ΠΡΟΕΔΡΟΣ(53:00)
Έχει ζητήσει ο κος Στυλιανίδης τον λόγο για μια παρέμβαση.
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ΄ όλα να επαινέσω την στάση της συγκεκριμένης
Αρχής διότι με τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει
να αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας και στην Διεθνή Οργάνωση Διαφάνειας αλλά και στα
διεθνή Fora τα οποία παρακολουθούν συστηματικά το κατά πόσο εκσυγχρονιζόμαστε και
εναρμονιζόμαστε με το Ευρωπαϊκό επίπεδο ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου και γενικότερα
ελέγχου. Δεύτερον θέλω να διαβεβαιώσω και τον πρόεδρο και τον διευθυντή και τους
εκπροσώπους της Αρχής ότι μεταφέρθηκε το αίτημά τους στην επιτροπή αναθεώρησης του
Συντάγματος, συζητήθηκε, είναι ανοικτή η συζήτηση και στην Ολομέλεια όπου θα παρθούν
οι τελικές αποφάσεις. Υπήρξε μεγάλος προβληματισμός για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η
κυρίαρχη τάση η οποία επικρατεί είναι ότι δεν πρέπει να διευρύνουμε τον αριθμό των αρχών
που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Έξω από τις 5 Αρχές που ούτως ή άλλως
προστατεύονται από το Σύνταγμα, υπάρχουν πολλές Αρχές αυτή την στιγμή κυρίως Αρχές
που παρακολουθούν ζητήματα που δεν άπτονται, ιδιαίτερα ατομικών ελευθεριών, ζητήματα
αγοράς, ζητήματα δημόσιας διοίκησης οι οποίες κινούνται με βάση Νόμο ειδικό όπως εσείς.
Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο Κοινοβούλιο όχι μόνο στην Ελλάδα σε ολόκληρη την
Ευρώπη για το αν και κατά πόσο πρέπει να διευρυνθεί ο αριθμός των συνταγματικών Αρχών,
διότι πάρα πολλοί συνάδελφοι και όχι πολλές φορές αδίκως θεωρούν ότι αυτό αποτελεί
αυτοπαραίτηση της πολιτικής ηγεσίας, της αιρετής ηγεσίας, από την ευθύνη που πρέπει να
αναλαμβάνει για την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων.
Αντιθέτως αναγνωρίστηκε και κατά την κουβέντα ότι ο ρόλος που καλούνται να παίξουν
πλέον οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι να προσδιορίσουν, να οριοθετήσουν μια νέα οριζόντια
διάκριση εξουσιών, η οποία είναι αναγκαία στην κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την
εξέλιξη της δημοκρατίας μας. Όπως η κάθετη διάκριση δηλαδή, δικαστική, νομοθετική και
εκτελεστική εξουσία, αυτή την στιγμή εντοπίζεται από την κουβέντα ότι δημιουργείται μια
σύγκρουση μεταξύ τριών νέων χώρων της αγοράς, της πολιτικής και της τεχνοκρατίας, οι
οποίοι αν αφεθούν ανεξέλεγκτα να λειτουργήσουν ο ένας έχει την τάση να επικαλύπτει, να
κυριαρχεί επι του άλλου δημιουργώντας φοβερές παρενέργειες στο σύστημα ελέγχου και
ισορροπιών της δημοκρατίας μας. Τον ρόλο αυτής της εξισορρόπησης του αλληλοελέγχου
και της αποκατάστασης της Αρχής των Ισορροπιών, καλούνται να τον διαδραματίσουν οι
Ανεξάρτητες Αρχές, προσδιορίζοντας βεβαίως ότι η Αγορά είναι για να παράγει πλούτο και
θέσεις εργασίας, η τεχνοκρατία να παράγει φρέσκια γνώση και πληροφόρηση προς τους
άλλους δυο χώρους, ενώ η πολιτική να παράγει κανόνες ,να εποπτεύει την σωστή εφαρμογή
τους και βεβαίως να παράγει και όραμα, ρεαλιστικό όραμα πάνω στο οποίο θα
εναρμονίζονται οι προσπάθειες όλων. Η δική σας Αρχή παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δεν κλείνω
εγώ την κουβέντα, θεωρώ ότι στην Ολομέλεια, επειδή θα συζητηθούν όλα από μηδενική
βάση, υπάρχει δυνατότητα σε πάρα πολλούς συναδέλφους να υποστηρίξουν την
επιχειρηματολογία που μας καταθέσατε , η επιχειρηματολογία σας έχει κατατεθεί στα
πρακτικά της αναθεωρητικής επιτροπής και είναι προσβάσιμη από τους μελετητές και τους
νομικούς και τους πολιτικούς συναδέλφους, οπότε σας αφήνω το πεδίο ανοικτό αν νομίζετε
ότι πρέπει να πλησιάσετε κάποιους βουλευτές και να συζητήσετε μαζί τους υποστηρίζοντας
τις απόψεις σας, έχετε την ευχέρεια να το κάνετε, οι συζητήσεις ξεκινούν στις 18 του μηνός
ολοκληρώνονται στις 23, σε 5 απ΄ ότι μαθαίνω ενότητες, μια επί της Αρχής και τέσσερις πάνω
στα άρθρα και η ψηφοφορία θα γίνει στις 25, οπότε χρόνος υπάρχει , το πεδίο είναι ανοικτό.

Σας ευχαριστώ πολύ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(57:15)
Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Στυλιανίδη για τις διευκρινήσεις που είναι επιβοηθητικές στα
ερωτήματα που συζητήθηκαν .

