ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –
11 έως 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021: ΜΕ …ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΟΡΜΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ένα νομοσχέδιο για τους διορισμούς στο δημόσιο και δύο νομοσχέδια με «πατριωτικό»
πρόσημο (προμήθεια Rafale και επέκταση 12 ν.μ στο Ιόνιο) επεξεργάστηκε η Βουλή.
Διαβεβαιώσεις ότι θα συνεχίσει στο ίδιο μήκος κύματος με το 2020 έδωσε στην Βουλή ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών που
προκάλεσε.
Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου

Με μία εβδομάδα όπου η Βουλή επεξεργάστηκε 3 νομοσχέδια (ψήφισε 2 από αυτά) και μια
συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών ξεκίνησε η κοινοβουλευτική δραστηριότητα για το 2021
πιστοποιώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει τους ταχύτατους νομοθετικούς
ρυθμούς και την Νέα Χρονιά. Αυτά ενώ στις 4 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε το νέο
κυβερνητικό σχήμα όπου οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούσαν την ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών όπου ο Μάκης Βορίδης αντικατέστησε τον Τάκη Θεοδωρικάκο ενώ
ο Κωστής Χατζηδάκης μεταπήδησε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο Υπουργείο
Εργασίας. Η εβδομάδα αυτή «έκλεισε» με την συζήτηση ενημέρωσης για την πορεία
αντιμετώπισης του Covid 19, Παρασκεύή 15 Ιανουαρίου. Την διαδικασία αυτή (άρθρο 142 Α
του Κανονισμού της Βουλής) προκάλεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αριστεράς
Στην συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών, το ειδησεογραφικό στοιχείο που κυριάρχησε ήταν η
πρόθεση που ανακοίνωσε στην πρωτολογία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
προκειμένου να αυξήσει το πρόστιμο για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για την
πανδημία από τα 300 ευρώ, στα 500 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε αρχικά
αυτό το μέτρο ως ενισχυτικό της προσπάθειας συμμόρφωσης των πολιτών στα μέτρα, ενώ
ταυτόχρονα ανακοίνωσε από την ερχόμενη εβδομάδα το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Όμως
το μέτρο αυτό όσο και το πνεύμα που εξέφρασε προκάλεσαν τις αντιδράσεις σύσσωμης της
αντιπολίτευσης. Έτσι στην τριτολογία του με την οποία έκλεισε την συζήτηση, ανέφερε ότι η
αύξηση του προστίμου αναστέλλεται για τις επόμενες 10 ημέρες και στην συνέχεια η
κυβέρνηση θα το επανεξετάσει.
Στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης κυριάρχησε η κριτική σύμφωνα με την οποία η
πρόθεση για αύξηση του προστίμου προδίδει το πνεύμα της μεταφοράς των ευθυνών για
την αύξηση των κρουσμάτων του Covid 19 στην συμπεριφορά των πολιτών. Και αυτό από
μία κυβέρνηση που δεν έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
την συνταγογράφηση των τεστ για τον κορονοϊό ώστε στην δυνατότητα αυτή να έχουν
πρόσβαση ευρεία λαϊκά στρώματα. Επισημάνθηκε μάλιστα ότι το ύψος του προστίμου των
500 ευρώ είναι σχεδόν ισόποσο με τα 534 ευρώ, δηλαδή την αποζημίωση που δίνεται
στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που κλείνουν υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας.
Ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτήρισε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η άρνηση
οποιασδήποτε συζήτησης στην πρόταση που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση ώστε να
«σπάσουν» οι πατέντες των εμβολίων, δηλαδή οι εταιρίες που διαθέτουν τα πνευματικά
δικαιώματα να μην έχουν την αποκλειστικότητα στην παραγωγή και την διάθεσή τους. Η

πρόταση αυτή «συνιστά άγνοια του διεθνούς περιβάλλοντος» δήλωσε ο πρωθυπουργός
ενώ αναφερόμενος ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ είπε: ««Πάλι καλά που δεν μας ζητήσατε να
κρατικοποιηθεί η Pfizer και η Astra Zeneka με έναν νόμο και ένα άρθρο». Επισήμανε ότι τα
κόμματα που κάνουν μια τέτοια πρόταση (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα 25) επιδεικνύουν «μια
ανεξήγητη αφέλεια».
Συνολικά ο Κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τις πολιτικές επιλογές που έχει κάνει έως τώρα η
κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται η υποδομή ώστε έως τις αρχές καλοκαιριού
να έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην προοπτική της απόκτησης
«τείχους ανοσίας» στην ελληνική κοινωνία.
Rafale και 12 ναυτικά μίλια
Η κυβέρνηση την εβδομάδα αυτή με το σχεδιασμό ψήφισης νομοσχεδίων που κατάρτισε
θέλησε να δώσει έντονα… «πατριωτικό» χαρακτήρα στην έναρξη των κοινοβουλευτικών
λειτουργιών για το 2021. Μία κίνηση που φέρεται να σχετίζεται και με την έναρξη της
διαδικασίας διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που προγραμματίστηκε
να ξεκινήσει στις 25 Ιανουαρίου. Είναι γνωστό άλλωστε ότι για το ζήτημα του
ελληνοτουρκικού διαλόγου υπάρχουν πολλές απόψεις εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας και όχι όλες σύμφωνες με αυτή την εξέλιξη.
Στο πλαίσιο αυτό την εβδομάδα αυτή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προμήθεια 18
αεροσκαφών τύπου Rafale από την Πολεμική Αεροπορία. Επίσης ολοκληρώθηκε στην
αρμόδια διαρκή επιτροπή Εξωτερικών και Διαφάνειας της Βουλής το νομοσχέδιο για την
επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος.
Όσον αφορά την σύμβαση προμήθειας των 18 γαλλικών αεροσκαφών (6 καινούργια – 12
μεταχειρισμένα) το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία. Υπέρ τάχθηκαν η Ν.Δ, ο
ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝ.ΑΛ και η Ελληνική Λύση ενώ καταψήφισαν το ΚΚΕ και το Μέρα 25. Σφοδρή
κριτική πάντως υπήρξε ακόμη και από τα κόμματα που ψήφισαν το νομοσχέδιο για τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο που υπήρξε σχετικά με τις 3 συμβάσεις για την αγορά των
αεροπλάνων που ψηφίστηκε από την Βουλή. Επρόκειτο για κείμενο 4.000 σελίδων το οποίο
τα κόμματα είχαν την δυνατότητα να διαβάσουν δια εκπροσώπου τους μόνον για μισή ώρα.
Πάντως προκειμένου να επιλυθούν τυχόν απορίες η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας
συνεδρίασε «κεκλεισμένων των θυρών» σε ειδική Αίθουσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Απαντώντας στην κριτική που ασκήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος υποστήριξε ότι εχέγγυο για την αρτιότητα της σύμβασης αποτελεί εκτός
από την κοινοβουλευτική διαδικασία και ο προσυμβατικός έλεγχος που θα
πραγματοποιηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ανώτερο δικαστικό όργανο για τα
δημοσιονομικά της χώρας.
Νέος νόμος για το ΑΣΕΠ
Την εβδομάδα αυτή έκανε το «ντεμπούτο» του ως υπουργός Εσωτερικών ο πρώην
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης εισηγούμενος το νομοσχέδιο για το
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),
δηλαδή την ανεξάρτητη αρχή που είναι αρμόδια για τις προσλήψεις στο δημόσιο. Το
νομοθέτημα είχε αρχικά εισηγηθεί ο προκάτοχος του Μ. Βορίδη, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο
νέος υπουργός υιοθέτησε το νομοσχέδιο στο σύνολό του. Τελικά το νομοθέτημα
ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής μόνον με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών.
Στα αξιοσημείωτα στοιχεία της συζήτησης ήταν ο έντονος ιδεολογικός χαρακτήρας που
θέλησε να δώσει στο νομοθέτημα ο Μάκης Βορίδης. Ένα από τα στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας – προερχόμενο από τον χώρο της ακροδεξιάς – που είναι υποστηρικτής της

θεωρίας της «ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς» από την περίοδο της μεταπολίτευσης
και υπέρμαχος της θέσης ότι αυτός ο συσχετισμός πρέπει να αλλάξει.
Έτσι πέραν των θεσμικών αλλαγών που προβλέπονται στο νομοσχέδιο αναφέρθηκε εκτενώς
στο ζήτημα της παραγωγής ιδεολογίας από τον κρατικό μηχανισμό. Όπως χαρακτηριστικά
είπε η δημόσια διοίκηση «παράγει ιδεολογία». Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «μια εξισωτική
αντίληψη για την εξέλιξη στο δημόσιο παράγει εξισωτική ιδεολογία. Δηλαδή μια ιδεολογία
που είναι πιο κοντά στην αριστερά. Μια αξιολόγηση που προάγει την αξιοκρατία παράγει
μια ιδεολογία πιο κοντά στην δεξιά». Τόνισε μάλιστα πως «για πρώτη φορά έχετε μπροστά
σας μια παράταξη που δεν αποδέχεται την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς».
Πάντως όσον αφορά το ίδιο το νομοθέτημα διατηρεί και διευρύνει την νομοθετική ρύθμιση
που αφορά την παροχή συνέντευξης των υποψηφίων για θέσεις στην δημόσια διοίκηση.
Ρύθμιση που από το 1994 οπότε και λειτουργεί το ΑΣΕΠ έχει «ενοχοποιηθεί» ως
«παράθυρο» στο σύστημα μοριοδότησης των υποψηφίων ώστε να επιλέγονται οι αρεστοί
σε κάθε κυβέρνηση.

