Mη μου μιλάς για καλοκαίρια! *ή πώς
περνάει ευεργετικά το θέρος στη Βουλή

Του Τζέικ Γκιτς

Μίλα μου για διαδικασίες fast track, για τροπολογίες με περιεχόμενο τη ΝΕΡΙΤ και τα
συμφέροντα του Μπόμπολα και του Ψυχάρη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, για
νυχτερινές καταθέσεις τροποποιήσεων στη Βουλή, για τα ωράρια λειτουργίας της
νομοθετικής διαδικασίας και των συνεδριάσεων που αρμόζουν σε άλλα επαγγέλματα όπως
αυτά των τραγουδιστών ή των μπαρ τέντερς. Μίλα μου για τον διακαή πόθο της
συγκυβέρνησης να παρακάμπτει οποιαδήποτε νόμιμη διαδικαστική λειτουργία και να
νομιμοποιεί τα συμφέροντα αυτής και του διαπλεκόμενου επιχειρηματικού και μιντιακού
λόμπι τον πιο καυτό μήνα του χρόνου, το μήνα που χρεώνεται στα μπάνια του λαού, τον
Αύγουστο.
Μπορεί ο Αύγουστος να είναι μήνας χαλάρωσης τόσο στας εξοχάς όσο και στο κλεινόν
άστυ, οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες να υπολειτουργούν και δεκάδες μαγαζιά που
δεν έχουν βάλει λουκέτο να κολλούν με σελοτέιπ στα τζάμια το «ραντεβού το Σεπτέμβρη»,
όμως για την κυβέρνηση φαίνεται πως είναι ο μήνας που φορτσάρει και πιέζει ώστε να
διευθετηθούν καυτά θέματα με τη λιγότερη δυνατή δημοσιότητα και κατακραυγή. Εξ ου και
τα τελευταία παραδείγματα από τη νομοθετική λειτουργία στη Βουλή την τελευταία
εβδομάδα πριν διακόψει τις εργασίες της.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα που μας πέρασε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας(!) για
το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ενσωματώθηκε και
ψηφίστηκε τροπολογία που ρυθμίζει θέματα των ΜΜΕ, του τρόπου λειτουργίας της
διαφήμισης, τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες των καναλιών, τα ιδιωτικά συμφέροντα, την
διαχείριση της περιουσίας της ΕΡΤ από τη ΝΕΡΙΤ και μια σειρά ζητημάτων που βάζουν
ταφόπλακα σε ότι είχε μείνει όρθιο στο χώρο του Τύπου. Δεν θα σταθούμε όμως τόσο στο
περιεχόμενου των αλλαγών και των ρυθμίσεων.
Χαζεύοντας στο σάιτ της Βουλής διαβάζουμε τον Κανονισμό για τη Νομοθετική Λειτουργία
διαβάζουμε τη νόμιμη θεσμοθετημένη οδό η οποία απέχει παρασάγγας από την πρακτική
της συγκυβέρνησης. «Τροπολογίες ή προσθήκες σε υπό ψήφιση νομοσχέδια και προτάσεις
νόμου μπορούν να υποβάλουν τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Βουλευτές. Οι τροπολογίες
αυτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν αρχίσει η συζήτηση
και επεξεργασία του νομοσχεδίου και την Παρασκευή η κατάθεση πρέπει να γίνει έως τις
13:00. Τροπολογίες που υποβάλλονται από Υπουργούς συνοδεύονται και από συνοπτική
έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης.» Η τροπολογία κατατέθηκε το βράδυ της
Παρασκευής και μάλιστα ψηφίστηκε την Τρίτη χωρίς να συνοδεύεται από την Έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το ύψος της δαπάνης που προκαλείται, κάτι το οποίο
απαγορεύεται. Στο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται, ίσως πρώτη φορά στα
χρονικά «Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια εντός των οποίων ζητήθηκε η σύνταξη της
έκθεσης δεν επέτρεψαν την ολοκληρωμένη επεξεργασία της τροπολογίας και της
εκτίμησης των οικονομικών αποτελεσμάτων».
Μην αφήνοντας περιθώρια για τη δικαιολογία του κατεπείγοντος αφού πλέον έχει
εξελιχθεί σε κανόνα η εξαίρεση αυτού του τρόπου λειτουργίας ως πολιτική επιλογή μιας
κυβέρνησης που στερείται νομιμοποίησης. Το ίδιο ακολουθήθηκε και για τη φωτογραφική
ρύθμιση για την Ελληνικός Χρυσός με αναφορά σε «Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία

αδειοδότησης δόμησης κτιριακών εγκαταστάσεων σε μεταλλεία και λατομεία» αλλά και τον
αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων.
Στο πρόσφατο παρελθόν, τον περασμένο Μάρτη κάτι ανάλογο είχε συμβεί όταν σε
νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κατάργηση φορέων του
δημοσίου, η κυβέρνηση πέρασε διάταξη με την οποία χαρίζονταν τα πρόστιμα της Μotor Oil
και των ΕΛΠΕ για το διάστημα 2010- 2011. Με λίγα λόγια, με την τροπολογία εκείνη, η
κυβέρνηση Σαμαρά έκανε δώρο στον Βαρδή Βαρδινογιάννη και την Μotor Oil, 660 εκ. ευρώ
και στον Σπύρο Λάτση και τα ΕΛΠΕ, 220 εκ.ευρώ. Το ίδιο πράττει και τώρα την ίδια στιγμή
που απολύει 545 καθαρίστριες σε όλη την επικράτεια για οικονομία στα δημόσια ταμεία
κάνοντας έφεση στην απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών για την
επαναπρόσληψή τους.
Η ίδια διαδικαστική πρακτική συνεχίζεται επισφραγίζοντας μια πολιτική επιλογή που
θεσμοθετεί την παρανομία, τα οικονομικά σκάνδαλα και τα μεγάλα συμφέροντα
επανανοηματοδοτώντας την «αναβάθμιση», την «ανάπτυξη» και την «ευημερία» σε όλα τα
νομοσχέδια με νυχτερινές τροπολογίες. Άλλωστε οι βρώμικες δουλειές, νύχτα γίνονται.
Άντε και καλό μας καλοκαίρι!
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