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Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012
Θέμα: Απαντήσεις σε προτάσεις σας κατά της διαφθοράς Κύριοι,Σας διαβιβάζουμε απαντήσεις του κόμματός μας, σε προτάσεις σας κατά της διαφθοράς, που θέσατε στα πλαίσια των εκλογών του 2012.1. Ανάρτηση σε ειδικό ιστότοπο της Βουλής των δηλώσεων “πόθεν έσχες” όλων των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου και των μελών της κυβέρνησης από το έτος που υποχρεώθηκαν να καταθέσουν σχετική δήλωση μέχρι σήμερα. 
Συμφωνούμε για την άμεση εφαρμογή.Άλλωστε, η θέση της “Δημιουργία, ξανά!” που αναφέρεται στα πολιτικά κόμματα και την κάθαρση, είναι ευρύτερη και πιο αυστηρή: Άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων όσων διετέλεσαν βουλευτές, υπουργοί, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ συνδικαλιστικών σωματείων, Πρόεδροι και οικονομικοί υπεύθυνοι Οργανισμών και εταιρειών του Δημοσίου, Διοικητές Κρατικών Τραπεζών, Διευθυντές ΔΟΥ, Μητροπολίτες, ηγούμενοι μονών, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών, υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης που είχαν ελεγκτικό ρόλο σε υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, συλλόγων και ΜΚΟ που έχουν λάβει κρατική επιχορήγηση.2. Αναβάθμιση της Επιτροπής του άρθρου 21 του του Ν. 3023/2002 που ελέγχει τις εκλογικές δαπάνες κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών με μέλη που θα έχουν ως αποκλειστική ενασχόληση αυτό το έργο, αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής με απομάκρυνση των βουλευτών, σύνδεση των ελέγχων με ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό και με τις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων, επιβολή κυρώσεων χωρίς την παρέμβαση της Βουλής με απ’ ευθείας παραπομπή στο εκλογοδικείο, κατάργηση των επιμέρους επιτροπών ελέγχου εκλογικών δαπανών. Η “Δημιουργία, ξανά” συμφωνεί με την αναβάθμιση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Η Επιτροπή δε μπορεί να να στελεχώνεται από βουλευτές (οι ελεγχόμενοι δε μπορεί να είναι και ελεγκτές), αλλά από ανώτατους δικαστικούς και ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι θα πραγματοποιούν τους ελέγχους τους με βάση αυστηρά προσδιορισμένες διαδικασίες.
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Οι κυρώσεις προς τους παρανομούντες θα πρέπει να επιβάλλονται χωρίς την παρέμβαση της Βουλής.Η εφαρμογή θα πρέπει να ξεκινήσει με τον έλεγχο των δαπανών των εκλογών της 6ης Μαϊου 2012.3. Απαγόρευση χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς τα πολιτικά κόμματα με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους.Η “Δημιουργία, ξανά!” στις θέσεις της για τα πολιτικά κόμματα έχει προτείνει την πλήρη απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού, πλην των περιπτώσεων που ως εγγύηση στις τράπεζες τίθεται η προσωπική περιουσία των μελών των κομμάτων. (Η πρόταση αυτή συμπεριλήφθηκε στη “Δέσμη 14 + 4 Προτάσεων” του Συνασπισμού “Δημιουργία, ξανά!” προς τα πολιτικά κόμματα της 5ης Ιουνίου 2012).
Συμφωνούμε για την άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης αυτής.4. Η ύπαρξη μεγάλων εκλογικών περιφερειών με ενδεικτικότερο παράδειγμα προς αποφυγή αυτό της Β΄ εκλογικής περιφέρειας Αθηνών αυξάνει τα έξοδα προβολής ενός υποψηφίου και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη μεσολάβηση άλλων μηχανισμών (π.χ. η συστηματική προβολή από τα ΜΜΕ). Για αυτό το λόγο χρειάζεται ανακατανομή του εκλογικού χάρτη ούτως ώστε κάθε εκλογική περιφέρεια να εκλέγει το πολύ 4-6 βουλευτές. 
Συμφωνούμε, ως προς τη γενική φιλοσοφία της πρότασης. Οι μεγάλες και ανομοιογενείς εκλογικές περιφέρειες (η Β’ Αθηνών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα) δημιουργούν προβλήματα διαφάνειας όπως αναφέρεται στην πρότασή σας. Το κόμμα μας έχει προτείνει μια πλήρη αναδιάρθρωση του εκλογικού συστήματος  κατά τα πρότυπα της Γερμανίας το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μονοεδρικών περιφερειών σε όλη τη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε βουλευτής θα έχει έναν σχετικά μικρό χώρο ευθύνης, ενώ ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει τον βουλευτή της περιοχής του.5. Σύμφωνα με το άρθρο 90, παρ. 5 του Συντάγματος οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γίνονται από το υπουργικό συμβούλιο. Για να υπάρξει πλήρης ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική (και έως ότου αναθεωρηθεί το Σύνταγμα) προτείνεται το υπουργικό συμβούλιο να επιλέγει τα σχετικά πρόσωπα ακολουθώντας τη γνώμη ενός αδιάβλητου συλλογικού οργάνου δικαστικών στο οποίο δεν θα συμμετέχει φορέας της εκτελεστικής εξουσίας. 
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Συμφωνούμε στη αρχή του αυτοδιοίκητου της Δικαιοσύνης.Εκτιμούμε  ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος (και ενδεχόμενα διακομματικός) διάλογος για τη διασφάλιση της μη παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Το αδιάβλητο συλλογικό όργανο δικαστικών θα πρέπει να ορίζεται από διακομματική επιτροπή.
6. Έχοντας ως δεδομένο ότι οι διάφορες διερευνητικές ή ανακριτικές επιτροπές της βουλής έχουν από το 1975 και εντεύθεν αποτύχει και ως ότου αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, προτείνεται όπως οι υπουργοί κατά των οποίων διατυπώνονται κατηγορίες για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να παραπέμπονται χωρίς έρευνα στο δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86 παρ. 4 του Συντάγματος, στο οποίο και θα απόκειται η παραπομπή τους ή όχι στο ειδικό δικαστήριο του ιδίου άρθρου. 
Συμφωνούμε. Η Δημιουργία, Ξανά έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της ξεκάθαρες θέσεις και προτάσεις για την “κάθαρση” του Δημόσιου Βίου. Έχουμε ακόμα προτείνει και τρόπο για να αντιμετωπιστούν νομικά και περιπτώσεις όπου τα όποια αδικήματα έχουν παραγραφεί. 7. Κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές και τα μέλη της Κυβέρνησης. Απαιτείται να υιοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος να ρυθμίζει λεπτομερώς ζητήματα συμπεριφοράς των βουλευτών, του πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησης, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και μετά τη λήξη της. Ο εν λόγω Κώδικας πρέπει να προβλέπει αναλυτικά κανόνες ηθικής συμπεριφοράς, κωλύματα, ασυμβίβαστα, θέματα αποδοχής ή μη δώρων κ.λ.π. 
Συμφωνούμε. Πρέπει να καταρτισθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης βουλευτικής Συνόδου.Παράλληλα, θα πρέπει να καταρτισθεί και κώδικας δεοντολογίας για τη συμπεριφορά των κομμάτων σε ζητήματα της βουλευτικής ασυλίας και της κομματικής χρηματοδότησης (στα πρότυπα των κωδίκων δεοντολογίας που έχουν καταρτίσει τα πολιτικά κόμματα στη Σουηδία και τη Γερμανία για αυτά τα ζητήματα).Ήδη, στις θέσεις της “Δημιουργία, ξανά!” για τα πολιτικά κόμματα, αλλά και στο Καταστατικό της περιλαμβάνονται δεσμεύσεις όπως: Διαχωρισμός μεταξύ της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας (ο βουλευτής δε θα μπορεί παράλληλα να είναι και υπουργός), μέγιστος χρόνος εκλογής ενός βουλευτή στο Κοινοβούλιο είναι τα 12 χρόνια, υποχρέωση των κομμάτων να ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές κλπ.
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8. Θέσπιση κωλυμάτων αναφορικά με την κατάληψη θέσεων εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών μετά την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα για χρονικό διάστημα τριών ετών από τη συνταξιοδότησή τους. Φαινόμενα όπως π.χ. η ανάληψη θέσης:- επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής και- συμβούλου πολιτικούαπό άρτι συνταξιοδοτηθέντες ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς δημιουργεί εύλογες υπόνοιες περί της ακεραιότητας των εν λόγω προσώπων κατά την εκτέλεση των δικαστικών καθηκόντων τους.
Συμφωνούμε εκτός των περιπτώσεων της ανάληψης θέσης σε Ανεξάρτητη Αρχή ή της ανάληψης υπουργικού χαρτοφυλακίου.Η πολυετής αρνητική εμπειρία από τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δε θα πρέπει να γίνει η αιτία για την αποψίλωσή της από άτομα που όντως αποδεικνύονται ως ικανά και τα οποία κρίνεται ότι όντως έχουν ακέραια ηθική.Για τις περιπτώσεις ανάληψης θέσεων σε Ανεξάρτητη Αρχή, θα μπορούσε να θεσπιστεί η αρχή της αυξημένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κατά το διορισμό κάθε Προέδρου Αρχής.
(Οι απαντήσεις συντάχθηκαν από τους κ.κ. Γιάννη Σιάτρα και Κώστα Κωνσταντίνου)Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.Με εκτίμηση,
Γιάννης ΣιάτραςΜέλος του Πολιτικού Συμβουλίου
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