηρεσίες που
δεν έχουν επιλεγεί µε αξιοκρατικές διαδικασίες, παρά την αριστεία που επικαλείται η Νέα Δηµοκρατία, θα καθορίζουν και θα
κρίνουν το µέλλον των υφισταµένων τους στις δηµόσιες υπηρεσίες, πόσω µάλλον όταν οι συγκεκριµένοι προϊστάµενοι είναι «γαλάζια» golden boys και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έχουν
πράξει στον ΕΦΚΑ, στελέχη του ιδιωτικού τοµέα.
Το βασικό ερώτηµα, ξανατίθεται: Ποιος αξιολογεί, πώς αξιολογεί, πόσο ανεξάρτητο µπορεί να είναι ένα σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο κυρίως βασίζεται στην ιεραρχία; Κοµµατικοί
διορισµένοι διευθυντές θα κρίνουν τους δηµοσίους υπαλλήλους
υφιστάµενους εργαζόµενους. Αυτό το δηµόσιο θέλουµε; Ειλικρινά, αυτό το δηµόσιο θέλουµε; Θεωρούµε ότι θα βελτιωθεί η
λειτουργία και οι υπηρεσίες;
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, δεν προχωράτε στη θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση και τοποθέτηση προϊσταµένων στο δηµόσιο, αλλά συνειδητά και εδώ ενισχύετε τον
κοµµατισµό και τις πελατειακές σχέσεις, όπως είπα και πριν. Διορισµός προϊσταµένων µε το σύστηµα απευθείας ανάθεσης, διότι
εκεί δεν χρειάζεται αξιολόγηση, διότι δεν σας ενδιαφέρει µία
ακοµµάτιστη, λειτουργική, σύγχρονη δηµόσια διοίκηση που θα
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Σας ενδιαφέρει, κυρίως, η
αναπαραγωγή του κοµµατισµού, η αναπαραγωγή των πελατειακών σχέσεων και των σχέσεων εξάρτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Παράλληλα, προβλέπετε «σύστηµα κινήτρων και ανταµοιβής
υπαλλήλων», έτσι το έχετε ονοµάσει και ακούγεται πάρα πολύ
ωραίο, προφανώς! Προβλέπετε, όµως, ο εκάστοτε διευθυντής
να είναι αυτός, που θα ορίζει ποιοι υπάλληλοι θα είναι επιλέξιµοι
για την καταβολή αυτής της ανταµοιβής των µπόνους έπειτα από
την υλοποίηση συγκεκριµένων στόχων που θα τεθούν µόνο σε
αυτούς κατ’ επιλογή του διευθυντή!
Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν ενστάσεις -το είπαν και οι
φορείς- για τη διαδικασία της επίτευξης στόχων, έτσι όπως περιγράφεται και µέσα στο νοµοσχέδιο, η απόλυτη εξουσία που θα
απολαµβάνουν οι διευθυντές, ώστε να καθορίζουν ποιοι συνάδελφοί τους θα είναι ικανοί να λαµβάνουν µπόνους, δεν είναι
απλά ότι δηµιουργεί a priori δηµοσίους υπαλλήλους δύο και
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τριών ταχυτήτων, αλλά αποτελεί έσχατο σηµείο εκφυλισµού της
δηµόσιας διοίκησης και µετατροπή της σε ένα πεδίο δοσοληψίας
και σχέσης εξάρτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ -και λυπάµαι που το λέω- το σύστηµα αξιολόγησης που προτείνετε δεν οδηγεί σε καµµία περίπτωση σε εξυγίανση του δηµοσίου ή σε βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, αλλά ενισχύει τον κοµµατισµό, τις
σχέσεις εξάρτησης, αλλά και το αίσθηµα φόβου και ανελευθερίας το οποίο έχει επιβληθεί εδώ και καιρό στους δηµόσιους λειτουργούς.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να αναφερθώ πολύ συνοπτικά στην
τροπολογία την οποία έχουµε καταθέσει οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να µην αποκλείονται νοικοκυριά από τα κοινωνικά, οικιακά τιµολόγια και τα προνοιακά επιδόµατα λόγω της
αύξησης των νέων αντικειµενικών αξιών.
Δεν είναι δυνατόν την ώρα που η ακρίβεια σαρώνει, νοικοκυριά
να αποκλείονται από προνοιακά επιδόµατα και κοινωνικά τιµολόγια, όχι γιατί έχει µεταβληθεί το εισόδηµά τους ή έχει µεταβληθεί
η περιουσιακή τους κατάσταση το 2021, αλλά επειδή αυξήθηκαν
κατά περίπου 20% οι αντικειµενικές αξίες.
Το ελάχιστο το οποίο οφείλουµε να κάνουµε µέσα στο Κοινοβούλιο και αυτό ζητάµε και µε την τροπολογία -και καλούµε τους
συναδέλφους να την ψηφίσουν- είναι στις αιτήσεις που καταθέτουν τα νοικοκυριά, που η αξία της περιουσίας τους αυξήθηκε
λόγω των νέων αντικειµενικών αξιών, να υπολογίζονται µε βάση
τον ΕΝΦΙΑ του 2021, ενώ σε όσους έχει µειωθεί, να υπολογίζεται
µε τον ΕΝΦΙΑ του 2022. Με αυτή τη ρύθµιση οι αιτούντες δεν θα
αποκλείονται άδικα από αναγκαία, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο,
προνοιακά επιδόµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Νεοκλής Κρητικός από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια θα δώσουµε τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδη.
Κύριε Κρητικέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγαλύτερη
πρόκληση για µια κυβέρνηση, για µία διοίκηση είναι να δηµιουργεί εκείνες τις συνθήκες για τη σωστή λειτουργία του κράτους,
τη σωστή εκτέλεση διαδικασιών και λειτουργιών, που έχουν ως
τελικό αποδέκτη τον πολίτη και την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας µας.
Ο δηµόσιος τοµέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της λειτουργίας
του κράτους, το πλαίσιο µέσω του οποίου µπορεί να προοδεύσει
και να εξελιχθεί. Η έννοια της προόδου και της εξέλιξης στα όρια
του φυσιολογικού και του µέτρου εµπεριέχουν την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των στελεχών του.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου τοµέα αποτελεί ικανή και
αναγκαία συνθήκη για την προοπτική που θέλουµε να δώσουµε,
την εξέλιξη που θέλουµε να προκαλέσουµε, την αναγέννηση που
θέλουµε να πάρει σάρκα και οστά.
Θέλουµε ένα δηµόσιο τοµέα ο οποίος δεν θα κολλάει σε τυπολατρικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αν ποτέ βρίσκεται µπροστά σε τέτοιες, να υπάρχει η θέληση και η γνώση από
τα στελέχη του να τις ξεπερνούν και να δίνουν λύσεις, προτάσσοντας την αποτελεσµατικότητα στην υπηρεσία του πολίτη.
Ακόµα δυο στοιχεία που θέλουµε να χαρακτηρίζουν το δηµόσιο
τοµέα είναι η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η διαφάνεια των διαδικασιών, θεµελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσµατικό κράτος δικαίου.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, µε ιδιαίτερη ένταση
και µεθοδικότητα, από την Κυβέρνησή µας έχουν περάσει στην
ψηφιακή εποχή και στην εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολλές
διαδικασίες του δηµοσίου τοµέα. Οι πολίτες µπορούν εύκολα και
γρήγορα να λαµβάνουν έγγραφα, τα οποία χρειάζονται καθηµε-
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ρινά, µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας του gov.gr. Και εδώ δηµοσίως να συγχαρώ τον συντοπίτη µου Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, για τη µεθοδικότητα µε την
οποία εµπλούτισε τις δυνατότητες της ψηφιακής εξυπηρέτησης.
Όµως, η ψηφιακή αυτή µετάβαση συνακόλουθα απαιτεί και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, νέες δεξιότητες, κατάρτιση σε νέες διαδικασίες και προγράµµατα. Στόχος λοιπόν του
παρόντος νοµοσχεδίου είναι να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο ανάπτυξης και δεξιοτήτων, µέσα από συγκεκριµένες ενέργειες,
όπως να καταργήσει το παρωχηµένο µοντέλο αξιολόγησης, το
βαθµολογικό σύστηµα που ίσχυε µέχρι πρότινος για το δηµόσιο,
να θέσει στόχους µετρήσιµους και να εισαγάγει για πρώτη φορά
ποιοτικούς συντελεστές στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων των
υπαλλήλων, αλλά και των προϊσταµένων κατά τα πρότυπα του
ιδιωτικού τοµέα.
Επειδή η αξιολόγηση χρειάζεται να είναι µια διαρκής δυναµική
διαδικασία, πρέπει να αξιολογούνται οι γνώσεις αλλά και οι δεξιότητες του καθενός, η εργατικότητά του, η ικανότητα συνεργασίας και τα αποτελέσµατα της δουλειάς του, συνοπτικά τι
πραγµατικά προσφέρει κάθε υπάλληλος στην υπηρεσία του.
Χρειάζεται να τεθεί ένα ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων που θα αποτυπώνονται όλες εκείνες οι δεξιότητες που πρέπει να συγκεντρώνει ένας δηµόσιος υπάλληλος, εάν πράγµατι θέλουµε ένα
δηµόσιο λειτουργικό, γρήγορο και µε υψηλή παραγωγικότητα.
Θέλω να σηµειώσω εδώ ότι σε περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν
συνεχείς παραλείψεις από στελέχη του δηµοσίου και παρά τις
επισηµάνσεις και τις ενηµερώσεις δεν θα µπορούν να εκτελέσουν σωστά τα καθήκοντά τους και στη χειρότερη περίπτωση θα
πέφτουν σε πειθαρχικά παραπτώµατα, εκεί µε βάση τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα θα γίνονται και οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τη λύση θα τη δίνει το πειθαρχικό δίκαιο και δευτερευόντως η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση στην ουσία
της θα προσπαθεί να προλάβει και να θεραπεύσει τις κακές πρακτικές και να εντοπίσει τις προβληµατικές διαδικασίες.
Θέλουµε, κύριοι, την αποκάλυψη και όχι τη συγκάλυψη. Θέλουµε την ταχύτητα και τη διαφάνεια. Θέλουµε ένα σύγχρονο
δηµόσιο τοµέα, ο οποίος θα κληθεί να συµβάλει καταλυτικά στην
υλοποίηση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και να υποστηρίξει τα έργα
που θα πραγµατοποιηθούν, προκειµένου να απορροφήσουµε
τους πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Συνολικά είναι ένα νοµοσχέδιο που αναβαθµίζει το πλαίσιο λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα, που θέτει τις βάσεις στα πρότυπα
των κρατών της Δύσης, όπου η λογοδοσία δεν είναι ταυτισµένη
µε την τιµωρία, αλλά είναι συνυφασµένη µε τη διαφάνεια, την ταχύτητα, την εξέλιξη και την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των
πολιτών. Αποτελεσµατική διοίκηση, κυρίες και κύριοι, σηµαίνει
δίκαιο κράτος για τους πολλούς. Αυτό εµείς υποστηρίζουµε,
αυτό θέλουµε.
Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ, για την παρούσα νοµοθετική
σας πρωτοβουλία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στους χρόνους τα πηγαίνει καλά ο κ. Κρητικός!
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
που µου δίνετε τον λόγο.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά τη γνώµη
µας στο ΜέΡΑ25 είναι φανερό ότι το σχέδιο νόµου που φέρνετε
σήµερα στη Βουλή αποσκοπεί, κυρίως, στο να πείσει το λαό µας,
τον ελληνικό λαό δηλαδή που µας ακούει, ότι κάθε φορά που
υφίστανται ταλαιπωρία στο «πάρε-δώσε», στις σχέσεις του µε το
δηµόσιο, µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, δεν ευθύνεται τίποτε άλλο
παρά η κακή ποιότητα -έτσι να το πει κανείς;- των δηµοσίων
υπαλλήλων µας ή η αδιαφορία τους -έτσι να το πει κανείς;- ή
ακόµα χειρότερα η φυγοπονία τους, δηλαδή η τεµπελιά τους.
Γιατί αυτά που προσπαθεί να διορθώσει το σχέδιο νόµου σας,
αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση.
Σας κοιτάω στα µάτια και σας λέω στα ίσα το εξής. Το να πιστεύετε ότι θα πείσετε έστω και έναν Έλληνα πολίτη, από αυτούς
βρίσκονται έξω από τη Βουλή, να µην πιστεύει στα µάτια του,
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αλλά να πιστεύει στα σχέδια νόµου που φτιάχνετε, κατά τη
γνώµη µας στο ΜέΡΑ25 είναι το λιγότερο γραφικό.
Για να καταλάβετε θα πω ένα παράδειγµα. Είναι σαν να έχετε
κατεβάσει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα µια οµάδα µε επτά παίκτες, ενώ όλοι ξέρουµε ότι συµµετέχουν έντεκα σε κάθε οµάδα,
και να πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να πείσετε το φίλαθλο κοινό,
που βρίσκεται στο γήπεδο, ότι για τη µειωµένη απόδοση της οµάδας, για την ανικανότητά της να ανταγωνιστεί την αντίπαλη
οµάδα που έχει έντεκα παίκτες δεν φταίει το ότι υπολείπεται
κατά τέσσερις παίκτες του αντιπάλου, αλλά µόνον η κακή ποιότητα και η αδιαφορία των συγκεκριµένων ποδοσφαιριστών. Δεν
το πιστεύει κανείς.
Ξέρετε τι εννοώ; Εννοώ ότι, δυστυχώς, για εσάς -όχι εσάς προσωπικά, για τη Νέα Δηµοκρατία- κάθε φορά που ένας από εµάς,
ένας Έλληνας πολίτης µπαίνει σε ένα υπουργείο ή µπαίνει µέσα
σε µια δηµόσια υπηρεσία, τότε θυµάται ότι σε κάποιο γραφείο
που πριν από έντεκα χρόνια έβρισκε δύο ή τρεις δηµοσίους
υπαλλήλους που εξυπηρετούσαν το κοινό -και δεν έφταναν και
τότε, ήταν οριακά- τώρα στη θέση τους βρίσκει, στην καλύτερη
περίπτωση, έναν ή, ακόµα χειρότερα, ελληνικέ λαέ που µας
ακούς από εκεί έξω, κανέναν, αν έχει την ατυχία το παράρτηµα
του Υπουργείο ή της υπηρεσίας που απευθύνθηκε να έχει συγχωνευθεί µε κάποιο άλλο. Τότε, όταν αδειάσει από το άλλο, θα
είναι σε αυτό.
Είναι η γνωστή, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
κατά τη γνώµη µας στο ΜέΡΑ25, πολύ αµαρτωλή ιστορία στην
οποία προσπαθείτε να τους κάνετε να ξεχάσουν ότι έχετε «ξεδοντιάσει» τα πάντα. Το κάνετε προκειµένου να κρύψετε ότι
όπως ακριβώς έχετε «ξεδοντιάσει» εδώ και χρόνια το Εθνικό Σύστηµα Υγείας από γιατρούς και νοσηλευτές, όπως ακριβώς έχετε
«ξεδοντιάσει» το εκπαιδευτικό µας σύστηµα από δασκάλους και
καθηγητές -σαράντα δύο χιλιάδες λείπουν στη µία περίπτωση και
τριάντα πέντε χιλιάδες λείπουν στην άλλη την τελευταία δεκαετία, τόσοι περισσότεροι ήταν σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που
σας ανέφερα δέκα χρόνια µόλις πριν, µε µείον σαράντα χιλιάδες
κατά περίπτωση σε παιδεία και υγεία παλεύουµε- έτσι έχετε «ξεδοντιάσει» τα πάντα.
Προχθές µιλάγαµε για τη δικαιοσύνη. Τους έλεγα και πάλι ότι
το πρόβληµα είναι ένα. Έψαχναν να βρουν όλοι εδώ, όλοι οι
σοφοί του έθνους, πώς γίνεται και απονέµεται τόσο αργά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Μα, γίνεται γιατί την απονέµουν οι µισοί
δικαστικοί σχεδόν από αυτούς που εκαλούντο να την απονέµουν
πριν µόλις από δέκα χρόνια. Αυτό είναι το πρόβληµα.
Έτσι, λοιπόν, ακολουθείται ακριβώς η ίδια µέθοδος. Και ποια
είναι η µέθοδος, για να την ακούει και ο ελληνικός λαός που µας
ακούει και να την καταλαβαίνει; Η µέθοδος είναι συγκεκριµένη.
Είναι ότι όποιος συνταξιοδοτείται στο ΕΣΥ ή στα σχολεία ή στα
λύκεια ή στη δικαιοσύνη ή στις δηµόσιες υπηρεσίες και στα
υπουργεία δεν προσλαµβάνεται για κανέναν λόγο κανένας απολύτως στη θέση του. Αν λέω ψέµατα, ας µε διαψεύσει όποιος
πάρει τον λόγο µετά από εµάς. Εδώ είµαστε.
Σας είναι αδύνατον να παραδεχτείτε ενώπιον του ελληνικού
λαού, κοιτώντας τον στα µάτια, ότι τίποτε απολύτως πια δεν λειτουργεί εύρυθµα σε αυτή την χώρα, που λόγω της πολιτικής
απόφασης των τριών µεγάλων και µνηµονιακότατων κοµµάτων
της Βουλής µας που κυβέρνησαν και κυβερνούν να αποδεχθούν
-ποια είναι η απόφαση η πολιτική;- όλοι σας την οικονοµική κατοχή των Βρυξελλών στην πατρίδα µας, να µετατρέψετε όλοι σας
µαζί, σε συνεργασία αγαστή τον ελληνικό λαό, σε υποδειγµατικό
κρατούµενο. Σηµείωση! Θυµήσου το αυτό, ελληνικέ λαέ! Αν και
όταν το ρωτήσατε τον ελληνικό λαό τον Ιούλιο του 2015 ο ίδιος,
ο ελληνικός λαός σάς δήλωσε ευκρινώς και ευθαρσώς πως προτιµάει την έρµη την απελευθέρωσή του και δέχεται γενναία να
πάρει τα όποια ρίσκα συνοδεύουν αυτή την απελευθέρωση. Αυτό
είπε το 62% από τους συµπατριώτες µας. Λόγω λοιπόν αυτής της
καταστροφικής σας απόφασης, είστε αναγκασµένοι τώρα, για να
αποφεύγετε τη µνήµη των ανθρώπων που συσσωρεύεται -και πιστέψτε µε οσονούπω θα ξεσηκωθούν εναντίον σας- και την οργή
τους -τι άλλο;- να δαιµονοποιείτε και να συκοφαντείτε συλλήβδην
όλους ανεξαιρέτως τους δηµόσιους λειτουργούς.
Καλά, υπάρχουν κανάλια της διαπλοκής. Όπως το «MEGA»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του κ. Μαρινάκη, στο οποίο ο κ. Ευαγγελάτος -µιλάω πάντα µε
ονόµατα από εδώ- προσπαθεί να µας πείσει ότι για το αδιέξοδο
που θα πάει τρία ευρώ σε λίγο η τιµή της αµόλυβδης, της απλής
φταίνε οι βενζινοπώλες. Αυτό δεν το «τρώει» κανείς, κύριε Βορίδη µου! Ζούµε σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν µπορεί να πιστέψει
ότι ένας βενζινοπώλης στο Νέο Ηράκλειο που µένω εγώ ή στον
Πειραιά είναι αυτός που αισχροκερδεί εις βάρος τους και δεν
είναι ο κ. Βαρδινογιάννης που έχει τα διυλιστήρια. Καταλάβατε;
Ξέρουν ότι υπάρχει αλλοτριωµένος ή κατεστραµµένος ηθικά βενζινοπώλης. Θα υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν Βουλευτές. Δεν λέω
για άλλους. Υπάρχουν Βουλευτές. Θα υπάρχει. Φαντάζεται κανείς ότι το «µεγάλο ψάρι» που λέγεται Βαρδινογιάννης ή όπως
αλλιώς λέγεται ο άλλος που έχει τα υπόλοιπα πετρέλαια, θα αφήσει το «µικρό ψάρι», τον µικρό κατεστραµµένο τον βενζινοπώλη
να κάνει αισχροκέρδεια στα καύσιµα; Όλοι ξέρουν ότι αισχροκερδεί. Το ψάρι βρωµά από το κεφάλι! Και αυτός που έχει και το
µαχαίρι και το πεπόνι, τα σφάζει και τα τρώει! Δεν αφήνει τον
βενζινοπώλη. Λέω, λοιπόν, πάψτε να συκοφαντείτε. Δεν έχει κανένα νόηµα.
Δεν θα αργήσω πολύ ακόµα, κύριε Πρόεδρε, αν και βλέπω ότι
έχω ακόµα λίγο χρόνο. Θα πω λοιπόν ένα δεύτερο πρόβληµα. Το
πρόβληµα που ανέλυσα το αντιµετωπίζετε καιρό. Το δεύτερο
πρόβληµα που αντιµετωπίζετε προσφάτως τους τελευταίους
τρεις µήνες, κύριε Υπουργέ, είναι η παντελής αδιαφορία των πολιτών για όποιο τελικά νοµοσχέδιο. Νοµίζετε ότι τους νοιάζει; Νοµίζει κανείς σε αυτή την Αίθουσα σοβαρά ότι νοιάζει κανέναν
Έλληνα πολίτη αν θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες που τους προσφέρει το δηµόσιο; Δεν τους νοιάζει. Όχι γιατί είναι ανάλγητοι,
όχι γιατί είναι αδιάφοροι, όχι γιατί δεν θέλουν να έχουν ένα δηµόσιο της προκοπής.
Δεν τους νοιάζει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ
-χαίροµαι που µε ακούτε µε προσοχή- καν το εάν σε είκοσι πέντε
χρόνια θα υπάρχει πλανήτης. Εδώ πέρα είχαµε το λιγότερο ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι έλεγαν έξω «Και! Και τι µε νοιάζει. Εγώ
σε είκοσι πέντε χρόνια θα έχω πεθάνει από την πείνα». Αυτό είναι
το πρόβληµα σας. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα ακριβώς; Είναι
ότι οι πολιτικές σας φτωχοποιούν ραγδαία τους Έλληνες. Αναφέρω τις πολιτικές σας στην ενέργεια. Και µην µου πείτε για πόλεµο. Όχι σε εµένα, όχι στο ΜέΡΑ25, όχι σε εµάς αυτά για
πόλεµο! Όταν λέω για τις πολιτικές σας την ενέργεια, λέω για τις
πολιτικές σας. Ξέρετε τι εννοώ; Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας,
εσείς µας βάλατε, εσείς µας κρατάτε, και τη ρήτρα. Η ρήτρα και
το Χρηµατιστήριο -αυτά έχουν εκτοξεύσει την ανεργία στην Ελλάδα- δεν έχουν την παραµικρή απολύτως σχέση µε τον πόλεµο.
Ο πόλεµος θα φανεί αργότερα, τότε που η απλή αµόλυβδη θα
κάνει 4 ευρώ, δυστυχώς, στα βενζινάδικα. Αυτά είναι τα προβλήµατά σας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ξαναµιλήσω ούτε σήµερα, ούτε
αύριο, εποµένως ας πάω µέχρι τα εννιά λεπτά. Θα αναφερθώ
στα ελληνοτουρκικά. Νοµίζω ότι είναι πολύ πιο σηµαντικά. Γι’
αυτό νοµίζω ότι για πολύ ενδιαφέροντα νοµοσχέδια όπως το δικό
σας ή το προηγούµενο της δικαιοσύνης ή η κορυφή των νοµοσχεδίων για την κλιµατική καταστροφή -που σηµαίνει ότι τα παιδιά µας δεν έχουν πλανήτη για να τον σώσουν, αν εµείς
ολιγωρήσουµε και ολιγωρούµε, δεν θα σωθεί ο πλανήτης- πέρα
λοιπόν από το γεγονός ότι όλοι αδιαφορούν, αδιαφορούν όλοι
για όλα αυτά και για έναν επιπλέον λόγο, για τα περίφηµα ελληνοτουρκικά, ελληνικέ λαέ.
Ας πάρουµε για δύο λεπτά µία βαθιά ανάσα και ας αναλογιστούµε από τη µία την ανάγλυφη τρέχουσα πραγµατικότητα, που
επικρατεί στρατιωτικά στη χώρα µας και από την άλλη την εικόνα
της πραγµατικότητας, κύριε Υπουργέ, που θέλουν να δώσουν τα
παρασιτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και, δυστυχώς, και η Κυβέρνησή σας. Τα µέσα λοιπόν αυτά, των γνωστών κατόχων ιδιοκτητών της ολιγαρχίας και η Κυβέρνησή σας συνεπικουρεί, έχουν
δηµιουργήσει ένα κλίµα περίπου «πόλεµος µε την Τουρκία προ
των θυρών». Παρακολουθώντας κάποιες ειδήσεις από τα συστηµικά µέσα ενηµέρωσης ή ακούγοντας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ή τον κ. Ευαγγελάτο που είναι κάτι σαν Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, είµαι βέβαιος ότι όπου να ’ναι θα ηχήσουν οι σειρήνες του πολέµου µε την Τουρκία. Και το χειρότερο είναι ότι
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δεν µπορεί κανείς να το αποκλείσει και τελείως.
Αυτό όµως που δεν αναφέρεται ούτε ως νύξη στα πουληµένα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης-παραπληροφόρησης είναι η ανάγλυφη αλήθεια. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η ανάγλυφη αλήθεια,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελληνικέ λαέ που µας ακούς εκεί
έξω; Η ανάγλυφη αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγµή που µιλάµε οι
Αµερικάνοι και όχι οι Τούρκοι στρατιώτες σουλατσάρουν στην
Κρήτη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, που εσείς λυπάµαι που το λέω τέως σύντροφοί
µου του ΣΥΡΙΖΑ παραχωρήσατε ασµένως στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Να το πούµε ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ; Να το πούµε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγµή που µιλάµε, τώρα, ελληνικέ λαέ που µας
ακούς από εκεί έξω, είναι µια απέραντη αµερικανική στρατιωτική
βάση και τίποτα παραπάνω.
Αυτή η αντίφαση, κύριε Υπουργέ, µεταξύ τεχνητής µιντιακής
πραγµατικότητας και της ανάγλυφης πραγµατικής πραγµατικότητας, έχει έναν πολύ συγκεκριµένο, έχετε ένα πολύ συγκεκριµένο επικοινωνιακό σκοπό, να φοβίσετε τους πολίτες ώστε να
καταστήσετε την πραγµατικότητα της µετατροπής της Ελλάδας
σε µόνιµη αµερικάνικη βάση ως αποδεκτή. Δεν είναι στο λαϊκό
υποσυνείδητο και το ξέρετε. Πως; Εµπλέκοντας τη χώρα µας ως
πιόνι των ΗΠΑ, χωρίς καµµία ενηµέρωση -από άλλους τα µαθαίνουµε-, χωρίς καµµία συζήτηση ή διαφάνεια. Ακολουθείτε πιστά
ό,τι σας λέει η πρεσβεία των ΗΠΑ. Και οι υπόλοιποι µαθαίνουµε
ψήγµατα της αλήθειας από δηλώσεις Αµερικανών ή Γερµανών
αξιωµατούχων. Και είναι ντροπή! Μήπως πρέπει τελικά να καλέσουµε τον πρέσβη των Ηνωµένων Πολιτειών στη Βουλή για να
µας ενηµερώνει ως ο τοποτηρητής των επικυριάρχων µας. Αυτό
αναρωτιέµαι.
Κλείνω µε αυτή τη φράση, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, φέτος συµπληρώνονται εκατό χρόνια, ένας αιώνας
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, κύριε Υπουργέ. Οφείλουµε,
νοµίζουµε στο ΜέΡΑ25, ως λαός να διδασκόµαστε από τα παθήµατα µας, από τις εθνικές καταστροφές.
Η ιστορία λέει, κύριε Υπουργέ, ότι ανέκαθεν -και θα συνεχίσουν να το κάνουν- οι µεγάλες δυνάµεις και εργαλειοποιούν
εµάς τους µικρούς, µας χρησιµοποιούν για τα δικά τους συµφέροντα χωρίς να ενδιαφέρονται ποτέ για τον πόνο, που µπορεί να
προκληθεί αργότερα από τις ενέργειες της εργαλειοποίησής
µας. Όπως το 1922, κύριε Υπουργέ, οι µεγάλες δυνάµεις τότε
χρησιµοποίησαν και πάλι χυδαία την πατρίδα µας, την Ελλάδα,
ως αντιπερισπασµό, κύριε Πρόεδρε, στους Νεότουρκους του
Κεµάλ ώστε άκοπα και χωρίς αντίσταση από τη µεριά τους -εµείς
ήµασταν ο κιµάς για τα κανόνια, οι Έλληνες- να βάλουν χέρι στις
πετρελαιοφόρες περιοχές τις τεράστιες της Μέσης Ανατολής θυµάστε το Λόρενς της Αραβίας οι πιο παλιοί από εσάς- που
ήταν τότε ακόµα υπό οθωµανική κατοχή και κυριαρχία. Έτσι
τώρα πάλι µας εργαλειοποιούν ως χρήσιµους ηλίθιους. Κι έχετε
ιστορική πολιτική ευθύνη όσοι συµµετέχετε στην Κυβέρνηση που
δέχεστε την εργαλειοποίησή µας από τις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής.
Η εποχή που ζούµε µας επιβάλλει να πάρουµε αυτό το µάθηµα
πολύ σοβαρά. Μας επιβάλλει να αναλογιστούµε τι σηµαίνει µια
πραγµατικά αδέσµευτη εξωτερική πολιτική.
Είµαστε ξεκάθαροι: Ουρλιάζοντας το ΜέΡΑ25 λέει «ναι», ξελαρυγγιαζόµαστε, σε ένα νέο Κίνηµα Αδεσµεύτων. Ξέρω, ξέρω.
Αυτά δεν γίνονται. Αυτή είναι η επίσηµη θέση της Νέας Δηµοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε άλλη γνώµη. Είχε τη
γνώµη ότι γίνονται τη δεκαετία του 1980 και έγιναν, κύριε
Υπουργέ. Έγιναν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γιατί ένας άνδρας, ένας πολιτικός στιβαρός -διαφωνούµε σε πάρα πολλά µαζί
του- είχε το κύρος, είχε το ήθος, αλλά κυρίως είχε τη λεβεντιά,
είχε δηλαδή τη γενναιότητα να πει: «Όχι ρε, θα πάω µε τους αδέσµευτους. Δεν θα γίνω τσιράκι κανενός. Γιατί είµαστε τροφή για
τα κανόνια σας όταν γινόµαστε τσιράκια».
Το ΜέΡΑ25 δεν κρύβει τα λόγια του και προτείνει εδώ και χρόνια περιφερειακή συνδιάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου -επτά χώρες είναι, ζωή να έχουν- για να διευθετηθούν
οριστικά τα θέµατα των χωρικών υδάτων και το µόνο που µένει
να συζητάµε µε την Τουρκία είναι αυτό της υφαλοκρηπίδας. Εδώ
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είναι η δυνατότητά σας να δείξετε ότι το θέλετε. Γιατί µπορεί να
συµβεί. Όσο συζητάµε, κύριε Υπουργέ, µε την Τουρκία είµαστε
ένας µικρός Δαβίδ εναντίον ενός τεράστιου Γολιάθ. Μόλις βάλουµε την Τουρκία να είναι σε ένα τραπέζι µε άλλους έξι συζητητές, γινόµαστε όλοι ίσοι. Αυτό είναι πολύ απλό και το
ουρλιάζουµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεράστια αντοχή σας, κύριε
Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω
τον κύριο Υπουργό εάν ενδεχοµένως προτίθεται να προτείνει κάποια τροπολογία πρόσθετη σε αυτή που ήδη υπέβαλαν τα µέλη
της Κυβέρνησης. Έχετε κάποια άλλη τροπολογία ή όχι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει άλλη τροπολογία. Να ενηµερωθώ και
να σας πω αν θα υπάρξει από πλευράς Κυβερνήσεως άλλη. Νοµίζω, όµως, κατ’ αρχάς ότι δεν είναι στην πρόθεσή µας.
Επειδή δόθηκε η ευκαιρία και για να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι από τις βουλευτικές τροπολογίες που
έχουν κατατεθεί θα κάνω δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1327 και ειδικό 127 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας, τον, κ. Μπούγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για τις τροπολογίες
µε γενικό αριθµό 1328 και 1329 θα τοποθετηθείτε αύριο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Προφανώς κάνω δεκτές τις υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1326 που έχει κατατεθεί
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ την απορρίπτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Καλείται στο Βήµα η κ. Μαρία Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία
και να ετοιµάζεται η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο αναµορφώνεται πλήρως το σύστηµα αξιολόγησης
του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Το νέο, ολοκληρωµένο, λειτουργικό και διαφανές σύστηµα αξιολόγησης και
στοχοθεσίας που εισάγεται πρόκειται να επιφέρει τις αναγκαίες
δοµικές αλλαγές που απαιτούνται για την εύρυθµη και αποδοτική
λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Αυτή η καινοτόµα νοµοθετική παρέµβαση αλλάζει τα δεδοµένα
που ισχύουν µέχρι σήµερα στον δηµόσιο τοµέα. Αντιµετωπίζει
αποφασιστικά προβλήµατα του παρελθόντος που διογκώθηκαν
µε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δηµιουργεί, όπως είναι
φυσικό, µια αµηχανία στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση που σήµερα διαφωνεί απλά για να διαφωνήσει.
Με το νοµοθέτηµα αυτό των πενήντα τριών άρθρων και έξι
τµηµάτων βελτιώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών και των φορέων του δηµόσιου τοµέα, ενισχύεται η αξιοκρατία, ενδυναµώνονται οι δεξιότητες των δηµοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο των
παραπάνω κατευθύνσεων υλοποιείται και ο πρωταρχικός σκοπός
του δηµοσίου τοµέα, η εξυπηρέτηση του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνολική λειτουργία του και
τα παραγόµενα αποτελέσµατα εξαρτώνται άµεσα από τη συµπεριφορά και την απόδοση του ανθρώπινου δυναµικού. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε την αναγκαιότητα και τη
σπουδαιότητα της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού στις
προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών. Μια αποτελεσµατική αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζοµένων προσφέρει τις συνθήκες εκείνες µέσα από τις οποίες
το προσωπικό µπορεί να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του προκειµένου να αναπτυχθεί και περαιτέρω.
Αδιαµφισβήτητα, τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει αρκετές
σηµαντικές αλλαγές στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Πλέον η
πλειοψηφία των δηµοσίων υπαλλήλων διαθέτει πανεπιστηµιακή
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µόρφωση, αλλά και την απαραίτητη εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. Αυτή η εξοικείωση ήταν άλλωστε που συνέβαλε αποτελεσµατικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδηµίας, και στην
ταχύτατη εφαρµογή και υλοποίηση νέων τρόπων ψηφιακής συναλλαγής των πολιτών µε το δηµόσιο.
Αυτά από µόνα τους, όµως, φυσικά δεν αρκούν για να µπορούµε να µιλάµε για έναν δηµόσιο τοµέα χωρίς παθογένειες.
Αυτές τις παθογένειες είναι που καλείται σήµερα η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας να ξεπεράσει και το κάνει µε βήµατα καινοτόµα, µε καινοτόµες νοµοθετικές πρωτοβουλίες σαν και τη σηµερινή, που αποτελεί άλµα στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης.
Νοµοσχέδια σαν αυτό που συζητάµε αποδεικνύουν την εντελώς διαφορετική µατιά και προσέγγιση που έχουµε και στο κεφάλαιο αξιολόγηση. Μια από τις διαχωριστικές γραµµές
άλλωστε στη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αποδοχή ή
όχι της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Εµείς θέλουµε αξιοκρατία παντού, αξιολόγηση παντού και για όλους. Εσείς, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, προτιµάτε την ισοπέδωση παντού και για όλα.
Όσο η κοινωνία εξελίσσεται τόσο παράλληλα αυξάνονται και
οι απαιτήσεις των πολιτών για περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες
και αποτελεσµατικότητα των δοµών του κράτους. Σήµερα συνδέουµε την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας µε συγκεκριµένα
εργαλεία. Εισάγουµε στοίχηµα στοχοθεσίας το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα ανατίθεται στον προϊστάµενο της οργανικής µονάδας η επίτευξη των
στόχων. Ο προϊστάµενος, ο ρόλος του οποίου αναβαθµίζεται,
αξιολογείται πλέον τόσο για την επίτευξη των στόχων όσο και για
τις δεξιότητές του.
Αποτελεί αναγκαιότητα σήµερα ένα επικαιροποιηµένο, άρτιο,
αντικειµενικό και αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης. Και θα
αναρωτηθεί κανείς: Δεν υπήρχε σύστηµα αξιολόγησης στη δηµόσια διοίκηση; Υπάρχει και σήµερα. Το ζητούµενο, όµως, είναι
να µιλάµε για ένα τυπικό σύστηµα αξιολόγησης που βασίζεται
στη βαθµολογία; Όχι. Και µιλώ για τυπικό σύστηµα, γιατί αν δει
κάποιος τη βαθµολογία των δηµοσίων υπαλλήλων θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι συγκεντρώνουν βαθµολογία µεταξύ ενενήντα και εκατό. Είναι, λοιπόν, ένα σύστηµα ξεπερασµένο από
την ίδια την εποχή.
Το µοντέλο αξιολόγησης που εισάγουµε αποτελεί ένα πραγµατικά δίκαιο σύστηµα, που µεριµνά για τους καλούς και άξιους
υπαλλήλους και προωθεί την αξιοκρατία, τους επιβραβεύει, ενώ
παράλληλα αποτελεί και τη βάση για τη βελτίωση όσων χρειάζονται. Η δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
απαιτεί αναγνώριση των καλύτερων και σεβασµό στην εργασία
τους, όχι ισοπέδωση και µαζοποίηση.
Η Νέα Δηµοκρατία είχε δεσµευτεί για ένα σύγχρονο και αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης και σήµερα το κάνει πράξη.
Βάσει του νοµοσχεδίου, οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται
σε εννέα δεξιότητες µε σκοπό την ανεύρεση των δυνατών και
αδύναµων σηµείων τους, προκειµένου τα πρώτα να ενισχυθούν
και τα δεύτερα να βελτιωθούν.
Εισάγεται πλέον ο θεσµός του Συµβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού ο οποίος, µεταξύ άλλων, αναλαµβάνει την καθοδήγηση και την υποστήριξη των ανθρώπων και των υπηρεσιών
εκείνων που καλούνται να εφαρµόσουν τις πολιτικές της Γενικής
Γραµµατείας Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα.
Περαιτέρω, καθιερώνεται ένα καινοτόµο, σύγχρονο σύστηµα
κινήτρων και ανταµοιβής των υπαλλήλων το οποίο λειτουργεί ως
µηχανισµός επιβράβευσής τους. Ταυτόχρονα, όµως, το ίδιο σύστηµα λειτουργεί και ως διοικητικό εργαλείο στα χέρια του προϊσταµένου προκειµένου να αξιοποιηθούν τόσο η εµπειρία όσο και
η τεχνογνωσία των υπαλλήλων για την υλοποίηση των στόχων
που έχουν τεθεί.
Τέλος, στο νοµοσχέδιο περιγράφεται εκτενώς η από µέρους
των δηµοσίων υπηρεσιών υιοθέτηση του κοινού πλαισίου αξιολόγησης. Αφορά πρακτικά σε µια µέθοδο αυτοαξιολόγησης του
δηµόσιου τοµέα ώστε εκείνος να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τον βαθµό επίτευξης στόχων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν την αποτελεσµατικότητά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο αλλά-
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ζει η αντίληψη και η νοοτροπία που επικρατούσε ως τώρα στον
δηµόσιο τοµέα. Αυτό που επιχειρείται συνολικά και στοχευµένα
είναι η υλοποίηση αποκλειστικά και µόνο σχεδίων δράσεων βελτίωσης του. Δεν βλέπω τιµωρητικό χαρακτήρα και δεν δέχοµαι
αυτές τις φωνές που µιλούν για κάτι τέτοιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω κάτι που είπα και εισαγωγικά. Σκοπός της λειτουργίας του κράτους είναι η εξυπηρέτηση
του πολίτη. Κάθε κίνηση και παρέµβασή µας γίνεται προς αυτή
την κατεύθυνση. Στόχος µας είναι το κράτος να είναι δίπλα σε
κάθε πολίτη και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο αποδεικνύουµε στην
πράξη πως η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας λειτουργεί µε
όρους σύγχρονους και µε το βλέµµα στο µέλλον. Γι’ αυτό και η
παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία αποτελεί µονόδροµο για τον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα η Ανεξάρτητη Βουλευτής της Α’ Αθηνών κ.
Αγγελική Αδαµοπούλου και να ετοιµάζεται η κ. Παναγιού Πούλου
από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ακούµε
από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας του κ. Μητσοτάκη τη
λέξη «αξιοκρατία», δεν ξέρω αν θα πρέπει να κλάψουµε ή να γελάσουµε. Και αναφέροµαι στη λέξη «αξιοκρατία» διότι υποτίθεται, κύριε Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο το οποίο εισάγετε σήµερα
µε την αξιολόγηση, τη στοχοθεσία και την αποτελεσµατικότητα
της δηµόσιας διοίκησης, αυτή την αποστολή έχει, να εµπεδωθεί
δηλαδή στη δηµόσια διοίκηση ένα σύστηµα αξιοκρατίας απρόσωπης, τίµιας, ουδέτερης και αντικειµενικής.
Όµως όσο καλές και αν φαίνονται οι προθέσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου δεν µπορεί να µας πείσει. Και δεν µπορεί
να µας πείσει για αυτές τις προθέσεις της, πρώτον, διότι η Κυβέρνηση από την αρχή της διακυβέρνησής της ήταν που άλλαξε
το πάγιο πλαίσιο των προσόντων για τους µετακλητούς των
Υπουργών. Για τους µετακλητούς συγκεκριµένα, οι οποίοι είναι
πρόσωπα που επιλέγονται από τους Υπουργούς, χαίρουν της
απολύτου εµπιστοσύνης τους και καλούνται να γνωµοδοτούν και
να ερµηνεύουν σύνθετα και πολύπλοκα ζητήµατα, ορίσατε από
την αρχή της διακυβέρνησής σας ότι αρκεί να είναι απλά απόφοιτοι επαγγελµατικού ή γενικού λυκείου ή να κατέχουν απλά
καλή γνώση κάποιας ξένης γλώσσας, τη στιγµή µάλιστα που ο
ένας εκ των δύο µετακλητών των Βουλευτών χρειάζεται να κατέχει άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας σε επίπεδο Proficiency.
Αφού λοιπόν µειώσατε τα προσόντα τους, προκλητικά και επιδεικτικά αυξήσατε και τους µισθούς τους. Ήταν µία ένδειξη αυτή
ως προς την αξιοκρατία που υποτίθεται ότι υπηρετείτε.
Δεύτερον πρόκειται για µία Κυβέρνηση η οποία ελέγχει τόσο
ενδελεχώς την αξιοκρατία και τα προσόντα εν πάση περιπτώσει
των στελεχών της που βρέθηκε Υφυπουργός αυτής της Κυβέρνησης να την εκθέτει ανεπανόρθωτα µε το δήθεν ΜΒΑ που είχε,
ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης συγκεκριµένα έχει για γενικό διευθυντή στο προσωπικό του γραφείο ένα άτοµο το οποίο είναι
απλά απόφοιτος λυκείου. Και όταν πήρε διαστάσεις το ζήτηµα,
τότε απλά δήλωσε ότι είναι σαν να έχει δέκα πτυχία.
Να πω για τον διοικητή της ΕΥΠ; Βεβαίως πρώτα ο Πρωθυπουργός φρόντισε να την υπαγάγει απευθείας στον εαυτό του
και εν µία νυκτί περάσατε τροπολογία ορίζοντας ότι ο διοικητής
της ΕΥΠ δεν χρειάζεται να είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού τίτλου
σπουδών.
Είναι πολλά τα παραδείγµατα, είναι πάµπολλα τα παραδείγµατα, δεν µου φτάνει ο χρόνος για να αριθµήσω. Τελειώνω µόνο
ως προς αυτή την αναφορά λέγοντας ότι βγήκε και ο κ. Πατέρας
και είχε πει µε ποιο τρόπο τοποθετούνται οι διοικητές των νοσοκοµείων όταν κυβερνά η Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό λοιπόν το οποίο συµπεραίνουµε από όλα αυτά αλλά και
από τη µέχρι τώρα διακυβέρνησή σας, είναι ότι αποδεικνύεται
περίτρανα πως δεν έχετε καµία σχέση ούτε µε την αξιοκρατία
ούτε µε την αξιολόγηση και το βλέπουµε και στο παρόν νοµοσχέδιο, όπου τι λέτε άκουσον - άκουσον; Ότι οι γενικοί γραµµα-
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τείς ή οι ειδικοί γραµµατείς είναι αυτοί οι οποίοι θα αξιολογούν
τους γενικούς διευθυντές. Και όταν λέµε γενικούς ή ειδικούς
γραµµατείς τι εννοούµε δηλαδή; Εννοούµε µετακλητούς, εννοούµε πρόσωπα τα οποία τοποθετήθηκαν εκεί ως «φυτεµένοι»
εκλεκτοί των Υπουργών, άτοµα τα οποία δεν αξιολογήθηκαν
ποτέ, άτοµα τα οποία τοποθετήθηκαν µε αµιγώς κοµµατικά κριτήρια.
Επίσης από τους χιλιάδες οι οποίοι θα στελεχώσουν τις θέσεις
των προϊσταµένων και οι οποίοι καλούνται να αξιολογούν, το
ερώτηµα είναι πόσοι από αυτούς αξιολογήθηκαν µέσα από ένα
σύστηµα δηµόσιου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ; Μάθαµε ότι στο
Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, έχει λήξει η θητεία τεσσάρων γενικών διευθυντών. Δεν έχουν προκηρυχθεί οι σχετικές θέσεις.
Εδώ απλά ρωτάω: Πώς θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις; Θα αξιολογηθούν αυτοί που θα έρθουν; Μέσα από µια από ποια διαδικασία θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις και µε ποια εχέγγυα
αξιολόγησης και αξιοκρατίας;
Να αναφερθώ και σε κάποια πράγµατα που είπαν οι φορείς
κατά την ακρόασή τους. Είπαν ότι αυτό το νοµοσχέδιο περιορίζεται σε ένα σύστηµα αξιολόγησης της ατοµικής επίδοσης και
της απόδοσης των υπαλλήλων χωρίς να υπάρχει καµµία πρόβλεψη για αξιολόγηση των ίδιων των οργανικών µονάδων, των
ίδιων των υπηρεσιών και των συνθηκών δηλαδή µε λίγα λόγια
υπό τις οποίες απασχολούνται οι υπάλληλοι αυτοί, χωρίς να αξιολογούνται καν οι προϊστάµενοι αυτών των υπαλλήλων. Έγινε
αναφορά ως προς το ότι απουσιάζει ρύθµιση για το ζήτηµα της
επιλογής των προϊσταµένων, η οποία συνήθως γίνεται µε ανάθεση και όχι µέσα από µία διαδικασία κρίσεων και αξιολογήσεων.
Και το ερώτηµα είναι λοιπόν, αυτούς τους υπαλλήλους ποιοι
θα τους κρίνουν, ποιοι θα τους αξιολογούν, ποιοι είναι αυτοί που
θα θέτουν τους στόχους και θα κατανέµουν και τα µπόνους επίτευξης των στόχων; Είναι οι µετακλητοί; Είναι οι άνθρωποι οι
οποίοι τοποθετήθηκαν µε ανάθεση; Είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι
που αµείβονται µε 4.000 και 8.000 ευρώ όπως γίνεται στον ΕΦΚΑ;
Είναι άτοµα δηλαδή τα οποία δεν έχουν κριθεί.
Και δεν το λέω αυτό -όπως πιστεύω και η υπόλοιπη Αντιπολίτευση- διότι είµαστε κατά της αξιολόγησης. Δεν είµαστε κατά
της αξιολόγησης, αλλά να γίνεται µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση
των υπαλλήλων και των προϊσταµένων και των µονάδων των υπηρεσιών µέσα στις οποίες καλούνται να εκτελούν τα καθήκοντά
τους. Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήµατα, ακόµη και ως προς τη
σκοπιµότητα και την εφαρµογή του µπόνους παραγωγικότητας.
Να πω και ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης ότι είναι ευάλωτα
σε υποκειµενικότητα και αδιαφάνεια. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την εστίαση και τον προσανατολισµό στις ανάγκες του πολίτη, που σας είπε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των φορέων ότι
πώς είναι δυνατόν να ζητάµε από τον υπάλληλο να έχει έναν
πλήρη προσανατολισµό στις ανάγκες του πολίτη, όταν οι υπηρεσίες που παρέχονται ετεροκατευθύνονται από τις µνηµονιακές
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις οι οποίες είναι σε βάρος των αναγκών των πολιτών και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων;
Πάνω λοιπόν σε αυτή τη σταθερή γραµµή και εµµονή που
έχετε -και λέω «εµµονή», διότι σας έχει διαψεύσει ως προς την
αποτελεσµατικότητά της- πάτε να εφαρµόσετε στη δηµόσια διοίκηση τον κανόνα της ιδιωτικής οικονοµίας, της αγοράς, του
ιδιωτικού τοµέα που είδαµε σε άλλες χώρες ότι είναι συστήµατα
χρεοκοπηµένα, είναι συστήµατα αποτυχηµένα. Το ίδιο ακριβώς
µοντέλο βλέπουµε ότι πάτε να εφαρµόσετε στην Ελλάδα, όπου
είδαµε τις ντροπές µε τη «LEHMAN BROTHERS», µε διάφορες
εταιρείες των οποίων τα υπεραµειβόµενα golden boys έπαιρναν
παχυλούς µισθούς, ετήσιους µισθούς και 20 εκατοµµύρια περίπου δολάρια, όταν ο κόσµος, όταν ο λαός δεν είχε να πληρώσει
για τα βασικά. Και το ίδιο πάτε να εφαρµόσετε και εδώ, όταν στο
εξωτερικό οι εµπνευστές και οι θιασώτες αυτών των µοντέλων
λένε «mea culpa» και πάνε να ανακαλέσουν τα µοντέλα αυτά. Δεν
αφουγκράζεστε ούτε τις σφυγµοµετρήσεις τις παγκόσµιες και
τις εγχώριες που λένε όχι στην ιδιωτικοποίηση των αγαθών.
Και κάπως έτσι λοιπόν πάνω σε αυτή τη λογική του επιχειρείν
θέλετε να φορτώσετε στη δηµόσια διοίκηση τους εξωτερικούς
συµβούλους και αυτοί µε τους παχυλούς µισθούς, οι οποίοι θα
έρχονται να αξιολογούν τον δηµόσιο υπάλληλο, άνθρωποι οι
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οποίοι δεν έχουν την παραµικρή γνώση και την παραµικρή εµπειρία και την παραµικρή σχέση µε την παθογένεια, µε το δαιδαλώδη και πολύπλοκο γραφειοκρατικό µηχανισµό από τον οποίο
πάσχει η δηµόσια διοίκηση, η υποστελεχωµένη δηµόσια διοίκηση.
Γιατί µιλάµε για αξιολόγηση, αλλά δεν είδαµε ούτε προβλέψεις
για στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης και για το πώς ακριβώς
θα αντιµετωπιστεί όλο αυτό το απόστηµα της γραφειοκρατίας
που ταλαιπωρεί τόσα χρόνια τους δηµοσίους υπαλλήλους, τους
οποίους έχετε καταδικάσει σε ένα απόσπασµα υποαµειβόµενους
χωρίς σεβασµό στο πρόσωπό τους σε συνθήκες αναξιοπρεπείς.
Και πάτε να εφαρµόσετε, απ’ ότι κατάλαβα στην επιτροπή, ακόµη
και το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου από τους εξωτερικούς
συµβούλους, που πολύ σωστά σας επεσήµανε ο κ. Καστανίδης
ότι αυτό είναι µία κρατική υπόθεση η οποία πρέπει να παρέχεται
από την κεντρική διοίκηση ή την αποκεντρωµένη ή τους ΟΤΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έπρεπε λοιπόν όλοι και η παρούσα Κυβέρνηση και οι προηγούµενες να έρθετε σε έναν δηµόσιο διάλογο µε τους υπαλλήλους που καθηµερινά αντιµετωπίζουν αυτή τη γάγγραινα της
δηµόσιας διοίκησης και να ακούσετε τα προβλήµατά τους και τις
προτάσεις τους και να τις ενσωµατώσετε στον εκάστοτε νόµο.
Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι το δηµόσιο είναι όπως το εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν
είχαν φαεινές ιδέες αλλά εννέα στις δέκα παρέδωσαν µια δηµόσια διοίκηση χειρότερη από αυτή που παρέλαβαν. Η διαφορά µε
τη δική σας Κυβέρνηση είναι ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις
είχαν πιο αγαθές προθέσεις.
Και θέλω να τελειώσω µε κάτι και ευχαριστώ για την ανοχή σας
κύριε Πρόεδρε. Τελείως συµπτωµατικά διάβαζα αυτές τις µέρες
µια συνέντευξη της κ. Συµεωνίδου - Καστανίδου, της καθηγήτριας ποινικών και εγκληµατολογικών επιστηµών.
Όταν τη ρώτησε ο δηµοσιογράφος αν εφαρµόζονται οι νόµοι
στην Ελλάδα και, αν όχι, γιατί, είπε το εξής: Όχι δεν εφαρµόζονται, δεν υπάρχει ισονοµία, δεν υπάρχει ισότιµη εφαρµογή των
νόµων και γι’ αυτό, λέει, φταίει το γεγονός ότι το κράτος δεν κατάφερε µέχρι τώρα να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει τη δηµόσια διοίκηση µε τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει αποτελεσµατική.
Άρα λοιπόν µια αποτελεσµατική, οργανωµένη και σύγχρονη δηµόσια διοίκηση οδηγεί στο να γίνεται πραγµατική εφαρµογή των
νόµων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε κυρία Αδαµοπούλου.
Τον λόγο έχει η κ. Παναγιού Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Μπιάγκης από το
ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι διαχρονικά η
Νέα Δηµοκρατία δεν είναι δυνατή στη µετάφραση, κάνει συχνά
µεταφραστικά λάθη και παραλείψεις και συχνά άλλα λέει και
άλλα εννοεί. Εποµένως, όταν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει ότι
εισάγει ένα σύστηµα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταµοιβής
του ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο στην πραγµατικότητα
εννοεί ένα σύστηµα συγκεντρωτισµού, κοµµατοκρατίας και αναποτελεσµατικότητας. Χαµένη και αυτή τη φορά λοιπόν στη µετάφραση είναι η Κυβέρνηση, αλλά και ο ιδιωτικός φορέας, η
Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, στον οποίο ανέθεσε
την εκπόνηση του νοµοσχεδίου.
Όµως έχουµε µάθει πλέον τη γλώσσα σας, κύριοι Υπουργοί,
και µπορούµε να καταλάβουµε ότι πρώτον, το νοµοσχέδιό σας
θα φέρει περισσότερο συγκεντρωτισµό, αφού η αξιολόγηση θα
γίνεται από τα πάνω, από φυτευτές δοµές συµβούλων ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναµικού, χωρίς τη συναίνεση και συµµετοχή των
υπαλλήλων, που δεν θα έχουν καν δικαίωµα ένστασης.
Δεύτερον, το νοµοσχέδιό σας θα ενισχύσει την κοµµατοκρατία, αφού η αξιολόγηση θα γίνεται από τους προϊσταµένους που
έχουν επιλεγεί από εσάς µε απευθείας ανάθεση ή προέρχονται
από τον ιδιωτικό τοµέα, όπως για παράδειγµα στον ΕΦΚΑ, και
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εποµένως, θα αξιολογούν αντίστοιχα τους υφισταµένους τους
στη βάση γαλάζιων πιστοποιητικών.
Και τρίτον, το νοµοσχέδιό σας δεν θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, αφού καταργείται η έννοια της συνολικής και αντικειµενικής αξιολόγησης του φορέα, της δοµής
και αντικαθίσταται από την αξιολόγηση των υπαλλήλων ως µεµονωµένων µονάδων.
Αλλά ας περάσουµε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη
µεγάλη µαύρη τρύπα του νοµοσχεδίου, στα σοβαρά προβλήµατα
δηλαδή που θα προκαλέσει η εφαρµογή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα
στον πολίτη, που σηκώνει δυσανάλογα µεγάλο βάρος από την
επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων, αλλά είναι και πάλι ο µεγάλος χαµένος της νοµοθέτησής σας, κύριε Υπουργέ.
Βέβαια δεν µας εκπλήσσει αυτό. Ας θυµηθούµε τι έχει κάνει η
Κυβέρνησή σας για την αυτοδιοίκηση εδώ και τρία χρόνια. Αποκέντρωση, αρµοδιότητες και πόρους της τάξατε, αλλά µόνο εγκατάλειψη, απορρύθµιση και κοµµατικό έλεγχο της δώσατε,
δηµιουργώντας πλαστές πλειοψηφίες των δηµάρχων και περιφερειαρχών στις οικονοµικές επιτροπές και παραχωρώντας σε
αυτές αρµοδιότητες που αρπάξατε από τα συµβούλια και τις τοπικές κοινότητες.
Και εξ όσων µαθαίνουµε, κύριε Υπουργέ, συνεχίζετε αυτόν τον
σχεδιασµό, αφαιρώντας το δικαίωµα στους επικεφαλής των παρατάξεων να εισάγουν εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. Τροµάζετε, δεν αντέχετε στον διάλογο µε την κοινωνία. Διότι αυτή
είναι η γαλάζια ολιγαρχική δυστοπία σας που ονειρεύεστε για
την αυτοδιοίκηση, ένα µοντέλο µε ελεγχόµενους δηµάρχους-µάνατζερ, που ξεπουλάνε τα πάντα µε αποφάσεις οικονοµικών επιτροπών και κάνουν απευθείας αναθέσεις σε ηµετέρους ακόµα
και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας, του πρασίνου, του οδοφωτισµού. Δηλαδή τα άµεσα δηµοτικά τέλη τα
διαχειρίζεστε εσείς µε ιδιωτικό τρόπο.
Και επιπλέον αναστήσατε εκ νεκρών ένα αντιδηµοκρατικό
υπερπλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα µόνο και µόνο για να επανεκλεγούν οι εκλεκτοί σας. Βέβαια την περασµένη εβδοµάδα
ήρθε το πρώτο χαστούκι από το Συµβούλιο της Επικρατείας για
τις αντισυνταγµατικές αλλαγές που φέρατε το 2019 στην αυτοδιοίκηση, νοθεύοντας την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Και έπεται συνέχεια, να είστε βέβαιοι για αυτό.
Και τώρα, για να δώσετε νέο χτύπηµα στη λειτουργία των ΟΤΑ,
φέρνετε το εντελώς ακατάλληλο, άνισο και άδικο πλαίσιο για την
αξιολόγηση του προσωπικού στους δήµους. Σας τα είπαν στην
ακρόαση των φορέων η ΚΕΔΕ και η ΠΟΠ- ΟΤΑ, αλλά, όπως λέει
και ο λαός, «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα». Γιατί
πώς θα αξιολογείτε, κύριοι Υπουργοί, την ατοµική απόδοση των
υπαλλήλων στους δήµους όταν δεν εξασφαλίζετε τις απαραίτητες οργανωτικές προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να αποδώσουν, όταν δεν υπάρχουν καν οργανισµοί εσωτερικής
υπηρεσίας ΟΕΥ, που θα υλοποιούν την αξιολόγηση;
Αλλά τη λύση εδώ την έχετε έτοιµη, αφού µε το άρθρο 40 µεταφέρετε σε ιδιώτες τον εσωτερικό έλεγχο. Εσείς, λοιπόν, που
έχετε εγκαταλείψει εδώ και τρία χρόνια τους δήµους χωρίς χρηµατοδότηση και προσωπικό, ενώ τους φορτώνετε διαρκώς µε
νέες βαριές αρµοδιότητες, όπως είναι το πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς, παριστάνετε τώρα τους αυστηρούς αξιολογητές.
Αξιολογείτε την ανικανότητά σας, που ακόµα δεν έχετε εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις για την εφαρµογή του νόµου -αναφέροµαι στα ζώα συντροφιάς- µετά από έναν χρόνο;
Όµως οµολογείτε την αποτυχία σας σήµερα µε την τροπολογία του κ. Πέτσα. Όσο για το µητρώο που ετοιµάζει, µας είπε ότι
ετοιµάζεστε να αναθέσετε ξανά σε ηµέτερους ξοδεύοντας δηµόσιο χρήµα. Μπορούσατε να επεκτείνετε το υπάρχον στο
ΥΠΑΑΤ.
Και ενώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Υπουργοί Γεωργίας
συζητούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζώα συντροφιάς εµείς
εδώ -πρωτοτυπία της αριστείας πάλι της Νέας Δηµοκρατίας- την
αρµοδιότητα τη µεταφέραµε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πάντως επικοινωνία κάνατε και τότε, πανηγυρίζοντας ότι φροντίζατε
για τα ζώα συντροφιάς. Το αποτέλεσµα είναι οι δήµοι να είναι σε
απόγνωση και τα ζώα απροστάτευτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και µπαίνει ξανά και ξανά, και εδώ µε το νοµοσχέδιο σήµερα,
το κρίσιµο ζήτηµα ανισοτήτων και αδικιών µεταξύ των δήµων,
που δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Πώς θα βάλετε στην ίδια
ζυγαριά και θα αξιολογήσετε το προσωπικό σε δήµους που
έχουν επαρκή υλικοτεχνική υποδοµή, στελέχωση και πόρους και
ταυτόχρονα σε δήµους που όλα αυτά είναι άπιαστο όνειρο; Και
πάλι εισάγετε από την πίσω πόρτα ένα απαράδεκτο καθεστώς
δύο ταχυτήτων στην αυτοδιοίκηση. Από τη µία οι µεγάλοι δήµοι,
που θα µπορούν να ανταποκρίνονται, και από την άλλη το χάος,
οι µεσαίοι και µικροί δήµοι µε τις τεράστιες ελλείψεις σε επιστηµονικό προσωπικό, που αποψιλώνετε αδιάκοπα λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας.
Τα στοιχεία ως προς αυτό της ΕΕΤΑΑ είναι αποκαλυπτικά. Οι
τεχνικές υπηρεσίες λειτουργούν ικανοποιητικά σε διακόσιους
τριάντα πέντε δήµους, µε µερική υποστήριξη σε εβδοµήντα
πέντε, ενώ εντελώς απουσιάζουν σε είκοσι δύο. Επίσης, σε εκατόν εξήντα οκτώ δήµους λειτουργούν οι υπηρεσίες δόµησης, σε
δεκαέξι λειτουργούν µερικώς, ενώ σε εκατόν εξήντα τέσσερις
δήµους απουσιάζουν εντελώς.
Και µάλιστα εσείς επικεντρώνετε τα κίνητρα µόνο στις τεχνικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ εκεί δηλαδή, που υπάρχουν οι περισσότερες
ανισότητες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι κανείς προφήτης για
να προβλέψει ότι η απόδοση των υπαλλήλων στους µεγάλους
δήµους µοιραία θα εµφανιστεί στην αξιολόγησή σας ως σηµαντικά ανώτερη σε σχέση µε τους υπόλοιπους δήµους.
Αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι η δεδοµένη αδυναµία των µικροµεσαίων δήµων να ανταποκριθούν δεν θα είναι χωρίς συνέπειες, αφού θα συνεκτιµάτε την προσκόµιση πιστοποιητικού
ορθής και ολοκληρωµένης εφαρµογής του κοινού πλαισίου αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτηµάτων τους.
Δηλαδή, τι µας λέτε, κύριε Υπουργέ; Ότι όσοι δήµοι δεν θα
µπορούν για αντικειµενικούς λόγους να ανταποκριθούν αντί να
λαµβάνουν περισσότερη ενίσχυση, ώστε να αρθούν στο επίπεδο
των υπολοίπων, θα λαµβάνουν λιγότερη; Τους καταδικάζετε δηλαδή, σε µόνιµη υστέρηση; Ή µήπως θα πρέπει οι δήµαρχοι να
περάσουν πάλι από τα υπουργικά σας γραφεία, για να ζητήσουν
χάρες; Αυτός είναι ο σκοπός σας, να εργαλειοποιήσετε ακόµα
και την αξιολόγηση;
Οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης νιώθουν και πάλι ότι προσπαθείτε να τους φορέσετε ένα σαµάρι, ένα ακατάλληλο πλαίσιο που
ταιριάζει µόνο στην κεντρική διοίκηση. Άδικο έχουν; Κλείνετε και
πάλι τα µάτια µπροστά στις ιδιαίτερες συνθήκες της αυτοδιοίκησης και αδιαφορείτε για την κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι αιρετοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη των
γαλάζιων µετακλητών, των golden boys, των απευθείας αναθέσεων και της ιδιωτικοποιηµένης πλέον νοµοθέτησης δεν µπορεί
να δηµιουργήσει ένα αντικειµενικό και λειτουργικό πλαίσιο αξιολόγησης του δηµοσίου.
Η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία δεσµεύεται να φέρει ένα νέο, ολοκληρωµένο και διαφανές πλαίσιο
µε αξιολόγηση δοµών, αξιολόγηση υφιστάµενων, αλλά και προϊσταµένων, µε έµφαση στην κοινωνική λογοδοσία.
Κύριε Βορίδη, θέλω πραγµατικά να σας απαντήσω προσωπικά
στο εξής. Τελευταία αρέσκεστε στο να λέτε «η αριστερή Αντιπολίτευση», «η αριστερή Αντιπολίτευση», «η αριστερή Αντιπολίτευση». Σας άκουσα να το επαναλαµβάνετε πάνω από είκοσι
φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου. Λοιπόν
αυτή η αριστερή Αντιπολίτευση, σας διαβεβαιώ ότι, θα είναι η
αυριανή προοδευτική κυβέρνηση έτσι όπως και η αριστερή παρένθεση κυβέρνησε τον τόπο για τεσσεράµισι χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Δηµήτριος Μπιάγκης από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής και να
ετοιµάζεται η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε Μπιάγκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το παρόν σχέδιο νόµου, ξεδιπλώνει πια ξεκάθαρα κατά τη γνώµη
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µου και απροκάλυπτα -θα έλεγα- τους πολιτικούς σχεδιασµούς
και αποτελεί σαφέστατα µια προσπάθεια στήριξης των όποιων
εν δυνάµει υποστηρικτών σας. Με το παρόν σχέδιο νόµου επιχειρείτε να δηµιουργήσετε αντίβαρα. Απευθύνεστε στοχευµένα
σε ένα κοινό, στους δηµόσιους υπαλλήλους, προκειµένου να καλύψετε έτσι τις όποιες ενδεχόµενες απώλειες και διαρροές ψηφοφόρων υπάρξουν.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουµε
πραγµατικά να είµαστε συνεπείς και υπεύθυνοι πολιτικά, η συγκυρία απαιτεί θαρραλέα βήµατα και πολιτικές προτάσεις γενναίες.
Η δηµόσια διοίκηση χρειάζεται µια πολύ δυνατή επανεκκίνηση µε
στελέχωση υπηρεσιών, µε εξειδίκευση των δηµοσίων υπαλλήλων,
µε συνεχή κατάρτιση, µε τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, των απαιτούµενων δοµών και του απαραίτητου εξοπλισµού.
Κύριε Υπουργέ, καθηµερινά διαπιστώνουµε ότι το δηµόσιο
στην Ελλάδα όχι απλά υστερεί σε σύγκριση µε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη, αλλά είναι από τα πιο άκρως ατροφικά και δυσλειτουργικά συστήµατα που υπάρχουν. Δεν εξυπηρετεί πια ούτε τις
ανάγκες του κράτους ούτε τις ανάγκες του πολίτη. Ο δε δηµόσιος υπάλληλος χάνεται καθηµερινά σε µια ατέρµονη και ατελείωτη γραφειοκρατία, πνίγεται συνεχώς στην πολυνοµία. Σε αυτό,
λοιπόν, το πλαίσιο αντί να καθίσετε να σχεδιάζετε, να δείτε πώς
θα µπορούσατε ενδεχοµένως να µετατρέψετε το δηµόσιο τοµέα
πιο λειτουργικό πιο αποτελεσµατικό, προχωράτε µε το παρόν
σχέδιο νόµου σε ένα παρωχηµένο µοντέλο δηµόσιας διοίκησης,
ενισχύοντας ξανά τις πελατειακές σχέσεις και τον πατρονισµό,
από τη στιγµή που αυτό το µοντέλο έχει πολλάκις αποτύχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιολόγηση είναι λέξη δυναµική και ηχεί πράγµατι πολύ ωραία, εντυπωσιακά θα έλεγα. Ο κόσµος δε που µας παρακολουθεί θα πιστεύει ότι κάτι νέο,
πρωτοποριακό εισάγεται στη δηµόσια ζωή. Εν τούτοις, ο ακαθόριστος και αόριστος τρόπος της αξιολόγησης χωρίς να διευκρινίζονται τα κριτήρια, το πρωτόκολλο που θα ακολουθείται, οι
όροι και µάλιστα, τη στιγµή που για λόγους εντυπωσιασµού, επίπλαστης διαφάνειας διευκρινίζεται απλά και µόνο η σύνθεση της
επιτροπής αξιολόγησης, πολύ φοβάµαι ότι όλο αυτό εν τέλει θα
οδηγήσει σε µια αυτοκαταστροφική αυτοαξιολόγηση των δοµών
και των υπηρεσιών του δηµοσίου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του δηµοσίου δεν επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο. Ούτε η φερεγγυότητα διασφαλίζεται µέσα από τον θεσµό του Συµβουλίου Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναµικού. Επιβάλλεται πια, αν θέλουµε να προχωρήσουµε βήµατα µπροστά, να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, που θα συνοδεύεται σίγουρα από αξιόλογες κρίσεις,
οι οποίες όµως θα ακολουθούν πολύ συγκεκριµένους, αδιάβλητους, αυστηρούς, αµερόληπτους και απρόσωπους κανόνες, ένα
εργασιακό περιβάλλον δε που θα παρέχει στον εργαζόµενο τα
κατάλληλα εφόδια και που θα του διασφαλίζει τα πραγµατικά κίνητρα, και µισθολογικά αλλά και αξιακά.
Κύριε Υπουργέ, ως υπεύθυνος Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής θα ήθελα να αναφερθώ σε
µερικά πολύ κρίσιµα και καίρια θέµατα που αφορούν τα νησιά µας.
Δεν θα κουραστώ, λοιπόν, να αναδεικνύω σε κάθε αντίστοιχη συζήτηση και κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά ψήφιση σχεδίου νόµου τη διάταξη του άρθρου 101 του Συντάγµατος,
σύµφωνα µε την οποία ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση, όταν
δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους.
Δεν θα κουραστώ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να
υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε την παραπάνω συνταγµατική ρήτρα
σε κάθε νοµοθετική ρύθµιση θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη
µέριµνα για τις τουριστικές και ορεινές περιοχές. Δυστυχώς,
όµως, τα τρία σχεδόν χρόνια που µετέχω ως Βουλευτής και νησιωτικής µάλιστα περιφέρειας στο ελληνικό Κοινοβούλιο διαπιστώνω ότι απουσιάζει η εν λόγω συνταγµατική υποχρέωση στο
σύνολο σχεδόν των σχεδίων νόµων που έχουν κατατεθεί προς
ψήφιση, αγνοώντας παράλληλα και τις αντίστοιχες συστάσεις,
κύριε Υπουργέ που έχουν γίνει από την Επιτροπή Νησιωτικών και
Ορεινών Περιοχών.
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Δεν αποτελεί, λοιπόν, πλέον έκπληξη ότι και σε αυτό το σχέδιο
νόµου, κύριε Υπουργέ, αγνοείται η πρόβλεψη ιδιαίτερων διατάξεων για την ενίσχυση της συνοχής και της ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, αν και από έναν Υπουργό µε το δικό
σας χαρτοφυλάκιο, θα ανέµενε κάποιος -αν µη τι άλλο- µεγαλύτερη ευαισθησία και επιµέλεια επί του θέµατος. Είναι γνωστά, άλλωστε, τα προβλήµατα υποστελέχωσης και δυσλειτουργιών και
των υπηρεσιών του δηµοσίου της ελληνικής περιφέρειας και δη
των νησιών και των αποµακρυσµένων και ορεινών περιοχών, όπως
γνωστή είναι και η σηµασία της αποτελεσµατικής παροχής επαρκών δηµοσίων υπηρεσιών στους πολίτες που ζουν και εργάζονται
εκεί. Εύλογα, λοιπόν, θα αναµέναµε να συµπεριληφθούν στο εν
λόγω σχέδιο νόµου κατάλληλες προβλέψεις αφ’ ενός για την παροχή κινήτρων και για την πρόληψη και παραµονή δηµοσίων υπαλλήλων στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, πέραν των όποιων
οριζόντιων µέτρων αφορούν το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων
της χώρας.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να επαναλάβω
µια τροπολογία που είχαµε καταθέσει ως Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία µπορεί µεν να αφορούσε µόνο αποκλειστικά και µόνο το ιατρικό νοσηλευτικό και τις δοµές υγείας,
παρ’ όλα αυτά όµως µε αφορµή το παρόν σχέδιο νόµου µού δίνεται η ευκαιρία να το επαναλάβω και να ανοίξω τον διάλογο
προτείνοντάς σας και από εδώ για άλλη µια φορά, κύριε
Υπουργέ, από την Ολοµέλεια της Βουλής, την αναγκαιότητα να
θεσπίσετε ειδικά µπόνους, κίνητρα για τη στελέχωση των δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών στο σύνολό τους και των δοµών
υγείας. Επιτρέψτε µου να δώσω έµφαση.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα περιµέναµε εν έτει 2022
να δούµε ένα καινοτόµο νοµοσχέδιο, που θα έδινε αέρα και πνοή
στο δηµόσιο υπάλληλο, για να προσφέρει µε µεγαλύτερη δηµιουργικότητα τις υπηρεσίες του, που θα συνέβαλε και θα συντελούσε στην αναµόρφωση και στην αναβάθµιση των παροχών και
των υπηρεσιών του δηµοσίου. Δυστυχώς, αρέσκεστε σε εύηχους
τίτλους και αξιολογούµενους γρίφους, µήπως µε αυτόν τον
τρόπο κερδίσετε για ακόµα µια φορά και πάλι τις εντυπώσεις, εν
όψει µάλιστα και της τρέχουσας προεκλογικής περιόδου που
έχουµε µπροστά µας.
Δεν λείπει µόνο η αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ, από το δηµόσιο.
Δυστυχώς, λείπουν πολλά περισσότερα και κυρίως ποιοτικά στοιχεία, όπως η αναγνώριση, η αλληλεγγύη, ο σεβασµός, η ενσυναίσθηση, έννοιες εντελώς απούσες. Οι δε παρούσες έννοιες,
όπως αυτή της οµαδικότητας, πολύ φοβάµαι ότι µε τον τρόπο
που τελικά εισάγονται θα προκαλέσουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.
Για εµάς στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνηµα Αλλαγής, το παρόν σχέδιο
νόµου δεν θα δώσει λύσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν απαντά στα
πραγµατικά προβλήµατα του δηµοσίου. Αντιθέτως, µε αυτές σας
τις επιλογές δηµιουργείτε επιπρόσθετες δυσλειτουργίες στις
ήδη υπάρχουσες. Για άλλη µια φορά οι όποιες κοµµατικές σας
στοχεύσεις εµπλέκονται µε δική σας ευθύνη εις βάρους του δηµοσίου συµφέροντος, της κοινωνίας και των πολιτών αυτού του
τόπου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και καλείται στο Βήµα
η κ. Ραλλία Χρηστίδου από το ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
και να ετοιµάζεται ο Συρµαλένιος επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς η συνεχής βελτίωση
και η ποιότητα στην λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης είναι
ένας αγώνας χωρίς τερµατισµό, χωρίς γραµµή τερµατισµού. Η
αποτελεσµατικότητα του δηµοσίου δεν έχει µόνο άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινότητα όλων µας, αλλά αποτελεί προϋπόθεση της δίκαιης κοινωνίας, αποτελεί προαπαιτούµενο για την
άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, που για µας δεν είναι καθόλου φυσικές αυτές οι ανισότητες, όπως είναι για τον κ. Μητσοτάκη και για τους ολιγάρχες του φιλελευθερισµού.
Εύλογα, συνεπώς, βάζουµε στο στόχαστρο το παρόν νοµοσχέδιο, όταν επί τρία χρόνια είναι καταγεγραµµένα τα δείγµατα γρα-
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φής σας, η πραγµατική απέχθεια της Νέας Δηµοκρατίας για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, που επιλέγετε να παραµείνουν υποστελεχωµένες και υποχρηµατοδοτούµενες, παρ’ ότι δεν υπάρχουν πια
µνηµόνια, ώστε εσκεµµένα να απαξιώνονται στην κοινή γνώµη.
Δηλώνετε στον τίτλο του νοµοσχεδίου ότι αφορά την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου. Μάλιστα. Τι φέρνετε στην πραγµατικότητα; Μία αδιαφανή διαδικασία
αξιολόγησης µε κριτήρια µη µετρήσιµες έννοιες, έννοιες που επιδέχονται πολλαπλές ερµηνείες ή καµµία ερµηνεία, όπως η ηγετικότητα που υπάρχει στον νόµο, αλλά δεν υπάρχει σε κανένα
λεξικό της ελληνικής γλώσσας.
Και ας είµαστε ειλικρινείς, οι συντάκτες του νοµοσχεδίου ή δεν
έχουν καθόλου άποψη για τις εξελίξεις στην επιστήµη της δηµόσιας διοίκησης ή σκόπιµα προσποιούνται ότι αγνοούν ότι διεθνώς
εγκαταλείπεται το αυταρχικό µοντέλο διοίκησης από τα πάνω
προς τα κάτω.
Δηλαδή, να πιστέψουµε ότι στο Υπουργείο δεν γνωρίζουν ότι
η σύγχρονη δηµόσια διοίκηση έχει ως προαπαιτούµενο τη συµµετοχή, ως προαπαιτούµενο την ενδυνάµωση και τη συστράτευση των υπαλλήλων, ώστε να µη φοβούνται να ανταποκριθούν
στις αλλαγές που απαιτούνται; Γιατί αυτά απουσιάζουν και το
µόνο που υπάρχει είναι το άγρυπνο µάτι του αξιολογητή;
Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι ο αξιολογητής αυτός είναι ένας, δηλαδή ο προϊστάµενος, οδηγούµαστε σε µια διαδικασία εξαρχής
ευάλωτη στην αδιαφάνεια, όπως πάντα συµβαίνει µε τα µονοπρόσωπα όργανα εξουσίας και στην ουσία θεσπίζεται ένας µηχανισµός που ανταποκρίνεται στη λογική της διοίκησης του ’50
και του ’60, στη λογική του πιστοποιητικού των «γαλάζιων» φρονηµάτων, η οποία δεν έχει καµµία σχέση µε τις ανάγκες ενός
σύγχρονου κράτους του 21ου αιώνα.
Για άλλη µια φορά είναι παρούσα η συντήρηση που διατρέχει
κάθε νοµοθέτηµα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο κοµµατισµός,
η αναπαραγωγή των πελατειακών σχέσεων, τα µόνιµα µυωπικά
γυαλιά που καθιστούν ολόκληρη τη σύλληψη του νόµου εκ βάθρων και αντιφατική, αλλά και αντιδηµοκρατική.
Αυτή η αντιδηµοκρατική διάσταση του σχεδίου νόµου πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι απουσιάζει οποιαδήποτε ρύθµιση ή αναφορά για το ζήτηµα επιλογής προϊσταµένων, η οποία
γίνεται από την παρούσα Κυβέρνηση κατ’ εξακολούθηση µε ανάθεση και όχι µε διαδικασία κρίσεων, δηµιουργώντας έτσι ένα
απόστηµα, µια παθογένεια εντός του σώµατος της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Το θέµα που προκύπτει είναι προφανές: Ποιοι θα κρίνουν,
ποιοι θα αξιολογούν, ποιοι θα βάζουν τους στόχους, ποιοι θα κατανέµουν τα µπόνους επίτευξης στόχων; Η απάντησή σας ποια
είναι; Οι δοτοί που έχουν τοποθετηθεί µε εντελώς αναξιοκρατικό
τρόπο στις θέσεις ευθύνης.
Ρωτάµε: Στο κτήριο της Σταδίου έχουν λήξει από πέρσι οι θητείες τεσσάρων γενικών διευθυντών και δεν έχουν ακόµα προκηρυχθεί, ναι ή όχι; Οι διευθυντές είναι µε ανάθεση, ναι ή όχι; Όλοι
οι τµηµατάρχες είναι επίσης τοποθετηµένοι µε ανάθεση, ναι ή
όχι; Όλοι αυτοί τώρα θα αξιολογούν τους υφισταµένους. Μάλιστα. Σε τι κρίσεις θα προβεί αυτό το υποσύστηµα «ηµετέρων»
που επικάθεται τόσα χρόνια τώρα στην ελληνική δηµόσια διοίκηση που επιδιώκει να την καθορίζει ασφυκτικά και σίγουρα δεν
θέλει να την εξορθολογίσει; Αυτού του µηχανισµού τις επιδιώξεις
εξυπηρετεί το σχέδιο νόµου που φέρνετε.
Υπάρχει άλλος τρόπος; Και βέβαια υπάρχει. Η συµµετοχή των
ίδιων των υπαλλήλων στη συγκρότηση των στόχων, όπως προέβλεπε ο ν.4369 του ΣΥΡΙΖΑ που εγκαταλείφθηκε χωρίς ποτέ να
εφαρµοστεί επί της ουσίας, ο οποίος κινούνταν στην ακριβώς αντίθετη λογική από το παρόν σχέδιο νόµου. Επιδίωκε τη συστράτευση των λειτουργών της δηµόσιας διοίκησης µε στόχο τη
βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας. Στον ν.4369 προβλεπόταν επίσης αξιολόγηση του οργανωσιακού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
λαµβάνει χώρα η διοικητική δράση. Τέτοια αξιολόγηση φυσικά
στο παρόν νοµοσχέδιο δεν υπάρχει.
Παροµοίως, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην υποστελέχωση. Κατά µέσο όρο όλες οι υπηρεσίες υπολείπονται κατά
30%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του αριθµού των ατόµων που
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προβλέπονται στο αντίστοιχο οργανόγραµµα. Υπάρχουν φορείς
που τα κενά φτάνουν στο διπλάσιο ποσοστό.
Πώς θα αξιολογηθεί το προσωπικό, ας πούµε, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αριθµεί περίπου τέσσερις χιλιάδες κενές
οργανικές θέσεις; Πώς θα αξιολογηθεί το προσωπικό των νοσοκοµείων που µε υπεράνθρωπες προσπάθειες καλείται µε µόνο
όπλο τη συνείδησή του να αντιµετωπίσει τις τεράστιες ελλείψεις
όχι µόνο λόγω της αδιαφορίας σας, αλλά και λόγω της στρατηγικής σας που θέλει τον πολίτη πελάτη των κλινικαρχών και άρα
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ανυπεράσπιστο; Πώς θα αξιολογηθεί
το προσωπικό των ΟΤΑ, όταν συστηµατικά φορτώνετε µε αρµοδιότητες τους δήµους χωρίς τους αντίστοιχους πόρους; Πώς θα
κάνουν το καθήκον τους οι υπάλληλοι, οι δηµόσιοι υπηρετούντες, όταν βρίσκονται αντιµέτωποι καθηµερινά µε την πολυνοµία
που πολλαπλασιάστηκε µε το επιτελικό σας µπάχαλο, όταν συνεχώς νοµοθετείτε κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις µε fast track διαδικασίες και βέβαια µε απευθείας αναθέσεις;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξέρετε ότι λέω αλήθεια.
Έχουµε ένα δηµόσιο τοµέα χωρίς επαρκές προσωπικό, αφηµένο
χωρίς πόρους, χωρίς υποδοµές. Έχουµε ένα δηµόσιο τοµέα µε
προσωπικό εξαιρετικά κακοπληρωµένο. Σύµφωνα µε πρόσφατη
έρευνα της ΑΔΕΔΥ για την εξέλιξη των µισθών στο δηµόσιο, διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας κατά την περίοδο
2008-2020 ο µέσος µισθός υποχώρησε κατά 25,6%, ενώ αντίθετα
στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 21,4% και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά 23,8%. Έχουµε ένα δηµόσιο τοµέα µε τις θέσεις ευθύνης στελεχωµένες όλες σχεδόν από «ηµετέρους». Έχουµε την
εικόνα ενός δηµοσίου που αντιµετωπίζεται άλλοτε ως λάφυρο
για την εξυπηρέτηση «ηµετέρων» και άλλοτε ως εµπόδιο της
άπληστης κερδοφορίας των φίλων και των χορηγών τους.
Είναι γεγονός –το παραδέχτηκε ο κύριος Υπουργός στις επιτροπές- ότι πράγµατι έχουµε πάρα πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για τη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών. Ευτυχώς, λέµε
εµείς, που έχουµε διαφορετικές απόψεις. Εσείς θέλετε ένα δηµόσιο που θα εξυπηρετεί τις κοµµατικές σας βλέψεις. Εµείς θέλουµε ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό δηµόσιο. Εσείς θέλετε
ένα δηµόσιο αποτελεσµατικό για τα συµφέροντα της Κυβέρνησης. Εµείς θέλουµε ένα αποτελεσµατικό δηµόσιο για τα συµφέροντα του ελληνικού λαού. Λόγω τιµής, είµαστε περήφανες και
περήφανοι που έχουµε τόσο διαφορετικές αντιλήψεις από εσάς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Χρηστίδου.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Νικόλαος Συρµαλένιος και µετά έχει τον λόγο η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεανώ Φωτίου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα
άλλος ένας νόµος για τη δηµόσια διοίκηση µετά από δεκαετίες
που αυτή η δηµόσια διοίκηση -την οποία αποκαλούµε όλοι και
αποκαλεί και ο ελληνικός λαός «µεγάλο ασθενή»- δεν έχει δει ουσιαστικές αλλαγές τέτοιες που να µπορούµε να πούµε ότι έχουµε
ένα κράτος αποτελεσµατικό, µια δηµόσια διοίκηση αποτελεσµατική που να εξυπηρετεί τους πολίτες.
Βεβαίως, οι κυβερνήσεις της Δεξιάς πάντα ήθελαν µια δηµόσια
διοίκηση που να εξυπηρετεί τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα.
Έτσι την οικοδόµησαν και µε το κοµµατικό κράτος από το ’50 και
µετά. Οικοδόµησαν µια δηµόσια διοίκηση αναξιοκρατική, κοµµατική, η οποία ήταν δυνάστης τελικά στον ελληνικό λαό και χρησιµοποιούσε τους δηµοσίους υπαλλήλους ως θύτες και θύµατα.
Η µόνη ουσιαστική αλλαγή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια
είναι η ψηφιοποίηση τοµέων της δηµόσιας διοίκησης και αυτό
είναι πολύ καλό και σηµαντικό. Βεβαίως η ψηφιοποίηση δεν είναι
έργο της Νέας Δηµοκρατίας των τριών τελευταίων χρόνων. Έχει
ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, εντάθηκε και στη δική µας διακυβέρνηση και σήµερα συνεχίζεται -και καλώς συνεχίζεται- σε
κάποιους τοµείς, υπό την πίεση βέβαια και των ευρωπαϊκών οδηγιών και συνθηκών.
Μετά τη δεκαετία του ’90 επικράτησε µε τη λογική του νεοφι-
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λελευθερισµού µια άλλη ιδέα, ότι δηλαδή χρειαζόµαστε λιγότερο
κράτος, ότι δεν θέλουµε αυτήν τη δηµόσια διοίκηση τη διογκωµένη, η οποία θα ανακατεύεται σ’ όλα τα επίπεδα και σ’ όλους
τους τοµείς. Θέλουµε, λοιπόν, λιγότερο κράτος και αυτό θα το
συνοδεύουµε µε εκχώρηση κρίσιµων τοµέων της οικονοµίας και
της κοινωνίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτό προσπαθήσατε να οικοδοµήσετε όταν ήσασταν κυβέρνηση, ακόµα και πριν από τα µνηµόνια. Βεβαίως µετά ήλθε και ο
«οδοστρωτήρας» των µνηµονίων που µετέτρεψε τη δηµόσια διοίκηση απλώς σε ένα όργανο επιτελικό, του οποίου αφαιρέθηκαν
οι ουσιαστικές αρµοδιότητες και όλα αποφασίζονταν από κάποια
οικονοµικά κέντρα των θεσµών, τα οποία υπηρετούσαν οι κυβερνήσεις.
Τι κάνετε, λοιπόν, σήµερα; Θεσµοθετείτε µια νέα -υποτίθεταιδηµόσια διοίκηση, ένα δίκτυο συµβούλων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού. Τι κάνει αυτό το δίκτυο; Ακυρώνει την ιεραρχία;
Είναι παράλληλο σύστηµα διοίκησης; Τι ακριβώς κάνει; «Δίκτυο
συµβούλων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού». Πού είναι το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο υπάρχει και είναι και αξιόµαχο και
έχει πολύ µεγάλες ικανότητες και δεξιότητες αυτό το προσωπικό
που υπηρετεί επί πολλά χρόνια σε Υπουργεία και στη δηµόσια
διοίκηση;
Δεύτερο ζήτηµα, φέρνετε µια αξιολόγηση, αξιολόγηση εκ των
άνω, χωρίς καµµία συµµετοχή των από κάτω. Και όταν λέω των
από κάτω, εννοώ της ολοµέλειας των τµηµάτων και των διευθύνσεων, µια ιδέα δική µας που την εισαγάγαµε στη δηµόσια διοίκηση από τη δεκαετία του 1980. Βεβαίως τότε για εσάς αυτό
ήταν ένα περίεργο πράγµα, το οποίο δεν θέλατε να αντιµετωπίσετε, διότι θέλατε τα πάντα να κατευθύνονται εκ των άνω µέσα
από τους γενικούς διευθυντές στους οποίους πάντα ελέγχατε µε
κοµµατικά κριτήρια. Όταν ακούσατε τη λέξη «ολοµέλεια», δηλαδή, ότι θα µαζεύονται οι υπάλληλοι του κάθε τµήµατος και της
κάθε διεύθυνσης για να στοχοθετούν, για να αξιολογούν, για να
κρίνονται και να κρίνουν το αποτέλεσµα της δουλειάς τους και
να κρίνονται και µεταξύ τους τότε βγάλατε σπυράκια και γι’ αυτό
ακριβώς το καταργείτε τώρα. Αυτός, όµως, ήταν ο ρόλος της
ολοµέλειας που θεσµοθετήσαµε και εµείς µε τον ν.4369/2016 και
που τώρα βεβαίως το καταργείτε.
Τι κάνετε τώρα; Επί της ουσίας δεν δίνετε δικαίωµα ένστασης
στους αξιολογούµενους, αφού η µη λήψη απόφασης από την επιτροπή εποπτείας αξιολόγησης, εάν περάσουν δύο µήνες, εξήντα
µέρες, ισοδυναµεί µε απόρριψη. Η επιλογή των προϊσταµένων
εξακολουθεί να γίνεται µε ανάθεση, ενώ µε τον νέο νόµο για τον
ΕΦΚΑ ανοίγετε τον δρόµο στους ιδιώτες. Βεβαίως ανοίγετε τον
δρόµο και στα golden boys µε µισθούς πολύ διαφορετικούς από
το ενιαίο µισθολόγιο και ενισχύετε πάλι τον κοµµατισµό, όπως
λειτουργούσατε επί δεκαετίες.
Δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να θυµίσω ότι τον Νοέµβριο
του 2014 ο Πρωθυπουργός τότε, ο κ. Σαµαράς, διόρισε όλους
τους γενικούς διευθυντές σε όλο το δηµόσιο. Γιατί τους διόρισε;
Γιατί θεώρησε ότι εφόσον θα επίκειται µια νέα κυβέρνηση που
φαινόταν από παντού ότι θα είναι µια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
αυτοί θα αποτελούσαν τον βραχίονα του φρένου µιας κυβερνητικής πολιτικής, ένα αντίβαρο στην κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον θα έλεγχε όλους τους γενικούς διευθυντές.
Εµείς κάναµε προσπάθεια για αξιοκρατική δηµόσια διοίκηση
και ανάδειξη στελεχών. Θεσµοθετήσαµε το µητρώο στελεχών.
Θεσµοθετήσαµε την αξιολόγηση και από τα πάνω και από τα
κάτω. Τώρα όλα τα καταργείτε.
Υπάρχουν άλλα δύο ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε, που θα µου πάρουν ένα λεπτό. Το ένα ζήτηµα είναι το µεγάλο θέµα της υποστελέχωσης -αναφέρθηκε και ένας συνάδελφος πριν-, ιδιαίτερα
στην περιφέρεια, αλλά περισσότερο και στη νησιωτική Ελλάδα.
Αυτή η υποστελέχωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Μιλάω για τις
αποκεντρωµένες υπηρεσίες των Υπουργείων. Θέλετε να σας πω
για τη Σύρο που είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων και πρωτεύουσα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου; Στην Κτηµατική Υπηρεσία του δηµοσίου είναι δύο υπάλληλοι για να βγάλουν τη
δουλειά όλης της Κτηµατικής Υπηρεσίας σε σαράντα οκτώ
νησιά. Στην Υπηρεσία Τουρισµού είναι δύο µε τρεις υπάλληλοι,
που είναι µια τουριστική περιοχή, ο βραχίονας της οικονοµικής
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ανάπτυξης της χώρας. Στην αποκεντρωµένη διοίκηση Αιγαίου
άµα µπείτε θα δείτε να στοιβάζονται οι εκκρεµείς φάκελοι και ιδιαίτερα σε χωροταξικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αλλά και
στην αυτοδιοίκηση, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ζήτηµα
να έχουν καλυφθεί το 50% των οργανικών θέσεων. Όπως επίσης
και στους δήµους, στις τεχνικές υπηρεσίες παραδείγµατος χάριν
ή στις πολεοδοµίες που κάποτε είχατε πει και ψηφίσατε ένα νοµοσχέδιο ότι θα έχουµε τουλάχιστον έξι υπαλλήλους. Εµείς δεν
είδαµε ούτε έναν υπάλληλο να έρχεται. Έχουµε αυτήν τη στιγµή
µια Σαντορίνη, πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό, που έχει
έξι νησιά και έχει δύο υπαλλήλους µηχανικούς. Έχουµε µια Μήλο
µε τέσσερα νησιά µε έναν µηχανικό υπάλληλο. Έχουµε µια Νάξο
µε επτά νησιά µε δυο-τρεις το πολύ, αν θυµάµαι καλά, µηχανικούς. Και τι κάνετε; Υπάρχει ο κανόνας ένας προς έναν, για τις
προσλήψεις που εµείς κατακτήσαµε, βγαίνοντας από τα µνηµόνια, γιατί ξεκίνησε από το δέκα προς ένα και το πέντε προς ένα
και πήγαµε στο ένα προς ένα. Πώς σχεδιάζετε τη στελέχωση των
δηµόσιων υπηρεσιών; Πώς; Προκηρύσσεται διαγωνισµός ή θέλετε να βάλετε τα golden boys για να τελειώνει η ιστορία, να βλέπουµε τη δηµόσια διοίκηση κάτω από το πρίσµα της αγοράς και
µόνο της εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συµφερόντων; Και δεν
αναφέροµαι στις δοµές υγείας, όπου και εκεί υπάρχει τεράστιο
πρόβληµα γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού, γιατί
δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα της δηµόσιας διοίκησης.
Το δεύτερο θέµα, κύριε Πρόεδρε, είναι το θέµα του µισθολογίου. Έχουµε µείωση έως και 40% από το 2011 του µισθολογίου
των δηµοσίων υπαλλήλων. Εσείς τι κάνετε; Καθιερώνετε τα µπόνους σε συγκεκριµένες υπηρεσίες, σε εκλεκτούς και ηµετέρους
και βάζετε τους δηµόσιους υπαλλήλους να αντιµάχονται µεταξύ
τους και να αντιπαλεύουν µεταξύ τους, οξύνοντας τον εσωτερικό
ανταγωνισµό.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα σας πω και εγώ ένα θέµα µε
την αυτοδιοίκηση. Αναγκαστήκατε από το Συµβούλιο της Επικρατείας να σας επαναφέρει στην τάξη, γιατί ακύρωσε τις κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Ιουλίου του 2019 σε ό,τι αφορά την
παραχάραξη της λαϊκής βούλησης στις δηµοτικές κοινότητες,
που ορίζατε αντιδήµαρχο µόνο αν ανήκε στην παράταξη του δηµάρχου και όχι αυτόν που ψήφισε ο λαός. Σας επανέφερε στην
τάξη. Τι θα κάνετε; Θα αλλάξετε τον νόµο να προσαρµοστείτε
στις αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας ή θα κρατάτε καθυστέρηση µέχρι τις εκλογές, για να δείτε τι θα κάνετε µετά;
Είναι σίγουρο ότι και αυτό το νοµοσχέδιο θα µείνει στα αζήτητα της ιστορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα η κ. Θεανώ Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και θα κλείσουµε µε τον κ. Σταµενίτη από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, µε το νοµοσχέδιο
αυτό που για άλλη µια φορά η Νέα Δηµοκρατία θα το ψηφίσει
µόνη της, επιχειρείται η άλωση του δηµοσίου από τον σκληρό
κοµµατικό µηχανισµό της Νέας Δηµοκρατίας. Οι διορισµένοι από
τη Νέα Δηµοκρατία γενικοί και ειδικοί γραµµατείς αξιολογούν
τους γενικούς γραµµατείς, δηλαδή την κορυφή της ιεραρχίας
της δηµοσιοϋπαλληλίας. Ακόµη και οι µετακλητοί που διόρισε η
Νέα Δηµοκρατία κρίνουν.
Εκείνο, όµως, που είναι εξοργιστικό και πραγµατικά είναι πέρα
από κάθε φαντασία είναι το κόλπο για να ακυρώσετε κάθε πιθανή
ένσταση στις αξιολογήσεις. Αυτό –νοµίζω- θα πέσει και στην
πρώτη προσφυγή. Αν η ένσταση δεν εξεταστεί εντός δεκαπέντε
ηµερών, θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Κράτος δικαίου! Ούτε να
κάνεις ένσταση δεν µπορείς.
Δεν θα επεκταθώ, γιατί ο εισηγητής µας τα ανέλυσε διεξοδικά
και κατέδειξε το δαιδαλώδες γραφειοκρατικό και κυρίως πλήρως
αναξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης που προτείνετε. Και άκουσα
πάρα πολλά ενδιαφέροντα και από τις τοποθετήσεις και του κ.
Καστανίδη, ο οποίος έκανε και ένα µάθηµα, τι θα πει αξιολογώ,
ποιόν αξιολογώ, γιατί τον αξιολογώ κ.λπ..
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Νοµίζω ότι όλα αυτά λέγονται εις ώτα µη ακουόντων. Εγώ θα
ασχοληθώ ειδικά µε την τροπολογία που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συµµαχία για την αποσύνδεση του ΚΟΤ και των
προνοιακών παροχών από τις νέες αντικειµενικές αξίες. Διότι µε
την αύξηση των νέων αντικειµενικών αξιών κατά 20% µεσοσταθµικά στο 55% των περιοχών της χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες –ακούστε, κύριε Υπουργέ, σας αφορά- κυρίως ευάλωτοι
και φτωχοί χάνουν τα επιδόµατά τους, το ΚΟΤ α, το ΚΟΤ β, το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, πρώην ΚΕΑ, το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και το
επίδοµα στέγασης. Μάλλον δεν το έχετε καταλάβει ή το κάνετε
εσκεµµένα διότι επιχειρήσατε µε τις ρυθµίσεις για τον ΕΝΦΙΑ
φέτος να δείξετε ότι κάνετε φοροελαφρύνσεις ευνοώντας στην
πραγµατικότητα τους µεγαλοϊδιοκτήτες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία θα δει 50 µε 60 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων
για ένα χρόνο µείωση του ΕΝΦΙΑ. Αυτό θα δει, αν το δει. Αυτές
ήταν και οι φοβερές µειώσεις φόρων που κάνατε.
Ακούστε όµως τώρα τι κάνετε παράλληλα µε τις αυξήσεις των
αντικειµενικών αξιών οι οποίες αγγίζουν το 50% σε πολλές λαϊκές
γειτονιές της χώρας, εκεί δηλαδή που είναι οι ευάλωτοι, που είναι
οι φτωχοί, που δεν έχουν να ζήσουν και παίρνουν 200 ευρώ ΚΕΑ.
Ελάχιστον εγγυηµένο εισόδηµα το είπατε. Σιγά! Να σας δώσω
παραδείγµατα αυξήσεων. Στη Νέα Χαλκηδόνα από 31,5% - 43%.
Στο Μοσχάτο από 29% - 50%. Στους Αγίους Αναργύρους από
37% - 40%. Στο Αιγάλεω από 19% - 36%. Δεν θυµάµαι που εκλέγεσθε, κύριε Βορίδη, για να σας πω εκεί τι γίνεται. Στη δε επέκταση του Ευόσµου στη Θεσσαλονίκη από 23% - 33%. Με την
εφαρµογή των νέων αξιών δεν αυξάνεται γι’ αυτούς τους ιδιοκτήτες µόνο ο ΕΝΦΙΑ. Αυτό είναι το λιγότερο. Κόβονται ή µειώνονται όλες οι παροχές που παίρνουν, τα επιδόµατα, οι
εκπτώσεις από φόρους, τέλη κ.λπ..
Πέρυσι το καλοκαίρι το Υπουργείο Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας είχε ανακοινώσει ότι στο πλαίσιο αυτής της ρύθµισης θα
υπάρξει µια οµάδα εργασίας που θα µελετήσει τον προσδιορισµό των συνεπειών σε φόρους, τέλη, κοινωνικά επιδόµατα κ.λπ.,
καθώς και για υποβολή προτάσεων για απαραίτητες προσαρµογές. Ο κ. Σταϊκούρας τηρεί σιγή ιχθύος φέτος. Κουβέντα γι’ αυτό
το θέµα. Γιατί; Πιστεύω ότι αυτό ο κ. Σταϊκούρας το κάνει εσκεµµένα. Γιατί, όπως θα σας δείξω αµέσως, τα µειωµένα έσοδα
λόγω των κόλπων που έκανε µε τον ΕΝΦΙΑ ο κ. Σταϊκούρας
φέτος, θα τα ισοφαρίσει από τα επιδόµατα που δεν θα δώσει σε
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί αν δεν είναι αυτό που
καταγγέλλω, αν δεν είναι αυτός ο ισολογισµός που καταγγέλλω,
τότε δεν έχετε παρά να ψηφίσετε όλοι την τροπολογία που καταθέσαµε.
Ελπίζω να το κατάλαβε ο ελληνικός λαός. Είναι η γνωστή ιστορία που κάνουν πάντα οι νεοφιλελευθέροι. Λένε «από εκεί θα
χάσω, εδώ θα εισπράξω». Εδώ, λοιπόν, είναι «θα χάσω κάτι τι από
τα έσοδα του κράτους λόγω του ΕΝΦΙΑ, θα τα εισπράξω όµως
από τα επιδόµατα που δεν θα δώσω στους υπερήλικες, τους ανασφάλιστους, στους φτωχούς µε το ΚΕΑ κ.ο.κ.». Αυτή είναι όλη η
ιστορία.
Όµως ξέρετε πολύ καλά ότι τα κριτήρια για να πάρουν αυτά
τα επιδόµατα οι άνθρωποι αυτοί είναι τα εισοδηµατικά κριτήρια
και η αξία περιουσίας. Οι άνθρωποι αυτοί όµως εν µια νυκτί εξ
αιτίας του κράτους που αύξησε τις αντικειµενικές αξίες δεν απέκτησαν νέα περιουσία. Θα σας πω ένα παράδειγµα. Σε µια απ’
αυτές τις περιοχές που είπα υπάρχει παραδείγµατος χάριν κάποιος που έπαιρνε ΚΕΑ, δηλαδή ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
200 ευρώ τον µήνα για να ζήσει. Συγχρόνως και το ΚΟΤ α, το πιο
φτηνό, αυτό που είχαµε κάνει εµείς το 2018. Ξαφνικά, λοιπόν, σε
µια νύχτα οι 80.000 αντικειµενική αξία του σπιτιού του έγιναν
96.000. Αύξηση 20%. Δεν σας λέω 50 και τέτοια. Του κόπηκαν
όλα. Πάει και τέλειωσε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως της οµιλίας της
κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το ίδιο συµβαίνει και µε όλα τα
άλλα τρία επιδόµατα. Ξέρετε για τι πληθυσµό µιλάµε; Μιλάµε για
ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους. Αυτός είναι ο
πληθυσµός για τον οποίον µιλάµε. Ξέρετε σε πόσες εκατοντάδες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χιλιάδες θα κοπούν τα επιδόµατα; Εγώ περιµένω µια στοιχειώδη
ευαισθησία. Δεν µπορείτε να µας λέτε για τον ευαίσθητο κ. Μητσοτάκη, για το πόσο νοιάζεται για τους ευάλωτους και τους
φτωχούς και να κάνετε αυτό το νταβαντούρι τώρα, αυτόν τον ισολογισµό «ό,τι δεν εισέπραξα από τον ΕΝΦΙΑ θα το πάρω από τα
επιδόµατα που δεν θα δώσω». Μα, είναι ντροπή, είναι αθλιότητα.
Γι’ αυτό λέω ότι η µόνη λύση είναι να αποσυνδεθούν τα επιδόµατα και το ΚΟΤ από τις νέες αντικειµενικές αξίες στην περίπτωση που εµφανίζονται αυξηµένες φέτος, ανεβάζοντας τη
συνολική αξία της αµετάβλητης από πέρυσι περιουσίας τους.
Δεν απέκτησαν άλλη. Αµετάβλητη. Άρα, η λύση είναι να έρχεται
από την ΑΑΔΕ στις ψηφιακές πλατφόρµες αιτήσεων η συνολική
αξία της περιουσίας µε βάση τον προσδιορισµό του ΕΝΦΙΑ του
2021 οπότε δεν θα υπάρξει αυτή η επίπτωση που είπα. Αντίθετα
στις ελάχιστες περιπτώσεις, µα πολύ ελάχιστες που υπήρξε µείωση των αντικειµενικών αξιών να πάµε µε τις φετινές για να µη
χάσουν οι άνθρωποι αυτοί πράγµατι το όφελος που θα έχουν
από τα επιδόµατά τους.
Εγώ σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να µε διαψεύσετε πραγµατικά
και να πείτε «όχι, δεν είχαµε αυτή την πρόθεση. Λάθος, κυρία Φωτίου. Ψηφίζουµε την τροπολογία ή φέρνουµε άλλη εµείς που θα
αποκαταστήσει αυτή την ιστορία». Θα το κάνετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Φωτίου.
Έχει απορρίψει την τροπολογία, κυρία Φωτίου, ο Υπουργός.
Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
Θα κλείσουµε µε τον κ. Διονύσιο Σταµενίτη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Αύριο πρώτος οµιλητής θα είναι ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από
τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, στη συνέχεια ο κ. Ιλχάν
Αχµέτ από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής και τρίτος ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βιλιάρδος.
Κύριε Σταµενίτη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες είδαν τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Αυτά περί
20, 30, 50 ευρώ που είπατε, που είναι απειροελάχιστα ποσά.
Είδαν ότι µειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον 30%. Συγκεκριµένα οι
πολίτες της Πέλλας στην οποία εκλέγοµαι είδαν ότι πλήρωσαν
22.929.142 το 2018 και φέτος θα πληρώσουν 14.479.867 ευρώ.
Απειροελάχιστη µείωση.
Επίσης, θα ήθελα να σας κάνω µια υπενθύµιση. Αυτή η Κυβέρνηση προσέλαβε πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες µόνιµους εκπαιδευτικούς που είχαν να προσληφθούν από το 2010. Επίσης,
έκανε πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις µόνιµων και επικουρικών στον τοµέα τους στο ΕΣΥ είτε για γιατρούς, είτε για
νοσηλευτές, είτε για λοιπό προσωπικό. Και έρχεται τώρα ο διαγωνισµός για τους τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιους µόνιµους
στον τοµέα υγείας και τους επτακόσιους πενήντα γιατρούς.
Και ένα τελευταίο για να πάµε στο θέµα. Αυτά τα κενά που
βρήκατε στο δηµόσιο προκλήθηκαν τα τρία χρόνια της πανδηµίας; Δεν υπήρχαν πριν τα τεσσεράµισι χρόνια πού ήσασταν Κυβέρνηση; Τι κάνατε για αυτά, για τον τουριστικό τοµέα της Σύρου
ή την Αστυνοµία ή την Πολεοδοµία; Τώρα δηµιουργήθηκαν; Καλό
είναι όταν κάνουµε κριτική να έχουµε σταθερές βάσεις να µη λαϊκίζουµε.
Και τώρα τι κάνουµε; Σήµερα συζητάµε το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα στοχοθεσίας, αξιολόγησης
και ανταµοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της
δηµόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου τοµέα». Πρόκειται για µια νοµοθετική πρωτοβουλία µε την οποία επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργίας των
υπηρεσιών και των φορέων του δηµοσίου τοµέα, µέσα από µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και ενδυνάµωση
του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και µέσα από την εισαγωγή της
έννοιας της αυτοαξιολόγησης. Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία,
πρέπει να επισηµάνουµε -και εδώ είναι η διαφορά µας- είναι και
αυτή υλοποίηση µιας προεκλογικής µας δέσµευσης στο πλαίσιο
της δηµιουργίας ενός σύγχρονου αποδοτικότερου κράτους, πιο
φιλικό προς τον πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης
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σήµερα στο δηµόσιο; Όπως γνωρίζουµε πολύ καλά, υπάρχει και
εφαρµόζεται το σύστηµα που ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποδοτικό το σύστηµα αυτό; Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βορίδης,
στις συνεδριάσεις των επιτροπών -και τα οποία έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον- µπορούµε να συνάδουµε πως όχι, δεν είναι αποδοτικό. Πώς οδηγούµαστε σε αυτό το συµπέρασµα; Μα, από τα δεδοµένα που βγαίνουν, που µας λένε ότι σήµερα το 98% περίπου
των δηµόσιων λειτουργών που έχουν αξιολογηθεί κινούνται στην
κλίµακα από επαρκής, πολύ επαρκής, ως άριστη.
Και εδώ τίθεται το κρίσιµο ερώτηµα, τι πετυχαίνουµε µε ένα
σύστηµα που δεν επισηµαίνει αδυναµίες, που δεν βρίσκει τίποτα
να διορθώσει; Τι πετυχαίνουµε στην πραγµατικότητα µε ένα σύστηµα που δεν βρίσκει περιθώρια βελτίωσης; Γιατί όταν το 98%
του ανθρώπινου δυναµικού δεν παρουσιάζει καµµία αδυναµία,
τότε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Αυτό που πετυχαίνουµε, λοιπόν, είναι µια στασιµότητα που,
από ένα σηµείο και έπειτα, σηµαίνει και µείωση των επιδόσεων
και µείωση παραγωγικότητας. Και ξέρετε πότε ένα σύστηµα αξιολόγησης δεν βρίσκει αδυναµίες στους αξιολογούµενους; Όταν
αυτός που αξιολογεί ξέρει ότι η υπόδειξη της αδυναµίας θα λειτουργήσει τιµωρητικά για τον αξιολογούµενο και συνεπώς επιλέγει να τον αξιολογήσει µόνο θετικά.
Με λίγα λόγια, αυτό που διαθέτουµε σήµερα και το ονοµάζουµε σύστηµα αξιολόγησης είναι ένα σύστηµα διατήρησης της
υφιστάµενης κατάστασης, ένα σύστηµα στασιµότητας. Αυτά τα
δεδοµένα έρχεται να ανατρέψει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, βασιζόµενη στην αρχή ότι η αξιολόγηση, πρωτίστως,
σηµαίνει πρόοδος, σηµαίνει βελτίωση των αδυναµιών, διόρθωση
των αστοχιών, σηµαίνει, επίσης, στοχοθεσία και προσπάθεια επίτευξης των στόχων. Σηµαίνει ότι δεν αξιολογούµε για να τιµωρήσουµε, αλλά αξιολογούµε για να βελτιώσουµε και ακόµα
περισσότερο -αν θέλετε- αξιολογούµε για να επιβραβεύσουµε.
Προς την κατεύθυνση αυτή της υιοθέτησης αυτών των πρακτικών και της δηµιουργίας ενός δυναµικού πλαισίου, το παρόν
σχέδιο νόµου εισάγει συγκεκριµένες ρυθµίσεις, όπως ο καθορισµός ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων για το σύνολο του ανθρώπινου
δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, η θέσπιση ενός νέου λειτουργικού διαφανούς πλαισίου στοχοθεσίας και αξιολόγησης
απόδοσης στο δηµόσιο τοµέα, η εισαγωγή του θεσµού του συµβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού στη δηµόσια διοίκηση, όπως επίσης η καθιέρωση ενός συστήµατος κινήτρων και
ανταµοιβής των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά και η υιοθέτηση µιας
µεθόδου αυτοαξιολόγησης των υπηρεσιών και των φορέων του
δηµοσίου τοµέα.
Παράλληλα, µε το παρόν σχέδιο νόµου τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τους συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων
των µελών της Κυβέρνησης -Υφυπουργών, γενικών και ειδικών
γραµµατέων- και εισάγονται ρυθµίσεις που έχουν ως στόχο τη
διασφάλιση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας των παραπάνω προσώπων, καθώς και την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων. Οι ρυθµίσεις αφορούν τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων
τους και την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων και των αρµοδιοτήτων τους, ενώ προβλέπονται και υποχρεώσεις για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από τον τερµατισµό της εκτέλεσης των
καθηκόντων τους. Χαρακτηριστική είναι η ρύθµιση για υποχρέωση των εν λόγω προσώπων να λαµβάνουν άδεια για άσκηση συναφούς επαγγελµατικής δραστηριότητας µε τον φορέα που
απασχολήθηκαν ως και δώδεκα µήνες µετά την αποχώρησή
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν την ανάληψη των καθηκόντων διακυβέρνησης της χώρας η Νέα Δηµοκρατία δεσµεύτηκε
για ένα κράτος σύγχρονο, αποτελεσµατικό και φιλικό προς τον
πολίτη. Είχαµε µιλήσει για την ανάγκη µετασχηµατισµού του δηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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µοσίου τοµέα και σε επίπεδο υλικών µέσων -εκσυγχρονισµού
µέσω της χρήσης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών- αλλά και σε
επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού. Η εµφάνιση της υγειονοµικής
κρίσης µάς οδήγησε στην εφαρµογή πολιτικών µε στόχο τον ψηφιακό µετασχηµατισµό γρηγορότερα απ’ ό,τι προγραµµατίζαµε
και πραγµατικά προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχουν γίνει
απλώς βήµατα, αλλά έχουν γίνει άλµατα.
Το ψηφιακό κράτος για την Ελλάδα γίνεται µέρα µε τη µέρα
πραγµατικότητα. Ήδη ένα πλήθος υπηρεσιών είναι προσβάσιµες
για τους πολίτες από το κινητό τους ή από τον υπολογιστή τους.
Παράλληλα, όµως, είναι κοινή παραδοχή ότι όση τεχνολογία και
να προσθέσεις όσο ψηφιακά εργαλεία και να αξιοποιήσεις, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν µπορεί να συγκριθεί µε τίποτα, αλλά
ούτε και να αντικατασταθεί, ενώ ταυτόχρονα η υγειονοµική κρίση
και οι αλλαγές που επέφερε στον τρόπο λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη µετατόπισης
του σηµείου αναφοράς της δηµόσιας διοίκησης στον υπάλληλο
και τις δεξιότητες που διαθέτει.
Οι δηµόσιοι λειτουργοί είναι αυτοί που είναι επιφορτισµένοι µε
το βάρος της ορθής λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, της διοίκησης και του συντονισµού των υπηρεσιών και σε αυτούς πρέπει
να παρέχουµε όλα τα εφόδια για να µπορούν να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί και να αναπτύσσονται. Γι’ αυτούς πρέπει να
δηµιουργούµε το πλαίσιο ώστε να βελτιώνονται, αλλά και να τους
επιβραβεύουµε όταν χρειαστεί. Σε αυτούς, επίσης, πρέπει να δίνουµε τη δυνατότητα ανέλιξης και µάλιστα µε τον ρυθµό που η
δουλειά τους και ο κόπος τους επιβάλλει. Και πιστεύουµε ότι µε
τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο
τοµέα, αυτούς τους στόχους θα τους πετύχουµε.
Σήµερα, λοιπόν, που η κοινωνία συζητάει πιο ώριµα από ποτέ
για την αξιολόγηση, σήµερα που οι δηµόσιοι υπάλληλοι αντιλαµβάνονται και οι ίδιοι ότι µε ένα ευέλικτο, σύγχρονο σύστηµα αξιολόγησης, ουσιαστικά, ευνοούνται οι ίδιοι, σήµερα που έχουµε
κάνει βήµατα για την αλλαγή, συνολικά, του µοντέλου της κρατικής και της δηµόσιας διοίκησης, είναι απαραίτητο µε την ψήφο
µας να προχωρήσουµε στην υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου αξιολόγησης που απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις, όπως αυτά που
προτείνει το σηµερινό σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Σταµενίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκατρείς φοιτητές από το Ελληνικό Αµερικανικό Πανεπιστήµιο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 18.06’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης και
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστηµα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταµοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και
άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου
τοµέα».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

